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Vážení spoluobčania!

Na sklonku roku 2020 mi pripadla neľahká úloha. Zastupovanie p. starostu, ktorý po
V tomto čísle Kráľovských zvestí, by som vážnom priebehu ochorenia Covid-19 je mosa vám rád prihovoril z pozície zástupcu sta- mentálne ešte stále PN.
rostu našej obce.
Hlavným a asi aj najvážnejším problémom
nielen v našej dedine, na Slovensku, ale aj
na celom svete je určite pandémia.
V našej obci sme absolvovali tento rok už
trinásť kôl testovania na Covid-19 a touto
cestou by som sa chcel poďakovať všetkým,
ktorí sa pričinili o zabezpečenie testovania.
Ďakujem zdravotníkom, administrátorom,
ktorí zareagovali na výzvu obce a prihlásili
sa do odberných tímov. Poďakovanie patrí
príslušníkom ozbrojených síl SR, všetkým
zamestnancom obce, ktorí zabezpečili prípravu priestorov na testovanie, materiálne
zabezpečenie, dohliadali na priebeh testovania, informovali spoluobčanov prostredníctvom obecného rozhlasu a médií.
Dúfam, že si v skorej budúcnosti budeme
môcť povedať, že toto je už posledné kolo
testovania, otvoria sa nám všetky prevádzky, obchody, školy a život sa vráti do pôvodných koľají.

Záverom by som ešte spomenul niekoľko
slov ohľadom investičných akcií plánovaných na tento rok. Najdôležitejšou a hlavne najpotrebnejšou je asi oprava prestrešenia domu smútku, ktorú budeme musieť
v plnej výške hradiť z vlastných zdrojov. Ďalšou bude začatie plánovanej cesty
na IBV Školská II., kde by sme tento rok
chceli realizovať min. podkladové vrstvy
pod novú komunikáciu.
Výstavbu garáže pri hasičskej zbrojnici
bude potrebné taktiež dokončiť, nakoľko
finančné prostriedky získané z dotácií nepokryjú jej úplné dokončenie.
Na Sereďskej ulici je v pláne rekonštrukcia chodníka.
V neposlednom rade musím spomenúť dokončenie vnútornej elektroinštalácie v budove materskej škôlky, ktorá bude realizovaná
v letných mesiacom počas prázdnin. Projekt
zateplenia a finálnej úpravy fasády budovy
materskej škôlky je podaný cez enviromentálny fond a dúfame že budeme úspešný.
Ing. Peter Šoka,
zástupca starostu obce

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Uznesenia
zo šiesteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného
dňa 22.12.2020
Schválený program rokovania.
Pôvodný program nebol schválený.
Navrhovaný pozmenený program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
3. Pripomienky a podnety súvisiace
s chodom samosprávy
4. Interpelácie poslancov
5. Informatívna správa o investičných
akciách obce
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2021
7. DOXXbet& K-BET, s.r.o Kálov
356,010 01 Žilina – žiadosť o súhlas
s umiestnením kurzových stávok
v herni, v prevádzkach a internetovej
herni
8. DOXXbet& K-BET, s.r.o. Kálov
356,010 01 Žilina –žiadosť o súhlas
s umiestnením hazardnej hry – kurzo-
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

vé stávky na obdobie počas platnosti
individuálnej licencie.
Občianske združenie zväzu zdravotne postihnutých - žiadosť o dotáciu
z rozpočtu obce
Futbalový klub KFC Horná Kráľová –
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
MS SČK – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Občianske združenie Život pod Tópartom, Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
Príkaz starostu obce na vykonanie
inventarizácie
Návrh VZN č. 2/2020 – Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Horná Kráľová
Návrh na vyradenie kníh z obecnej
knižnice
Správa z kontroly vyplácania miezd
za rok 2019 pedagogických zamestnancov v MŠ v zmysle predloženej
žiadosti, ktorú predkladali do rozpočtu
na rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová
na 1. polrok 2021
Rôzne
Záver

Návrh na uznesenie:
Uznesenie č. 210-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovaný pozmenený program rokovania.
Hlasovanie za pozmenený program:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
Uznesenie č. 211-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice zo šiesteho zasadnutia
OZ poslancov v zložení :
Ing. Peter Šoka
Ing. Štefan Straňák
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan

1/21
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 212-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo pracovné
predsedníctvo v zložení:
Ing. Peter Šoka, zástupca starostu.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
Uznesenie č. 213-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú
komisiu v zložení:
Ondrej Števko – predseda komisie
Mgr. Diana Slováková – členka komisie
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
__________________________________
K bodu 2 - Kontrola plnenia uznesenia
z novembrového zasadnutia OZ
Uznesenie č.62-II.-OZ/2019, Uznesenie
č. 95-V.-OZ/2019, Uznesenie č.98- V.OZ/2019, Uznesenie č. 106. V.- OZ/2019,
Uznesenie č. 109 – V.-OZ/2019, Uznesenie č. 125- VI.-OZ/2019,Uznesenie č.
133- VII.-OZ/2019, Uznesenie č.176-II.OZ/2020, Uznesenie č. 182-II.-OZ/202,
Uznesenie č. 183-II.-OZ/2020, Uznesenie
č. 203-IV.-OZ/2020, Uznesenie č. 204-IV.OZ/2020, Uznesenie č. 205-IV.-OZ/2020,
Uznesenie č. 206-IV.-OZ/2020, Uznesenie
č. 207-IV.-OZ/2020 sú v riešení
Uznesenie č. 208-IV. – OZ/2020, Uznesenie č. 209-IV.-OZ/2020 sú splnené.
Uznesenie č. 214-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
__________________________________

K bodu 4 – Interpelácia poslancov
František Lešš podal návrh na nákup nového vianočného osvetlenia pre obec
K bodu 5 – Informatívna správa o investičných akciách
Uznesenie č. 215-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informatívnu správu o investičných akciách obce.
__________________________________
K bodu 6 - Návrh rozpočtu obce na rok
2021
Uznesenie č. 216-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet
obce na rok 2021.
Hlasovanie:
ZA: 5 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Ing. STRAŇÁK )
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1( Mgr. SLOVÁKOVÁ
Diana)
__________________________________
K bodu 7 - DOXXbet& K-BET, s.r.o
Kálov 356,010 01 Žilina – žiadosť o súhlas s umiestnením kurzových stávok
v herni, v prevádzkach a internetovej
herni
Uznesenie č. 217-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť
a súhlasí s umiestnením kurzových
stávok v herni a internetovej herni do
31.12.2021, na prevádzke Hostinec Zobor,
Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová
pre DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, 010 01
Žilina.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený s pripomienkou
__________________________________

K bodu 3 -Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy

K bodu 8 – DOXXbet& K-BET, s.r.o Kálov 356,010 01 Žilina – žiadosť s umiestnením hazardnej hry – kurzové stávky
na obdobie počas platnosti individuálnej
licencie.

