
Z á p i s n i c a 

z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová  

konaného dňa 17.03.2022 o 17.00 hod. 

 

Prítomní:  

 

Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, LEŠŠ František,  

Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana, Ing. STRAŇÁK Štefan, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana 

   

Neprítomný:   ŠTEVKO Ondrej, LENICKÝ Marek     

 

Ďalší prítomní:  Mgr. KOPIARY Miloš, hlavný kontrolór obce  

  

    

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 k investičným  akciám obce 

6. Správa z kontroly použitia finančného príspevku uhrádzaného z rozpočtu obce Horná 

Kráľová  

7. Rôzne 

- Žiadosť o udelenie súhlasu - SYNOTTIP   

- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rybárová Helena 

- Žiadosti občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  

- Žiadosť o osadenie obecného rozhlasu – Mondočková Mária  

- Žiadosť o pridelenie hrobového miesta – Dúcová Mária 

- Žiadosť o finančnú výpomoc – Viktória Stachová 

- Zmluva o odovzdaní skládky – ENVI-GEOS Nitra 

8. Záver                                                                                                       

 

Emil Rábek, starosta obce zvolal prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou  

zo dňa 01.03.2022 (príloha č.1). 

 

 

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci 

• Rokovanie OZ otvoril a viedol Emil Rábek, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. 

V úvode privítal Mgr. Miloša Kopiaryho, hlavného kontrolóra obce, prítomných 

poslancov OZ a zapisovateľku Olíviu Lenčéšovú. 

• Skonštatoval, že podľa prezenčnej listiny sa zasadnutia OZ zúčastnili 7 poslanci 

a OZ je uznášania schopné /príloha č. 2/.   

• Predniesol program rokovania. Navrhnuté poradie bodov nebolo pozmenené. 

• Program bol prítomnými poslancami schválený. 

 

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba pracovného predsedníctva  

a návrhovej komisie 

• Za zapisovateľku určil Olíviu Lenčéšovú. 

• Za overovateľov zápisnice určil poslancov Ing. Michala Klinku a Ing. Zuzanu 

Slávikovú.     



• V rámci procedurálnych vecí  zástupca starostu obce navrhol nasledovné zloženie 

pracovného predsedníctva: 

- Emil Rábek, starosta obce 

- Ing. Šoka Peter, zástupca starostu obce  

• Do návrhovej komisie zástupca starosta obce navrhol nasledovné zloženie:  

- Ing. Straňák Štefan, PhD., predseda  

- Mgr. Slováková Diana, člen 

 

 Uznesenie č. 340-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z prvého zasadnutia OZ poslancov Ing. Michala 

Klinku a Ing. Zuzanu Slávikovú.  

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 341-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:  

- Emil Rábek 

- Ing. Peter Šoka 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Uznesenie č. 342-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Štefan Straňák, PhD., predseda 

      - Mgr. Diana Slováková, člen 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

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 k investičným  akciám obce 

6. Správa z kontroly použitia finančného príspevku uhrádzaného z rozpočtu obce Horná 

Kráľová  

7. Rôzne 

- Žiadosť o udelenie súhlasu - SYNOTTIP   

- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rybárová Helena 

- Žiadosti občanov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  

- Žiadosť o osadenie obecného rozhlasu – Mondočková Mária  

- Žiadosť o pridelenie hrobového miesta – Dúcová Mária 



- Žiadosť o finančnú výpomoc – Viktória Stachová 

- Zmluva o odovzdaní skládky – ENVI-GEOS Nitra 

8. Záver    

 

Uznesenie č. 343-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje program rokovania prvého zasadnutia OZ. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

  

K bodu 2 –  Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ /Príloha č. 3/ 

Poslankyňa Mgr. Slováková sa pýtala, či je právoplatná zmluva s obcou a Green Energy 

Holding ohľadom veterného parku, pretože uznesenie č. 336-VI.-OZ/2021 bolo schválené  tak, 

že sa vypustí celý odskek, ale v zmluve časť odseku zostala. Hlavný kontrolór Mgr. Kopiary 

jej odpovedal, že zmluva je platná a nie je v rozpore z uzsenením č. 336-VI.-OZ/2021. 

