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Královské zvesti´

Vážení spoluobčania,

ešte sa Covid nestratil z nášho živo-
ta a už prišlo ďalšie zložité obdobie  
a to vojnový konflikt v našom susednom 
štáte. Aj naša obec sa zapojila do hu-
manitárnej pomoci pre Ukrajinu spolu  
s Dobrovoľným hasičským zborom. To-
uto cestou chcem poďakovať všetkým 
občanom, ktorí sa zapojili do dobrovoľ-
nej zbierky.

S príchodom slnečných dní sa v príro-
de začína nový život a verím, že aj život 
u nás sa začne meniť k lepšiemu. Prvým 
dôvodom je, že od 14.3. 2022 sa zrušili 
obmedzenia, ktoré nedovolili organizo-
vať kultúrne podujatia. Najbližšie pod-
ujatie plánujeme na sobotu 30.4.2022, 
kedy si spoločne tak ako za starých čias 
postavíme v našej obci pred kultúrnym 
strediskom máj. Pripravujeme kultúrny 

program a tradičné občerstvenie. V tom-
to roku plánujeme aj iné akcie o ktorých 
vás budeme včas informovať.

Obec podala na Ministerstvo in-
vestícií regionálneho rozvoja projekt  
s názvom: Zvýšenie kapacity triedené-
ho zberu obce Horná Kráľová, kde po 
schválení projektu obec zvýši kapaci-
tu biologickej skládky. Rekonštrukčné 
práce prebiehajú na futbalovom ihris-
ku na hlavnej budove , ktorá už bola  
v havarijnom stave. Naším cieľom je aj 
dobudovanie ciest na Školskej ulici II.  
k novým rodinným domom.

S príchodom Veľkonočných sviatkov 
Vám prajem ich spokojné prežitie s ro-
dinou a v kruhu najbližších, veľa zdra-
via, pokoja, lásky a úcty jeden k druhé-
mu po celý rok 2022.

Emil Rábek, 
starosta obce

O ČOM ROKOVALO OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO

Uznesenia

zo šiesteho zasadnutia Obecného zastu-
piteľstva Obce Horná Kráľová konané-

ho dňa 16.12.2021 o 17.00 hod.

K bodu 1. Otvorenie a procedurálne veci

Uznesenie č. 313-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje za overovateľov zápisni-
ce zo šiesteho zasadnutia OZ poslancov 
Ing. Petra Šoku a Mgr. Ladislava Od-
rášku.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 314-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v 
zložení: Emil Rábek a Ing. Peter Šoka
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 315-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zlo-
žení: 
- František Lešš, predseda
- Marek Lenický, člen
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 316-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje program rokovania šieste-
ho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 2 – Žiadosť o prenájom nehnu-
teľného majetku - LIDES s.r.o.

Uznesenie č. 317-VI.-OZ/2021
OZ neschvaľuje žiadosť fy. LIDES 
s.r.o., podanú konateľom Michalom Na-

gyom o prenájom nehnuteľného majet-
ku obce: parcela registra „C“, parcelné 
č. 52/4 o výmere 537 m2, parcela registra 
„C“, parcelné č. 52/3 o výmere 124 m2, 
stavba – požiarna zbrojnica, parcelné č. 
52/3, súpisné číslo 491.
Hlasovanie :
ZA: 3 (Ing. ŠOKA, LENICKÝ, Ing. 
STRAŇÁK)
PROTI: 5 (Mgr. ODRÁŠKA, LEŠŠ, 
ŠTEVKO, Ing. SLÁVIKOVÁ, Mgr. 
SLOVÁKOVÁ)
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 3 – Rozpočtové opatrenie  
č. 3/2021

Uznesenie č. 318-VI.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej
A. prerokovalo stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu tretej zmeny 
rozpočtu obce Horná Kráľová na rok 
2021
B. berie na vedomie stanovisko hlavné-
ho kontrolóra obce k návrhu tretej zme-
ny rozpočtu obce Horná Kráľová na rok 
2021

Uznesenie č. 319-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie  
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č. 3/2021
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ,
Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 4 – Rozpočet obce Horná Krá-
ľová na rok 2022