Neboli žiadne pripomienky
__________________________________

Uznesenie č. 218-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť

a súhlasí s umiestnením kurzových stávok
do 31.12.2021, na prevádzke Hostinec Zobor, Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová pre DOXXbet, s. r. o., Kálov 356, 010
01 Žilina.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený s pripomienkou
__________________________________
K bodu 9 -- Občianske združenie zväzu
zdravotne postihnutých Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce
na rok 2021.
Uznesenie č. 219-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu
z rozpočtu obce pre Občianske združenie
zväzu zdravotne postihnutých Horná Kráľová na rok 2021 vo výške 300 €, v zmysle
schváleného rozpočtu obce na rok 2021.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
__________________________________
K bodu 10 – Futbalový klub KFC Horná
Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu
obce na rok 2020.
Uznesenie č. 220-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu
z rozpočtu obce pre Futbalový klub KFC
Horná Kráľová na rok 2021 vo výške
10.000 €, v zmysle schváleného rozpočtu
obce na rok 2021.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
__________________________________
K bodu 11 - MS SČK Horná Kráľová –
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2021.
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Uznesenie č. 221-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu
z rozpočtu obce pre MS SČK v obci Horná Kráľová na rok 2021 vo výške 300
€, v zmysle schváleného rozpočtu obce
na rok 2021.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
_________________________________
K bodu 12 – Občianske združenie – Život pod Tópartom Horná Kráľová – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok
2021.
Uznesenie č. 222-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu
z rozpočtu obce pre OZ Život pod Tópartom v obci Horná Kráľová na rok 2021
vo výške 300 €, v zmysle schváleného rozpočtu obce na rok 2021.
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
_________________________________
K bodu 13 – Príkaz starostu obce
č. 1/2020 na vykonanie inventarizácie
pokladničnej hotovosti (príloha č.10)
a Príkaz starostu č.2/2020 na vykonanie
inventarizácie stavu majetku a záväzkov
ku dňu 31.12.2020
Uznesenie č. 223- VI. – OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Príkaz starostu č. 1/2020 na vykonanie
inventarizácie pokladničnej hotovosti
a Príkaz č. 2/2020 na vykonanie inventarizácie stavu majetku a záväzkov ku dňu
31.12.2020.
_________________________________
K bodu 14 - Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce
Horná Kráľová
Uznesenie č. 224-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN
č.2/2020 Prevádzkový poriadok pohre-
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biska obce Horná Kráľová.
Hlasovanie
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
_________________________________
K bodu 15 – Návrh na vyradenie kníh
z obecnej knižnice (v zmysle predloženého záznamu.
Uznesenie č. 225-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh
na vyradenie kníh z obecnej knižnice
(v zmysle predloženého zoznamu).
Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
_________________________________
K bodu 16 - Správa z kontroly vyplácania miezd za rok 2019 pedagogických zamestnancov v MŠ v zmysle predloženej
žiadosti, ktorú predkladali do rozpočtu
na rok 2020,
Uznesenie č. 226-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
Správu z kontroly vyplácania miezd za rok
2019 pedagogických zamestnancov v MŠ
v zmysle predloženej žiadosti, ktorú predkladali do rozpočtu na rok 2020.
_________________________________
K bodu 17 - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná
Kráľová na 1. polrok 2021
Uznesenie č. 227-VI.-OZ/2020
Obecné zastupiteľstvo:
Prerokovalo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná
Kráľová na 1. polrok 2021
B) Schválilo plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová
na 1. polrok 2021:
1. Kontrola vybraných prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce,
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu obce za rok 2020
a stanovisko k správe audítora k záve-

3.
4.
5.

rečnému účtu obce za rok 2020,
Vypracovanie súhrnnej správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
Vybavovanie sťažností podľa § 30 ods.
1 písm. g) Štatútu obce Horná Kráľová
Vybavovanie podnetov súvisiacich
s oznamovaním protispoločenskej
činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v príslušnom polroku

Hlasovanie:
ZA: 6 (Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA
Michal, ŠTEVKO Ondrej, LEŠŠ František, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana, Ing.
STRAŇÁK Štefan)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Návrh bol schválený.
_________________________________
K bodu 18: Rôzne
František Lešš podal návrh na nákup prívesnej plošiny na auto (potrebné pri výmene osvetlenia) a nového rebríka pre obecný
úrad
Ing. Štefan Straňák podal návrh na nákup
prídavného zariadenia - lyžica na čistenie
jarkov
Ing. Peter Šoka informoval o pripravovanom projekte sčítanie obyvateľov, ktoré sa
uskutoční v termíne 15.02. – 31.03.2021
_________________________________
K bodu 19 - Záver
Ing. Peter Šoka poďakoval všetkým
za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.
_________________________________

Uznesenia
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová konaného
dňa 8.03.2021
K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci
Uznesenie č. 228-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice
z prvého zasadnutia OZ poslancov Ondreja Števka a Ing. Michala Klinku.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
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ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 229-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v
zložení: - Ing. Peter Šoka
- Mgr. Odráška Ladislav
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 230-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
- Lešš František, predseda
- Lenický Marek, člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 231-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje program rokovania piateho
zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Veterná elektráreň – Green Energy
Holding
3. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
4. Pripomienky a podnety súvisiace
s chodom samosprávy
5. Interpelácie poslancov
6. Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie za rok
2019
7. Informatívna správa k investičným
akciám obce
8. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2020
9. DHZ – Zaradenie nových členov
10. SYNOTTIP, a.s. – žiadosť o udelenie
súhlasu a vydanie vyjadrení
11. Pénzešová Mária – žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
12. Rôzne
- Ponuka Google Business View
- Ponuka – Turistická mapa

katastra obce
- Opatrovateľská služba Cabaj
Seniori
13. Záver			
K bodu 2 – Veterná elektráreň
Uznesenie č. 232-I.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu
o možnosti spolupráce pri realizovaní výstavby veterného parku Horná Kráľová,
prednesenú spoločnosťou Green Energy
Holding, s.r.o.
_________________________________
K bodu 3 - Kontrola plnenia uznesenia
zo zasadnutia OZ
Uznesenie č. 233-I.-OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia
uznesenia z decembrového zasadnutia OZ
a konštatuje, že:
uznesenia
č.
216-VI.-OZ/2020,
217-VI.-OZ/2020,
218-VI.-OZ/2020,
219-VI.-OZ/2020,
220-VI.-OZ/2020,
221-VI.-OZ/2020,
222-VI.-OZ/2020,
223-VI.-OZ/2020,
224-VI.-OZ/2020,
225-VI.-OZ/2020,
203-IV.-OZ/2020,
204-IV.-OZ/2020, 205-IV.-OZ/2020 - sú
splnené
- uznesenia č. 62-II.-OZ/2019, 98-V.OZ/2019,
106-V.-OZ/2019,
109-V.OZ/2019,
125-VI.-OZ/2019,
176-II.-OZ/2020,
206-IV.-OZ/2020 – sú v riešení
_________________________________
K bodu 4 – Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
Neboli žiadne pripomienky.
_________________________________
K bodu 5 – Interpelácie poslancov
Uznesenie č. 234-I.-OZ/2021
OZ súhlasí s obnovou artézskej studne
v centre obce Horná Kráľová, ktorú vykoná OZ Život pod Tópartom.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr.
SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________
K bodu 6 - Záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019

Uznesenie č. 235-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje záverečný účet Obce Horná Kráľová a rozpočtové hospodárenie
za rok 2019.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr.
SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________
K bodu 7- Informatívna správa k investičným akciám obce
Uznesenie č. 236-I.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
informatívnu správu o investičných akciách obce.
_________________________________
K bodu 8 - Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020
Uznesenie č. 237-I.-OZ/2021 OZ:
A) prerokovalo súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020
B) berie na vedomie súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020.
_________________________________
K bodu 9 - DHZ – Zaradenie nových členov
Uznesenie č. 238-I.-OZ/2021
OZ schválilo v zmysle ustanovení § 5 ods.
4 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR
č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov týkajúce sa
hasičských jednotiek zaradenie nových
členov do Dobrovoľného hasičského zboru obce Horná Kráľová:
do funkcie technika – strojníka: Lešš Silvester, do funkcie technika – strojníka:
Zeleňák Igor, do funkcie starší hasič: Lenický Ivan, do funkcie starší hasič: Žiaková Anežka, do funkcie starší hasič: Ing.
Žiak Vladimír, do funkcie starší hasič:
Tóthová Jana, do funkcie hasič: Brindza
Martin.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr.
SLOVÁKOVÁ)
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PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
___________________________________

Vyrastie na území katastra našej obce
veterný park?