 

Uznesenie č. 344-I.-OZ/2022 

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ 

a konštatuje, že: 

- uznesenia č. 317-VI.-OZ/2021, 318-VI.-OZ/2021, 319-VI.-OZ/2021, 320-VI.-OZ/2021,  

321-VI.-OZ/2021, 323-VI.-OZ/2021, 324-VI.-OZ/2021, 325-VI.-OZ/2021, 326-VI.-OZ/2021, 

327-VI.-OZ/2021, 328-VI.-OZ/2021, 329-VI.-OZ/2021, 330-VI.-OZ/2021, 331-VI.-OZ/2021, 

332-VI.-OZ/2021, 333-VI.-OZ/2021, 335-VI.-OZ/2021, 336-VI.-OZ/2021, 337-VI.-OZ/2021, 

338-VI.-OZ/2021, 339-VI.-OZ/2021, 312-V.-OZ/2021, 271-IV.-OZ/2021, – sú splnené 

- uznesenia č. 334-VI.-OZ/2021, 309-V.-OZ/2021, 247-II.-OZ/2021, 98-V.-OZ/2019,  

109-V.-OZ/2019 – sa rieši 

 

K bodu 3 – Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy 

Neboli žiadne pripomienky. 

 

K bodu 4 – Interpelácie poslancov 

Interpeloval poslanec Ing. Michal Klinka ohľadom zábradlia na ulici Malá Kráľová, že  

je tam posunutý aj betón, aby sa tam dali aspoň bezpečnostné opatrenia, kým sa to neopraví.  

Interpeloval poslanec Ing. Michal Klinka ohľadom dopravného zrkadla pri 

stavebninách, aby sa vymenilo lebo je rozbité. 

Interpeloval poslanec Ing. Michal Klinka ohľadom zabezpečenia opráv – výtlkov  na 

miestnych cestách. 

Interpelovala poslankyňa Ing. Zuzana Sláviková ohľadom rozbitého chodníka pri 

detskom ihrisku na ulici Školská. Starosta obce s Ing. Šokom pôjdu na tvar miesta pozrieť 

chodník. 

Interpeloval poslanec Mgr. Ladislav Odráška, aké bude využitie na dome p. Horvátha, 

ktorý obec odkúpila. Starosta odpovedal, že na vyjadrenie statika sa dom bude musieť zbúrať. 

Momentálne sa pozemok vyčistil.  

Interpeloval poslanec Mgr. Ladislav Odráška ako je obec nachystaná v rámci plánu 

obnovy, ak by vyšli nejaké nové výzvy. Zástupca starostu Ing. Peter Šoka a Ing. Štefan Straňák, 

PhD. podali poslancom informácie, ako je to s výzvami, a poprosili poslancov ak by vedeli 

o výzve na projekty, ktoré by boli pre obec zaujímavé a výhodné, aby o tom informovali. 



 Interpelovala poslankyňa Mgr. Diana Slováková ohľadom parku pri Akuplaste na ulici 

Nad Humnami, bolo tam vybraté zábradlie a vysekané kríky a teraz tam parkujú autá. Komisia 

výstavby a ÚP spolu so starostom obce pôjdu von na tvar miesta. 

 

K bodu 5 – Informatívna správa k investičným  akciám obce 

Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce informoval o investičných akciách: 

- Futbalové ihrisko – rekonštruuje sa budova na futbalovom ihrisku, nakoľko tam bol už 

havarijný stav. 

- Cesta na Lúkach – rekonštruuje sa aj cesta na Lúkach, opílili sa tam stromy, spravila sa 

cesta od bioskládky k jazeru, bude sa robiť aj prístrešok a plánuje sa aj zvýšiť prístup 

vody.  
 

Uznesenie č. 345-I.-OZ/2022 

OZ berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce. 

 

K bodu 6 – Správa z kontroly použitia finančného príspevku uhrádzaného z rozpočtu 

obce Horná Kráľová  

 Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce podal na obecný úrad Správu z kontroly 

použitia finančného príspevku uhrádzaného z rozpočtu obce Horná Kráľová na základe Zmluvy 

o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby a príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2021 zo dňa 1.7.2021 /Príloha č. 4/. 

 Hlavný kontrolór vo svojej správe uvádza, že vykonanou kontrolou neboli vytknuté 

žiadne kontrolné zistenia ani kontrolné odporúčania povinnej osobe, z uvedeného dôvodu 

povinná osoba nemusí prijímať žiadne opatrenia.  
 

Uznesenie č. 346-I.-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej   

A. prerokovalo  

správu z kontroly použitia finančného príspevku uhrádzaného z rozpočtu obce Horná 

Kráľová na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej 

služby a príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2021 zo 

dňa 1.7.2021 

B. berie na vedomie  

správu z kontroly použitia finančného príspevku uhrádzaného z rozpočtu obce Horná 

Kráľová na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej 

služby a príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2021 zo 

dňa 1.7.2021 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

 

 

 

 



K bodu  7 – Rôzne 

SYNOT TIP, Poprad – Žiadosť o udelenie súhlasu /Príloha č. 18/ 

Spoločnosť SYNOT TIP a.s., so sídlom Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – 

Matejovce, si podala žiadosť o udelenie súhlasu s prevádzkovaním kurzových stávok 

v prevádzke Hostinec Zobor, Hlavná 105/90, 951 32 Horná Kráľová /Príloha č. 5/. 

 

 Uznesenie č. 347-I.-OZ/2022 

OZ podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a podľa § 63 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách v znení 

neskorších predpisov, na základe žiadosti spoločnosti SYNOT TIP, a. s., so sídlom 

Továrenská štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – Matejovce, IČO: 36 472 565, vydáva súhlas 

s prevádzkovaním kurzových stávok v prevádzke Hostinec Zobor, Hlavná 105/90, 951 32 

Horná Kráľová na dobu do 31.12.2022. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Rybárová Helena, Sliváš I 292, Horná Kráľová – Žiadosť o odkúpenie pozemku 

 Rybárová Helena, Rybár Alexander, Rybár Ladislav a Pecháčová Jolana si podali 

žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, časti parcely č. 1577/100, ostatná plocha, evidované 

na LV č. 2930, register „E“, nakoľko na tomto pozemku sa nachádza ich stavba letnej kuchyne 

/Príloha č. 6/. 

 

Uznesenie č. 348-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje zverejnenie zámeru  prevodu nehnuteľnosti - pozemku, časť parcely registra 

EKN č. 1577/100, ostatná plocha, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre 

obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 2930, ktorá sa nachádza v rámci 

funkčného oploteného celku rodinného domu v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov  

a ktorej presná výmera bude určená geometrickým plánom, v prospech Rybárová Helena, 

Rybár Alexander, Rybár Ladislav, všetci trvale bytom Horná Kráľová, Sliváš I 292 a 

Pecháčová Jolana, trvale bytom Močenok 1802 do ich podielového spoluvlastníctva, rovným 

dielom za kúpnu cenu, ktorej výška bude určená znaleckým posudkom. Náklady na 

vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku znášajú v plnej výške žiadatelia. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby 

Občania našej obce si podali na obecný úrad žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby /Príloha č. 7/.  

Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce podal poslancom informácie ohľadom zákona 

o sociálnych službách.   

 

Uznesenie č. 349-I.-OZ/2022 

OZ berie na vedomie žiadosti od občanov našej obce o zabezpečenie poskytovania sociálnej 

služby. 



Mondočková Mária. Vinohradnícka 594, Horná Kráľová – Žiadosť o osadenie obecného 

rozhlasu 

 Mondočková Mária, trvale bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka 594 podala na obecný 

úrad žiadosť o osadenie obecného rozhlasu na ulici Vinohradnícka /Príloha č. 8/.  

 

 Uznesenie č. 350-I.-OZ/2022 

OZ súhlasí s osadením obecného rozhlasu na ulici Vinohradnícka pre žiadateľku Máriu 

Mondočkovú, trvale bytom Horná Kráľová, Vinohradnícka 594. 