K bodu 10 - SYNOTTIP, a.s. – žiadosť
o udelenie súhlasu a vydanie vyjadrení
Uznesenie č. 239-I.-OZ/2021
OZ súhlasí s prevádzkovaním kurzových stávok v herni Hostinec Kráľovan,
Hlavná 482/109, 951 32 Horná Kráľová
do 31.12.2021, pre spoločnosť SYNOTTIP, a.s., so sídlom Továrenská štvrť
1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr.
SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________
K bodu 11 - Pénzešová Mária – žiadosť
o odkúpenie obecného pozemku
Uznesenie č. 240-I.-OZ/2021
OZ schvaľuje zámer prevodu nehnuteľnosti – pozemok vo výlučnom vlastníctve
obce Horná Kráľová, časť parcely E-KN
č. 299 vo výmere cca 20 m2, vedenej katastrálnym odborom Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV
č. 2930, presná výmera bude určená geometrickým plánom na náklady žiadateľky
p. Márie Pénzešovej, trvale bytom Horná
Kráľová, Malá Kráľová 170/90.
Hlasovanie:
ZA: 9 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr.
ODRÁŠKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ,
Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr.
SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________
K bodu 12 - Rôzne
Uznesenie č. 241-I.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu správu o stave skládky TKO.
_________________________________
K bodu 13 - Záver
Ing. Peter Šoka poďakoval všetkým
za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
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Miriam Sklenárová

Veterná elektráreň v Cerovej.

Na prvom tohtoročnom obecnom zastupiteľstve konanom v marci mali poslanci
v programe aj prerokovanie zámeru výstavby veterného parku v extraviláne
našej obce. Zámer prišla odprezentovať
dvojica Peter a Tomáš Lacko zo spoločnosti Green Energy Holding.
Pokúsili sme sa o zhrnutie spomínaného zámeru. Pre poriadok hneď na úvod
upresníme, že poslanci vzali informatívnu správu o možnosti spolupráci pri
výstavbe veterného parku na vedomie.
Po zvážení všetkých pre a proti rozhodnú
o osude zámeru.
Kilometer od zastavaného územia
Investor by chcel v lokalite Malomút
postaviť veterný park so siedmimi veternými elektrárňami. Stožiare by boli
vzdialené od seba 700 metrov, dosahovať by mali 170 metrov, v najvyššom bode by bola ich výška 270 metrov
od zeme. Umiestnené by boli minimálne
1 kilometer od zastavaného územia resp.
od plánovaného zastavaného územia
a mimo chránených území prírody. Prečo 1 kilometer? Toľko vyšlo investorovi
ako minimálna dostatočná vzdialenosť
podľa hlukového merania. Ako spresnili
zástupcovia spoločnosti, pred výstavbou
je nutné vykonať ešte vibroakustické posúdenie a samozrejme posúdenie vplyvov
na životné prostredie.
V danej lokalite sú podľa investora a
jeho meraní vhodné veterné podmienky
pre ekonomické využitie veternej energie.
Finančný benefit pre obec
Investor zároveň ponúkol obci aj finančný benefit, za jednu veternú elektráreň by dostala obec každoročne paušálny finančný príspevok vo výške 7000
eur. Keďže dve z vrtúľ sú naplánované
na obecných pozemkoch, za prenájom

Foto: https://dromedar.zoznam.sk/

by zinkasovala obec ďalších 14 000 eur.
Celkový ročný finančný príjem by pre
obec predstavoval 63 000 eur. Zároveň
prisľúbila firma aj viaceré benefity, ako
napríklad vybudovanie cyklotrasy alebo
náučného chodníka.
Ešte zopár technických informácií:
Investor predpokladá výkon veterných
elektrární na úrovni 6 MW, ročná produkcia elektriny by sa tak pohybovala okolo
14 000 MWh. Inak povedané, jedna veterná elektráreň pokryje spotrebu 3500 domácností. Obec by mala možnosť pripojenia sa do distribučnej siete. Podľa slov
zástupcov firmy Green Energy Holding
by v tomto prípade išlo pre nich o investíciu vo výške približne 50 miliónov eur.
Ladislav Odráška
Potencionálny investor upresnil, že v súčasnosti na Slovensku začína výstavbe veterných
elektrární svitať na lepšie časy.
„Doteraz nebola na to politická vôľa,“ reagoval p. Lacko
zo spoločnosti Green Energy
Holding. Rezort hospodárstva
chce v najbližších rokoch podporiť výstavbu nových zelených
elektrární prostredníctvom dotačných schém. Na obnoviteľné
zdroje energie má ísť aj podpora
zo slovenského Plánu obnovy.
Okrem toho schválila Vláda SR
rast podielu obnoviteľných zdrojov energie, počíta sa vo výrobe
energie aj s veternými turbínami.
V súčasnosti sa nachádzajú veterné elektrárne len na zopár lokalitách (Cerová, Ostrý vrch).
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Na novej ulici je už kanalizácia aj vodovod
Práce na Školskej 2, novej ulici, ktorá
vzniká v blízkosti základnej školy, počas
zimných a začiatku jarných mesiacov výrazne pokročili. Podľa najnovších informácií je na ulici dobudovaná kanalizácia
a vodovod.
Práce na vybudovaní vodovodu a kanalizácie začali koncom predchádzajúceho
roka. Realizovala ich vodárenská spoločnosť v spolupráci s obcou, jej pracovníkmi a technikou. „Obec svojpomocne
vďaka svojej technike a pracovníkom realizovala výkopové a zásypové práce. Vodárenská spoločnosť zabezpečila materiál a pracovníkov na montáž,“ informoval
zástupca starostu Peter Šoka.
Ako doplnil, do konca roka bola zrealizovaná hlavná trasa kanalizácie aj s jej
napojením na existujúcu trasu a zároveň
napojenie na existujúci rozvod vodovodného potrubia.
Práce pokračovali začiatkom februára,
kedy sa budovali kanalizačné prípojky k
jednotlivým pozemkom. Práce súvisiace
s kanalizáciou boli ukončené v polovici
marca. V treťom mesiaci roka sa robil
hlavný rozvod vodovodu súbežne s prípojkami. Ako prvá sa dokončila horná

Dane a poplatky pre
rok 2021
Aj tento rok každý občan, u ktorého nastala zmena dane z nehnuteľnosti v roku 2020, bol povinný
podať daňové priznanie z nehnuteľnosti podľa zákona č. 582/2004 Z.z.
Rozhodnutia na základe dostupných informácií spracúva obec
a doručuje Rozhodnutia o dani
a Rozhodnutia o poplatku za komunálne odpady všetkým daňovníkom. Predpokladaný termín doručovania je naplánovaný na mesiac
máj, záleží to však aj od epidemickej situácie kde sa termín môže
posunúť. O doručovaní rozhodnutí
Vás budeme vopred informovať
miestnym rozhlasom.
Poplatky sa budú dať platiť
v hotovosti do pokladne Obecného
úradu alebo na číslo účtu, ktorý je
na rozhodnutí uvedený aj s variabilným symbolom.

cesta, po nej dolná (smerom ku Školskej
ulici). „Dňa 9.4.2021 boli všetky práce
ohľadom vodovodu a kanalizácie ukončené. Následne sa pristúpi ku kolaudácii
predmetného diela a odovzdaniu vodárenskej spoločnosti,“ priblížil Peter Šoka
najčerstvejšie informácie.

Ako doplnil zástupca starostu, súbežne
s realizáciou vodovodu bol pracovníkmi
obecného úradu uložený rozvod elektro
káblov pre budúce osvetlenie.
Ladislav Odráška
Foto: Ivan Števko

Zmena pracovných pozícií na obecnom úrade
Dňa 31.3.2021 odišla do dôchodku nie jej menovkyňou. Olívia okamžite
pracovníčka stavebného úradu Ing. Má- po svojom nástupe skočila pravou noria Gašpieriková , ktorej touto cestou hou do pracovného kolotoča. Aj touto
ďakujeme za jej dlhoročnú prácu pre cestou jej želáme veľa pracovného
našu obec, a nahradila ju Denisa Kesze- elánu. Pani Anne Lenčéšovej ďakujelyová. Stavebný úrad zostáva otvorený me za odvedenú prácu a do ďalšieho
v stredu od 7,30 do 15,30.
života želáme všetko len to najlepšie.
Jedenásty február bol posledným
Anna Vencelová
dňom úradovania Anny Lenčéšovej
na
sekretariáte
obecného
úradu. Po
materskej
dovolenke
sa na svoje miesto
totiž vrátila Olívia
Lenčéšová, čím sa
skončilo
Anna Lenčéšová počas pôsobenia na sekretariáte obecného úradu.
zastupova-
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Trinásť víkendov plošného testovania
592 testovaných - 16 pozitívnych
663 testovaných - 13 pozitívnych
677 testovaných - 4 pozitívni
617 testovaných - 0 pozitívnych
566 testovaných - 1 pozitívny
533 testovaných - 1 pozitívny
571 testovaných - 0 pozitívnych
587 testovaných - 1 pozitívny
555 testovaných - 1 pozitívny
527 testovaných - 0 pozitívnych
780 testovaných - 0 pozitívnych
556 testovaných - 0 pozitívnych
500 testovaných - 0 pozitívnych
Šestnásť, trinásť, štyri, nula, jeden, jeden, nula, jeden, jeden, nula, nula, nula,
nula. Také sú výsledky trinástich kôl
plošného testovania na koronavírus v našej obci. Konalo sa pravidelne každý víkend od polovice januára, či už v piatok
alebo v sobotu. Testovali dva odberové
tímy v zrenovovanom kultúrnom dome,
použité boli antigénové testy. Ako vidno
z výsledkov, počty pozitívnych mali klesajúcu tendenciu. Najmä prvé dve tes-

tovania, ktoré sa uskutočnili v januári,
odhalili dvojciferný počet infikovaných.
Ako uviedol zástupca starostu Peter
Šoka, v januári obec požiadala o zriadenie MOM (mobilného odberového miesta) s dvomi odbernými miestami. „Oslovili sme zdravotníkov a dobrovoľníkov,
zaobstarali materiálne zabezpečenie,“
upresnil zástupca starostu a pridal aj
svoj názor na (ne)testovanie: „Možno si
veľa ľudí povie, že to je stratený čas, ke-

ďže názory na tento druh testovania sa
rôznia. Teraz nám už nikto nepovie aký
by bol priebeh ochorenia, koľko ľudí by
sa bolo nakazilo, možno aj zomrelo, ak
by sa nebolo testovalo. Jedno ale vieme
určite, zriadením MOM v našej obci sme
všetkých našich občanov odbremenili od
potreby cestovania do mobilných odberných miest v okolitých mestách.“
Ladislav Odráška

Obec nakúpila respirátory pre dôchodcov, členovia o.z.
pomohli s distribúciou
Od 8. marca platila v SR povinnosť nosiť respirátor v obchode či vo
verejnej doprave. O týždeň neskôr
vstúpila do platnosti vyhláška Úradu
verejného zdravotníctva SR, ktorá povinnosť nosiť respirátory ešte rozšírila aj na všetky priestory interiérov na
verejnosti. Respirátor musíme nosiť
všade vo vnútri budov okrem domácností. Respirátory nahradili rúška. Ide
o reakciu na výskyt viacerých mutácií
koronavírusu. Odborníci odporúčajú použitie respirátorov v situáciách
s vyšším rizikom infekcie - to je práve
vtedy, ak je človek v spoločnosti väčšieho počtu ľudí dlhší čas v uzavretom priestore.
O potrebe nosiť respirátory sa začalo hovoriť po výskyte britskej a iných
mutácií u nás. Na situáciu sa rozhodla zareagovať aj naša samospráva a nakúpila po dva respirátory pre
najzraniteľnejšiu časť - pre seniorov.
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„Rozhodli sme sa zakúpiť respirátory
z dôvodu pomoci najzraniteľnejšej
skupine obyvateľov našej obce - dôchodcom, keďže respirátory predstavujú najlepšiu ochranu pred Covidom
19,“ upresnil zástupca starostu Peter
Šoka.
S distribúciou sa rozhodlo pomôcť
občianske združenie Život pod Tópartom, ktorých oslovila obec prostredníctvom zástupcu starostu. Štvorica
zástupcov o.z. po obdržaní zoznamu
od obecného úradu doručila všetkým
dôchodcom po dva respirátory. „Obec
nás poprosila o spoluprácu pri distribúcii respirátorov pre najviac ohrozenú
vekovú skupinu občanov Hornej Kráľovej. Podľa zoznamu, ktorý sme obdržali, sme vo svojom voľnom čase rozniesli
respirátory občanom do schránok,“
vyjadril sa Miloš Kopiary, jeden z členov občianskeho združenia.
Ladislav Odráška
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Sestrička z covid oddelenia: neraz sme si
v práci poplakali
Tlieskali sme im na balkónoch a v oknách. Ak nám súčasná pandémia priniesla nejaké pozitíva, tak môžeme medzi ne
s určitosťou zaradiť úctu a väčší rešpekt
k ľuďom pracujúcim v prvej línii. Či už
sú to záchranné zložky, sociálni pracovníci alebo zdravotnícky personál. Najmä
posledne menovaní prežívajú neľahké
týždne a mesiace, keď sú vystavení nielen
fyzickému, ale najmä psychickému tlaku.
V krátkom rozhovore sme vyspovedali
jednu z nich, našu rodáčku Veroniku Lenickú, ktorú môžete poznať aj ako sestričku, ktorá testuje u nás v obci na plošnom
testovaní.

dzi nami aj pacientami. Každá z nás sme
si už aj poplakala, ale je to naše poslanie,
pre ktoré sme sa rozhodli a ako kolektív
vždy stojíme pri sebe a navzájom sa podporujeme.
Známa je aj extrémna vyťaženosť
lekárov a personálu, ako sa to odzrkadľuje u vás a konkrétne u teba? Zvládate
to ešte?
Cítiť, že zdravotnícky personál je vyťažený, ale každý z nás sa to snaží zvládnuť
najlepšie ako vie. Ja osobne to zvládam aj
vďaka podpore rodiny, za čo im patrí veľká vďaka.
Mnoho ľudí zo začiatku podceňovalo
a zľahčovalo covid. Je to podľa teba na
mieste?
Infekčné ochorenie Covid by som nezľahčovala, nakoľko vidím, v akom stave
prichádzajú pacienti na oddelenie a nie
sú to ľahké stavy. Ochranné opatrenia sú
určite veľmi dôležité, hlavne ochrana dýchacích ciest a zvýšená dezinfekcia.

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
Vitajte medzi nami:
José Armando Bilo,
Malá Kráľová 228/27
Eliška Hajnovičová,
Vinohradnícka 606/13
Valentin Bilo,
Malá Kráľová 229/25
Matej Slamka,
Sereďská 637/81
Oliver Rábek,
Malá Kráľová 234/131
Ricardo Pilo,
Malá Kráľová 229/25

Navždy nás opustili:
Štefan Červenčík 77 rokov
Alžbeta Vrbišťanová 79 rokov
Kvetoslava Rácová 69 rokov
Milan Dubnický 67 rokov
Margita Sklenárová 91 rokov
Ján Mulinka 77 rokov
Rudolf Lenický 84 rokov
Kde pracuješ, na akom oddelení?
Pracujem vo Fakultnej nemocnici Nitra
na oddelení rádiológie a klinickej onkológie. Momentálne som kvôli zlej epidemiologickej situácii bola preradená na Covid
oddelenie.
Nitrianska nemocnici bola, čo sa týka
hospitalizovaných pacientov s Covidom, najhoršia. Denne tam zomierali
a zomierajú niekedy aj desiatky pacientov, ako to vnímate vy doktori a sestričky? Nie je to psychicky ubíjajúce?
Z môjho subjektívneho pohľadu je situácia v porovnaní s predošlým mesiacom
(februárom) lepšia. A ako to vnímame
my? Každú stratu pacienta berieme veľmi ťažko, za každého sa snažíme bojovať
a robiť všetko, čo je v našich silách. Aj napriek tomu, že je to náročné, sa snažíme
udržiavať na oddelení dobrú náladu, me-