 

Dúcová Mária, Nad Humnami 674, Horná Kráľová – Žiadosť o poskytnutie hrobového 

miesta 

 Mária Dúcová, trvale bytom Horná Kráľová, Nad Humnami 674 si podala na obecný 

úrad žiadosť o pridelenie hrobového miesta pre uloženie 2 náhrobných kameňov so starých 

hrobov /Príloha č. 9/. 

 Starosta obce povedal, že sa stretne s p. Dúcovou a spíše sa s ňou zápis o premiestnení 

náhrobného kameňa. 

 

Viktória Stachová, o.z. MJOV, Nitra – Žiadosť o finančnú výpomoc 

 Viktória Stachová, o.z. MJOV, Petzwalova 645/60, Nitra si podala na obecný úrad 

žiadosť o finančnú výpomoc na štúdium VŠ na Berklee, Boston USA /Príloha č. 10/. 

 OZ prerokovalo žiadosť o finančnú výpomoc. Mgr. Miloš Kopiary vysvetlil poslancom, 

že fyzickej osobe nemôže obec poskytnúť finančnú výpomoc, nakoľko nespĺňa podmienky (nie 

je občanom obce Horná Kráľová a nie je v hmotnej núdzi). Ing. Michal Klinka informoval, že 

obec Horná Králová nemá v zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce schválené, 

aby obec poskytla finančnú výpomoc a nie je to schválené ani v rozpočte.  Preto OZ teraz 

neodsúhlasilo finančnú výpomoc. Môže si požiadať o dotáciu ako občianske združenie, 

následne potom musí byť vyúčtovanie.  

 

Zmluva o dovzdaní skládky – Envi-geos Nitra, s.r.o. /Príloha č. 11/ 

 Ing. Štefan Straňák, PhD. poprosil poslancov, aby Zmluvu o odovzdaní skládky preložili 

na ďalšie zasadnutie OZ, kde bude predložená nová zmluva aj spripomienkami poslancov. Ešte 

chce vyvolať jedno stretnutie s firmou Envi-geos Nitra, s.r.o. kde sa spíše nová zmluva.    

 

 Uznesenie č. 351-I.-OZ/2022 

OZ presúva Zmluvu o odovzdaní skládky TKO medzi obcou Horná Kráľová a ENVI-GEOS 

Nitra s.r.o. na ďalšie zasadnutie OZ.  

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce – o.z. Život pod Tópartom /Príloha č. 12/ 

 Samuel Adrien Móry podal na obecný úrad žiadosť o dotáciu na zorganizovanie 

podujatia Kráľovská rybka 2022. Nakoľko ale fyzická osoba nemôže žiadať finančné 

prostriedky z rozpočtu obce, preto rybárske preteky zastreší o.z. Život pod Tópartom. Rybárske 

preteky sa uskutočnia 23.4.2022 v lokalite Lúky. 

 

 

 



Uznesenie č. 352-I.-OZ/2022 

OZ schvaľuje pridelenie dotácie pre o.z. Život pod Tópartom z rozpočtu obce Horná Kráľová 

v sume 400,- Eur na zorganizovanie podujatia Kráľovská rybka 2022. 

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

Súhrnná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová za rok 

2021  

Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce podal na obecný úrad Súhrnnú správu 

o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová za rok 2021  /Príloha č. 13/. 

  

Uznesenie č. 353-I.-OZ/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej   

A. prerokovalo súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná 

Kráľová za rok 2021  

B. berie na vedomie  súhrnnú správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná 

Kráľová za rok 2021  

Hlasovanie: 

ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, Ing. SLÁVIKOVÁ,  

Ing. STRAŇÁK, PhD., Mgr. SLOVÁKOVÁ) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 

K bodu 8 – Záver  

Emil Rábek, starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:15 hod. 

 

 

Zapísala: Olívia Lenčéšová 

Horná Kráľová, dňa 17.03.2022 

 

 

 

                                                                                                       Emil  R á b e k 

                                                                                            starosta obce Horná Kráľová 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Michal KLINKA     .................................................... 

 

 

Ing. Zuzana SLÁVIKOVÁ    .................................................... 