Mária Šerešová 73 rokov
Mária Široňová 82 rokov
Štefan Malík 81 rokov
Ladislav Lencsés 90 rokov
Ako covidová situácia zasiahla
do tvojej práce? Zmenilo sa niečo?
Určite zasiahla, minimálne presunom na
iné oddelenie. Zvyknúť si musím na používanie ochranných overalov, respirátorov
a ostatných ochranných pomôcok. Táto
zmena mi však dopomohla k nadobudnutiu nových skúseností, zručností a vedomostí (napríklad som sa priučila pracovať
so špeciálnymi prístrojmi). Spoznala
som tiež veľa dobrých kolegýň a kolegov
z iných oddelení, za čo som veľmi vďačná.
Ladislav Odráška
Foto: Archív Veroniky Lenickej

Gizela Petrovská 85 rokov
Štefan Rábek 79 rokov
Anna Lencsésová 78 rokov
Júlia Miháliková 97 rokov
Helena Tóthová 79 rokov
Emil Kotlár 56 rokov
Juliana Ištokovičová 85 rokov
Jozef Lencsés 85
Anna Stojková 70 rokov
Mária Lenčéšová 91 rokov
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Pripomenuli sme si 30 rokov
od osamostatnenia sa
Od roku 1113, kedy sa datuje prvá písomná zmienka o našej obci, sme boli samostatnou obcou. Tento štatút sme si udržiavali celé storočia, až do roku 1975, keď
sme boli v rámci integrácií a spájania sa
obcí spojení so susednými Sládečkovcami.
Ako miestna časť sme fungovali až do roku
1991, keď sme boli k 1.januáru vyhlásení
za samostatnú obec. V tomto roku sme si
pripomenuli 30 rokov od znovuzískania
samostatnosti.
Podľa autorov knihy Dejiny Hornej Kráľovej až po súčasnosť spojenie obcí znamenalo pre našu obec obdobie stagnácie.
„I keď sa začalo s výstavbou plynofikácie,
vodovodu, predsa len naša obec sa rozvíjala veľmi pomaly, pretože finančné prostriedky, ktoré spoločná obec mala k dispozícii, sa investovali do centra – do obce
Sládečkovce,“ uvádzajú autori publikácie.
Ako sa ďalej uvádza v spomínanej knihe,
negatívnym faktom zlúčenia obcí zostane
skutočnosť, že počas tohto obdobia zaostala výstavba našej dediny.
Kultúrny dom bol zanedbaný
Rovnaké pocity mal aj jeden z pamätníkov Gabriel Lencsés. „Obec bola zanedbávaná, keď sme patrili pod Sládečkovce,
u nás sa nič nevybavovalo a nič nerobilo.
Spomínam si na jednu zimu, pracoval som
v Bratislave. Napadol sneh, nedalo sa ísť
do roboty, nechodili autobusy, autom sa
nedalo ísť. Pešo sme museli ísť do Sládečkoviec pre potvrdenie do roboty. Ak sme
niečo potrebovali, museli sme ísť tam. Čo
sa týka objektov, vo veľmi zlom a zanedbanom stave bol kultúrny dom. Až v takom, že
cez okno rástol strom,“ zaspomínal si pán
Lencsés, ktorý bol dva roky pred osamostatnením obce členom spoločného zastupiteľstva v Sládečkovciach a tiež prvého
obecného zastupiteľstva v našej obci, ktoré
vzišlo z prvých slobodných volieb do zastupiteľských orgánov v obci konaných
23. – 24. november 1990.
Nespokojnosť s postavením obce ako
miestnej časti začala kulminovať po revolučnom roku 1989. Sťažnosti prichádzali
z úst občanov, ozvali sa aj naši volení zástupcovia. „Na zastupiteľstve sme nadniesli myšlienku, že sa chceme osamostatniť. Hlasovalo sa, samozrejme väčšina
poslancov zo Sládečkoviec bola proti. Nakoniec ale bolo povedané, že nemôžu zakázať niekomu, ak sa chce rozdeliť a byť
samostatný, ako sme boli predtým. Mali
ale podmienky, aby bola väčšina obce za.
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Chceli aj Domoviny, lebo vraj patrili kedysi pod nich,“ pokračuje v rozprávaní
Gabriel Lencsés.
Úspešné referendum
Skutočne, samostatnosť si museli naši
občania potvrdiť v referende. Konalo sa
27.7.1990, za odčlenenie hlasovalo 867
občanov, proti bolo 87. Na základe výsledkov ľudového referenda bola Horná Kráľová opäť vyhlásená za samostatnú obec
k 1.1.1991.
Po úspešnom referende sa naša obec
začala pripravovať na samostatnosť. Ako
prvé sa zrekonštruovala budova, kde sa
v súčasnosti nachádza obecný úrad. Kedysi
tam boli totiž triedy, v ktorých sa učilo. Vybudovali sa dve kancelárie, pracovňa starostu, zasadačka, archív a sociálne zariadenia, slávnostne boli dané do prevádzky
15.2.1991. „Prvé roky po osamostatnení
sa boli ťažké. Nikto v tom nevedel chodiť,
v zastupiteľstve mohli byť len členovia
strany. Ale mali sme nadšenie a chuť pracovať, všetko sa robilo svojpomocne a zadarmo. Či už obecný úrad (voda, kúrenie,
murárske práce, potery), všetci sme išli
na brigádu. To bolo na tom to pekné. Postupne sa urobili nové cesty v obci (Hlavná, Domoviny, Nad Humnami), robila sa
výsadba, začali sa robiť aj akcie. Boli tu
Majstrovstvá Slovenska v motokárach, na
Tóparte motokrosové súťaže. Začalo to
proste ožívať,“ pokračuje v spomienkach
na začiatky 90-tych rokov pán Lencsés.

Postupne pribúdali investičné akcie
a obec sa rozvíjala. Výrazne k tomu dopomohol aj prvý starosta obce Ján Veres.
„Poznal ľudí, úrady, vedel, kde a ako zohnať peniaze,“ vraví Gabriel Lencsés. Ako
doplnil, starosta Veres sa výraznou mierou
ako zástupca starostu obce Sládečkovce angažoval na osamostatnení sa Hornej
Kráľovej.
Ladislav Odráška

Vyrastá nám
Má len 25 rokov a už rozhodoval druhú mužskú ligu. Ján Lenický
po tom, ako zavesil kopačky na klinec (hrával za dorast KFC), sa začal
venovať rozhodovaniu. Vydržal pri
ňom už osem rokov a za ten čas sa
postupne prepracoval až do skupiny
tesne pod vrcholom. Je zaradený do
projektu Šanca, do ktorej zväz zaraďuje mladých talentovaných rozhodcov. Prečítajte si rozhovor s perspektívnym rozhodcom, kde sa dozviete
o jeho začiatkoch, či sa špecializuje na
rozhodovanie alebo preferuje pozíciu
postranného rozhodcu, o jeho cieľoch,
ale aj o tom, ako vníma pandémiu
z pohľadu rozhodcu.
Porozprávaj nám o svojich začiatkoch. Kedy si začal s pískaním? Prečo si sa rozhodol byť rozhodcom?
S pískaním som začal, keď som
dovŕšil 17 rokov. V jeden deň som sa
v Nitre stretol s maminým šéfom u nej
v práci. Konkrétne s predsedom ObFZ
Nitra pánom Štefanom Kormanom.
Prehodili sme pár slov, o živote. Stihol sa ma spýtať, či robím nejaký šport
a či by som nechcel začať s kariérou
rozhodcu, nakoľko v tej dobe bolo
málo rozhodcov v oblastnom futbalovom zväze. Dlho som o tom doma
premýšľal a ešte dlhšie váhal, či sa na
to dám. No nakoniec som sa rozhodol,
že by som to predsa len skúsil. Povedal som si, že za skúsenie nič nedám.
Ako si spomínaš na svoje začiatky?
Veľmi ťažko. Nakoľko som mal 17
rokov, vodičský preukaz ani auto som
v tej dobe ešte nemal. Musel som sa
každý víkend na niekoho viazať alebo
každý víkend niekoho otravovať, aby
ma zobrali na zápas, počkali a zobrali
ma aj domov. Väčšinou to boli rodičia,
ktorí mi nikdy nepovedali nie a každý víkend so mnou strávili na ihrisku.
Niekedy to boli aj 3-4 zápasy za víkend. Za to som im nesmierne vďačný.
Ešte v dorasteneckom veku si
hrával futbal aj aktívne. Neľutuješ,
že si prestal?
Nikdy som vo futbalovom svete nevynikal, povedzme si úprimne
(smiech). V tej dobe bola podmienka:
ak som chcel postúpiť do vyššej ligy,
nemohol som hrať futbal aj rozhodovať. Ak som chcel niečo dosiahnuť,
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elitný rozhodca. Rozhodoval už v prvej lige
musel som s futbalom prestať. Bol to risk,
no neľutujem ho. Jediné, čo ma vtedy štvalo keď som prestal, bola partia chalanov,
s ktorými sme mali úžasné vzťahy.
Pomáha ti pri pískaní, že si futbal aktívne hrával?
Dobrá otázka. Určite áno. Je to jedno
veľké plus. Viem sa vžiť do role hráča,
viem ako hráči hru prežívajú a viem ako
to celé vnímajú. Snažím sa byť na ihrisku
priateľský, s hráčmi nadväzovať kontakt,
nakoľko viem presne, aký som bol hráč ja
a ako som sa vtedy k rozhodcom správal.
Nie vždy to bolo ideálne chovanie.
Zo začiatku si robil hlavného aj postranného? Teraz sa už špecializuješ len
na mávanie? Odkedy? Prečo?
Áno, špecializujem. Keď začínate rozhodovať v oblasti, tam sa to vôbec nerozdeľuje. Si hlavný aj postranný rozhodca.
Každý začínajúci rozhodca začína najprv
na pozícii asistenta rozhodcu, ľudovo
povedané postranného rozhodcu. Po pár
mesiacoch som dostával aj rolu hlavného
rozhodcu. Najprv síce iba u mládeži, ale
časom to boli aj muži. Postupne som sa
vypracoval do tretej ligy, kde sa už musíš
rozhodnúť a špecializovať sa buď na asistenta alebo hlavného rozhodcu. Ja som si
vybral pozíciu asistenta. Cítil som väčšiu
pohodu na tejto pozícii. Zapasovalo mi to
oveľa lepšie a viem sa lepšie vžiť do hry
spoza čiary.

Momentálne si na listine rozhodcov
vo štvrtej lige, čo je krôčik od tých najlepších. Rozhoduješ aj vyššie?
Zdá sa, že je to len krôčik, no je to veľký

krok. Momentálne vyššie nerozhodujem
pravidelne, aj keď som si pripísal štarty aj
v tejto kategórii.
Vieme, že si mával už aj v prvej lige,
síce iba v doraste. Ako si na tento prvoligový debut spomínaš?
V prvej dorasteneckej lige som mal už
viac zápasov. No na svoj debut spomínam
veľmi dobre. Nikdy na neho nezabudnem. Bol to úžasný pocit, keď som svoje

sme sa víkend čo víkend stretávali. Pevne
dúfam, že sa situácia upokojí a znovu nabehneme na trávniky.
Udržuješ sa nejakým spôsobom
v kondícii počas tohto obdobia? Pripravuješ sa aj nejako teoreticky?
V kondícii sa udržiavať musím. Neviem
si predstaviť aké by to bolo, keby sa neudržiavam. Kilá by išli hore a kondička
určite dole. Chodím 2-3 krát do týždňa na

meno uvidel na nominačnej listine. Zápas
sa hral v Nitre, kde domáci hrali proti Popradu. Prišla pozrieť pomaly celá rodina.
Od rodičov, brata cez bratrancov a ich deti
(úsmev). Zápas mi vyšiel, hodnotenie bolo
pomerne dobré a známku od delegáta som
dostal vysokú.
Na jeseň sa toho veľa neodohralo,
predsa len si stihol rozhodovať v druhej
lige mužov, je to tak?
Je to presne tak. Dostal som sa do Projektu Šanca, kde pracujú s mladými rozhodcami. Chodíme na školenia, športové
pobyty spojené s prednáškami a samozrejme pravidelne na fyzické a písomné previerky. Netrvalo dlho a dostal som šancu,
ako aj iní chalani z projektu, rozhodovať
zápas v druhej lige. Bol to zápas Dubnica –
Žilina B, kde som bol druhým asistentom.
Neopísateľný pocit, rozhodovať v druhej
najvyššej lige Slovenska. Bola síce búrka,
pršalo a bolo strašné blato, no zápas som
si užil naplno.
Momentálna koronová situácia nepraje amatérskym športovcom. Ako to
vnímaš z pohľadu rozhodcu?
Vnímam to ako aj ostatní - veľmi zle. Je
to pomaly rok, čo sme zavretí doma. Bez
futbalu, pohybu, bez priateľov, s ktorými

tréning s trénerom do fitness centra a samozrejme chodím aj behávať. Plus chodíme hrávať s kamošmi futbal. Teoreticky sa
pripravujem taktiež, no nie až tak intenzívne. Máme aplikáciu, kde sledujeme videá
z najvyšších súťaží a popisujeme priestupky. Plus otázky a odpovede, ktoré slúžia na
samoštúdium.
Aké sú tvoje ambície ako rozhodcu?
Každý rozhodca má ambície určite najvyššie. Rozhodovanie najvyššej slovenskej súťaže či európskych súťaží. Ako sa
ale hovorí, pomaly ďalej zájdeš. Ak by to
vyšlo, bol by som určite rád. Ak nie, budem, vďačný aj za to, čo som už dosiahol.
Na záver trochu odľahčene, spomínaš
si na nejakú kurióznu alebo zaujímavú
príhodu, ktorú si ako rozhodca zažil?
Kurióznych situácií bolo veľa. Nejdem
menovať konkrétne. Zažili sme si toho
mnoho. Či rozkopané dvere na šatni, hodiny strávené v šatni po zápase alebo volanie polície (smiech). Vždy ale všetko
nakoniec dobre dopadlo. Všetko sme si
pri pivku vysvetlili a dodnes na tie situácie
s úsmevom spomíname.
Ladislav Odráška
Foto: Archív Jána Lenického
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Královské
´
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SÚŤAŽNÝ ROČNÍK FUTBALISTOV OVPLYVNILA KORONA
Neľahké časy
prežívajú
aj
športovci. Pandémia koronavírusu zasiahla
aj do ich športových životov
a
športového
diania v obci.
Jarná časť sezóny sa nedohrala, súťažný ročník bol anulovaný. Jeseň vyzerala
optimistickejšie, ale opäť zasiahol silnejúci vírus a prišlo prerušenie. Zimnú prípravu, ktorá je medzi športovcami síce
neobľúbená, ale o to potrebnejšia, nebolo možné absolvovať. Kedy sa začne
s trénovaním (a následným súťažením),
ťažko v tejto chvíli predpovedať. O športových aspektoch sme sa porozprávali
s trénermi A-mužstva a dorastu.
Seniori (hodnotí tréner Ladislav Kokeš ml.)
Po zrušenej jarnej časti súťaže kvôli
prvej vlne pandémie sme začali s tréningami už koncom mája. V júni sme
odohrali už prvý prípravný zápas doma
s Trsticami. Letná príprava bola o čosi
dlhšia ako sme zvyknutí a stihli sme
v nej okrem siedmich prípravných zápasov odohrať aj tri tradičné letné turnaje.
Druhú augustovú nedeľu nás už čakal

sme víťazstvom vonku vo V. Ripňanoch
a potom sme privítali v šlágri kola favorita celej súťaže Alekšince. Vo veľmi
dramatickom a kvalitnom zápase z oboch
strán sme sa so súperom rozišli po remíze 2:2. Bol to jeden z najlepších zápasov
v tomto roku, kedy chlapci dokázali,
že vedia hrať vyrovnanú partiu aj so súperom, ktorý má nabitý káder hráčmi,
ktorí ešte prednedávnom hrali v prvej
lige a podmienky, ktoré majú na futbal,
sa s našimi nedajú ani len porovnať.
V jesennej časti sme odohrali nakoniec kvôli druhej vlne pandémie iba
10 kôl a väčšina zápasov bola z našej
strany vydarená, kvalitným futbalom
sme sa prezentovali hlavne v zápasoch
s Rumanovou (7:1), ViOnom (3:0) aj napriek prehre aj so Solčanmi. Slabšie to
bolo v Krušovciach, kde treba ale uznať
aj kvality súpera, ktorý má takisto veľmi
silný káder. Problémom v našom mužstve bolo hlavne premieňanie šancí, keďže sme pre zranenie kolena museli oželieť nášho kanoniera Marka Petrovského
a Denisovi Rábekovi sa nedarilo tak, ako
by si predstavoval.
S tréningovou morálkou aj s prístupom
k zápasom vládne spokojnosť, chlapci
trénujú 3x do týždňa, večer o pol siedmej
po zamestnaní alebo po škole. Tréningy
sú hlavne fyzicky veľmi náročné, preto si

Foto: Archív KFC

zápas majstrovský. V prvom kole sme
na domácom ihrisku privítali ambiciózne mužstvo z Nevidzian a napriek kvalitnej hre a množstvu vytvorených šancí
sme rozhodli o našom víťazstve až v posledných minútach zápasu. Pokračovali
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zaslúžia
našu pochvalu.
Pracujú
na sebe
tvrdo a
futbalu
dávajú
všetko,
inak by
sme túto
veľmi
kvalitnú
5.ligu
nedokázali hrať
s toľkými
odcho-

vancami. Už dlhodobo je tu skvelá partia
zložená z mladých aj skúsenejších futbalistov, čo je základ úspechu. Snažíme sa
stále zapracovávať našich odchovancov,
ktorí prichádzajú z dorastu. Tento rok
sa to podarilo napr. Lukášovi Hippovi,

ktorý si poctivým prístupom vybojoval
miesto v základnej zostave! Do tréningového procesu sa zapájajú aj niektorí
dorastenci, napr. Kalina už dostal príležitosť vo viacerých prípravných zápasoch.
Je veľmi dôležité sa venovať chlapcom
z našej liahne, keďže u nás nie sú možnosti na príchod drahých hráčov ako je to
u väčšiny klubov v našej súťaži.
V závere jesene nás potešil aj návrat
nášho obrancu Marcela Tótha z pracovného pobytu v USA, žiaľ majstrovský zápas už nestihol odohrať, keďže bola súťaž
z už známych príčin prerušená. Momentálne sa chlapci pripravujú individuálne, na
futbal sa každý teší, avšak teraz sú dôležitejšie úplne iné veci. Prioritou je zdravie
hráčov, fanúšikov, ako aj všetkých ľudí,
ktorí zabezpečujú plynulý chod klubu.
Dorast (hodnotí tréner Jakub Kriška)
Sezóna 2020/2021 sa doposiaľ odvíjala
podľa mojich predstáv. Hovorím o sebe,
pretože je to moja prvá sezóna v klube
na pozícii trénera s víziou zisku prvenstva
v 6.lige.
V prvej polovici sezóny som občasné výsledkové “zakopnutie” očakával,
ale po niekoľkých zápasoch sledovania
súperov a nášho kádru som zistil, že sme
jeden z najsilnejších tímov v lige.
Štart do sezóny nám vyšiel na výbornú a to vysokou výhrou 11:2 v domácom
prostredí. Veľmi sme sa s chalanmi potešili, pretože sme si “brúsili” zuby na ďalšie kolo, ktoré je, ako to už býva zvykom,
tým najdôležitejším. V derby zápase
na ihrisku v FK Močenok sa nám po prestrelke 3:6 podarilo uchmatnúť 3 body,
ktoré nás motivovali myslieť na najvyššie priečky v tabuľke. Pokračovali sme
od zápasu k zápasu s vysokými výhrami,
kedy chlapci ukázali, že futbal a strieľanie gólov im nie je cudzie.
Šesť víťazstiev, 2 remízy a 1 prehra nás v tabuľke zaradila na 3.miesto
s 20 bodmi. Chýba nám 5 bodov na prvý
tím tabuľky FC Neded, ktorý má ale odohraný o jeden zápas viac ako my. Nevieme sa dočkať odvety, keďže je to náš jediný premožiteľ.
Verím, že sa čoskoro opäť vrátime
späť na zelené trávniky a budeme môcť
na sebe naďalej pracovať.
Ladislav Odráška
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Pohľad do zimnej kuchyne futbalistov
Počas druhej „korona prestávky“
sme sa pustili do rekonštrukcie tribúny
zo zadnej časti (od ulice), t.j. zateplenie budovy spolu s výmenou okien
a odkvapových rúr. Postupne by sme
chceli dať do poriadku celú budovu.
Časť materiálu na zateplenie budovy
nám sponzorsky venoval pán starosta,
za čo mu veľmi pekne aj touto cestou
ďakujeme. Ostatný materiál si zabezpečíme z vlastných zdrojov, ale myslím, že nám pomôže aj obec. Najviac
ma mrzí, že to ešte nie je hotové a už
niektorí okoloidúci ničia našu robotu
(pokrivené štartovacie plechy, otrhaná
a dokopaná vata atď). Dúfam, že dotyčný číta tieto riadky a uvedomí si, že to
sa asi nerobí.
Vo februári sme sa zapojili do projektu VITIS, ktorý zahŕňa výmenu
všetkých okien a dverí na budove. Staré drevené by mali nahradiť moderné
plastové, aby naša tribúna vyzerala
tak, ako má. Musím ale spomenúť,
že budova ako celok je v havarijnom

stave, či už zvnútra alebo zvonka. Podpísali sa pod to hlavne záplavy, ktoré
sme tu mali dva roky po sebe. Budovu
nám podmyli a spôsobili nemalé škody. Preto dúfam, že sa nám v spolupráci s obcou podarí dať našu tribúnku
do poriadku.
Máme v pláne aj výmenu starých
drevených lavíc na tribúne za plastové
sedadlá. V zimných mesiacoch sa nám
podarilo vyfrézovať pne, ktoré nám
zostali po spílených stromoch. Stroj
na frézovanie zabezpečil člen výboru
Miroslav Lešš, ktorý pne aj vyfrézoval
v čase osobného voľna.
Všetkým, ktorí akokoľvek prispeli
svojou účasťou na brigádach, by som
sa chcel touto cestou poďakovať. Verím, že sa aj tento rok na nejakej brigáde stretneme a zveľadíme náš futbalový stánok tak, aby sme sa tam dobre
cítili a užívali si športové výkony našich mužstiev.
Ľubomír Kollár,
prezident klubu

Foto: Archív KFC

Odvoz
odpadu
Povinnosť sčítať sa majú podľa
zákona všetci obyvatelia Slovenska.
Pod pojmom obyvateľ sa rozumie
každý, kto má na Slovensku trvalý,
prechodný, ale aj tolerovaný pobyt.
Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku
obvyklý pobyt. Neplnoleté osoby je
povinný sčítať rodič, prípadne zákonný zástupca.
Elektronické sčítanie samovyplnením formulára trvalo do 31.
marca. Asistované sčítanie bude od
3. mája a bude trvať najviac 6 týždňov. V prípade, že sa obyvatelia
nesčítali, môžu využiť asistované
sčítanie pomocou sčítacích asistentov. To znamená, že buď obyvateľ
navštívi kontaktné miesto zriadené
obcou t.j. Obecný úrad v Hornej
Kráľovej, kanceláriu Mgr. Márie

Holečkovej, ktorá bude vykonávať
funkciu stacionárnej asistentky alebo môže občan požiadať o mobilného asistenta na tel. č. 0907853801,
ktorý ho potom navštívi doma
s tabletom a elektronicky vykoná
sčítanie. Sčítací asistenti sú z našej
obce a preukážu sa preukazom.
V našej obci sa doteraz ščítalo
88,43 % obyvateľov. O ďalšom
postupe sčítania Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho
rozhlasu.
Úradné hodiny stacionárnej asistentky na obecnom úrade:
Pondelok, utorok, štvrtok a piatok:
od 9,00 do 11,00 hod. Streda: od
13,00 do 15,00 hod.
Monika Vörösová

Naša obec je zaregistrovaná v aplikácii Odvoz odpadu – žlté autíčko.
Aplikácia, ktorú si
môžete
prostredníctvom obchodu
Google Play zadarmo stiahnúť do
smartfónov pracujúcich v operačnom
systéme Android,
vás upozorní na najbližší vývoz odpadu podľa nastavenia
v telefóne.

Plním CO2 bombičky Sodastream.
Cena 4€/ks.
0948 045 084 Močenok.
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Nedeľný večer si hasiči predstavovali
inak. V kalendári bol siedmy marec, približne o ôsmej večer spozorovali v obci
oheň šíriaci sa z extravilánu obce v smere
na obec Jarok. Horelo v orechárni, v mieste bývalej skládky. „Bola tma, z dvora sme
videli oheň, tak sme zalarmovali hasičov
a tiež našich dobrovoľných hasičov
z obce,“ ozrejmil František Lešš, predseda

komisie pre ochranu verejného záujmu.
Približne desiatka hasičov a dobrovoľníkov sa pustila do hasenia. Naši dobrovoľní hasiči využili hasičské auto, ktoré
dostali z ministerstva vnútra. So živlom
bojovali približne hodinu, keď sa im ho
podarilo dostať pod kontrolu. „Zhorela
trstina v rozlohe približne 50 krát 50 metrov, nejaké stromy a porasty. Našťastie,

nič vážnejšie sa nestalo,“ priblížil František Lešš. Ako dodal, príčina požiaru nie je
známa. Veľká vďaka patrí členom HaZZ,
DHZ z Hornej Kráľovej a dobrovoľníkom
za rýchly zásah, vďaka ktorému sa zabránilo vážnejším škodám.
Ladislav Odráška
Foto: František Lešš

Triedenie odpadu v našej obci za uplynulý rok
Na základe dostupných výsledkov obec
hodnotí kladne triedenie odpadu v našej
obci, ale na základe zmien plánovaných
vládou musíme byť ešte dôslednejší v triedení odpadu.
V roku 2019 bola naša miera vytriedenia 43,54% a museli sme platiť okrem
iných poplatkov zákonný poplatok
vo výške 12 eur za tonu odpadu v roku
2020. Miera vytriedenia odpadov v roku
2020 bola 52,31 % čo znamená že sme
sa zlepšili, avšak poplatok sa zvýšil a pre
rok 2021 budeme platiť zákonný poplatok
15 eur za tonu vytriedenia.
V uplynulom kalendárnom roku naši občania vyseparovali 29 ton papiera, 24 ton
skla, 13,5 tony šatstva a 39,5 tony plastov.

Z odpadov, za ktoré platíme poplatkyzmesový komunálny odpad a biologický
odpad sme vyseparovali v minulom roku
375 ton biologicky rozložiteľného odpadu,
336 ton komunálneho odpadu a 61,5 ton
veľkoobjemového odpadu.
Od začiatku roka 2021 majú obce novú
povinnosť triedenia a to je triedenie kuchynského odpadu. Naša obec má zabezpečený zvoz hnedých nádob na biologický rozložiteľný odpad a taktiež máme
vo väčšine domácností kompostéry, ktoré
sme distribuovali v minulosti a do ktorých
tento odpad patrí.
Poplatok za odpad, ktorý platia občania sa skladá z týchto položiek: zákonný
poplatok štátu čo je v tomto roku 15 eur

za tonu, poplatok za manipuláciu s nádobami komunálneho a biologicky rozložiteľného odpadu, za drvenie biologického
odpadu a poplatku za vývoz jednotlivých
druhov odpadu. Preto žiadame občanov,
aby dávali vysypať len naplnené nádoby
lebo poplatok za vysýpanie je ten istý ako
pri polovične naplnenej nádobe. Podľa
nových informácií sa majú opäť niekoľkonásobne zvyšovať poplatky za uloženie
odpadu na skládkach. Preto separujme
a znížme objem komunálneho a biologického odpadu – kompostujme.
Touto cestou chceme poprosiť ľudí aby
separovaniu venovali veľkú pozornosť.
Anna Vencelová
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pravdy a mýty o odpade
oplatí sa triediť odpaD, keď zaň občan platí?
Občan platí za zmesový komunálny odpad, bioodpad a použité jedlé oleje. Triedený zber odpadu financujú
výrobcovia prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov. Tie v spolupráci s obcami a zberovými
spoločnosťami zabezpečujú zber odpadu, jeho dotriedenie a odvoz k recyklátorom. Občan za triedený zber neplatí.

ako triediť obaly na vajíčka a rolKy z toaletného papiera?
Patria do triedeného zberu papiera. Nesmú byť však mokré ani mastné.

patrí polystyrén do triedeného zberu?
Do triedeného zberu plastov patrí obalový polystyrén. Stavebný polystyrén je potrebné odniesť na zberný dvor.

patrí obal zo spreja do triedeného zberu?
Obaly zo sprejov kozmetických výrobkov patria do triedeného zberu. Vyhadzujte ich vždy prázdne a v žiadnom
prípade ich neprepichujte. Spreje s farbami, technickými lakmi a inými penami však patria na zberný dvor,
nakoľko obsahujú nebezpečné látky.

je potrebné obaly pred vyhoDením do triedeného zberu umývať?
Úplne postačí, ak obal neobsahuje hrubé zvyšky obsahu, čiže nie je potrebné obal umývať. Ak sa chcú ľudia
vyhnúť zápachu, na vypláchnutie sa dá použiť úžitková voda. Dôležité je obaly pred vyhodením stlačiť, aby
nezaberali zbytočne veľa miesta a zberné autá nevyvážali vzduch.

Môže sa stať, že trieDeNÝ ZBer skončí Na SKládke?
Všetok vyzbieraný triedený odpad je evidovaný a s druhotnými surovinami sa ďalej obchoduje. Zberová
spoločnosť musí dokladovať, čo sa s ním deje po dotriedení. Triedený odpad je zakázané skládkovať, pokiaľ však
obsahuje veľa nečistôt (viac ako 35 %), už sa nepovažuje za triedený a skončí na skládke odpadu.

aK SpráVNe

TRIEDIME

1. Snažte sa odpad netvoriť Vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do preDajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:

SVet je KrajŠí
Majte na pamäti Nasledovné pravidlá :

SKLO

PAPIER

PLASTY

KOVY

NÁPOJOVÉ
KARTÓNY

4.
5.
6.

www.triedime.sk

sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým
kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označeNie Na obale:
...
riaďte sa pravidlami svojej obce.
len vytriedeNý oDpad sa dá zhoDnotiť a recyklovať.
trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený oDpad občan Neplatí,
jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom oZV eNvi - paK.
obal označeNý

www.envipak.sk

patrí do triedeného zberu.

www.vezmisi.ma
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SENIORI BUĎTE OPATRNÍ!
PODVODNÍCI ZNEUŽÍVAJÚCI PANDÉMIU
OCHORENIA COVID-19 NEUSTÁLE ÚTOČIA
Policajný zbor upozorňuje verejnosť, najmä seniorov na obozretnosť pri telefonickom alebo
osobnom kontakte s neznámymi osobami, ktoré sa snažia pod vymyslenými zámienkami vylákať
finančné úspory. Podvodníci vás môžu osloviť s ponukou okamžitej pomoci pri predchádzaní
alebo liečbe ochorenia COVID-19.
Neverte telefonátom, v ktorých sa podvodníci predstavujú ako pracovníci krízového covidového
centra, lekári, či iné osoby.
Neverte emotívnemu príbehu, že váš príbuzný je v kritickom stave, na pľúcnej ventilácii
a potrebuje očkovaciu vakcínu, za ktorú je potrebné zaplatiť vopred v hotovosti alebo na účet
v banke.

PRI AKOMKOĽVEK PODOZRENÍ NA PODVODNÉ KONANIE
BEZODKLADNE KONTAKTUJTE POLÍCIU NA ČÍSLE 158.