Uznesenie č. 320-VI.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľo-
vej
A. prerokovalo stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Horná Kráľová na rok 2022 s výhľadom 
na roky 2023 a 2024
B. berie na vedomie stanovisko hlavného 
kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce 
Horná Kráľová na rok 2022 s výhľadom 
na roky 2023 a 2024

Uznesenie č. 321-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje rozpočet obce Horná Krá-
ľová na rok 2022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 5 – Kontrola plnenia uznesenia 
zo zasadnutia OZ

Uznesenie č. 322-VI.-OZ/2021
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia 
uznesenia zo zasadnutia OZ a konštatu-
je, že:
- uznesenia č. 297-V.-OZ/2021, 
300-V.-OZ/2021, 301-V.-OZ/2021, 
302-V.-OZ/2021, 303-V.-OZ/2021, 
304-V.-OZ/2021, 305-V.-OZ/2021, 
306-V.-OZ/2021, 307-V.-OZ/2021, 
308-V.-OZ/2021, 310-V.-OZ/2021, 
311-V.-OZ/2021, 286-IV.-OZ/2021, 
287-IV.-OZ/2021 – sú splnené
- uznesenia č. 309-V.-OZ/2021, 312-V.-
OZ/2021, 271-IV.-OZ/2021, 247-II.-
OZ/2021, 98-V.-OZ/2019, 109-V.-
OZ/2019 – sa rieši
_________________________________

K bodu 8 - Informatívna správa k in-
vestičným akciám obce

Uznesenie č. 323-VI.-OZ/2021
OZ berie na vedomie informatívnu sprá-
vu o investičných akciách obce.
_________________________________

K bodu 9 - Dodatok č. 1 k VZN 4/2019 
o dani z nehnuteľností

Uznesenie č. 324-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN 
4/2019 o dani z nehnuteľností, o miest-
nom poplatku za komunálne odpady  
a drobné stavebné odpady, o miestnej 
dani za užívanie verejného priestranstva, 
o miestnej dani za ubytovanie, o miestnej 
dani za psa a o dani za nevýherné hracie 
prístroje:
Obec Horná Kráľová stanovuje od 
1.1.2022: Sadzby poplatkov:
5. Sadzba poplatku za zmesový komunál-
ny odpad sa stanovuje:
a. pre fyzické osoby- poplatníkov podľa 
S 77 ods. 2 písm. a) zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku je zavedený 
paušálny poplatok a sadzba sa určuje:
0,07671€ na osobu a kalendárny deň = 28 
€ osoba/rok
6. Počet vývozov TKO je plánovaný v 2 
týždňovom cykle, t.j. 26 vývozov za rok.
b. pre poplatníkov uvedených písm. b) vo 
výške0,054 /deň/osoba (rekreačné chaty)
t.j. 19,71 eur /rok
c. pre fyzické osoby - podnikateľov a 
právnické osoby, ktorí požiadajú o
množstvový zber sa platí podľa frekven-
cie odvozov, sadzby, objemu zbernej
nádoby v litroch a počtu zberných nádob 
ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu KO a to:
•0,0185 €/liter komunálneho odpadu pri 
110 1 nádobe = 52,91€/rok (frekvencia 
odvozu je v dvojtýždňovom cykle)
•0,0185 €/liter komunálneho odpadu pri 
120 1 nádobe = 57,72€/rok (frekvencia 
odvozu je v dvojtýždňovom cykle)
•0,0185€/liter komunálneho odpadu pri 
1100 1 nádobe=529,10€/rok
•0,033€/kilogram stavebného odpadu - 
max 150kg na osobu
•0,015€/kilogram veľkoobjemového od-
padu
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 10 - Správa z kontroly vybra-
ných prevodov vlastníctva nehnuteľné-
ho majetku obce Horná Kráľová

Uznesenie č. 325-VI.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľo-
vej
A. prerokovalo správu z kontroly vybra-
ných prevodov vlastníctva nehnuteľného 
majetku obce Horná Kráľová
B. berie na vedomie správu z kontroly vy-
braných prevodov vlastníctva nehnutel-
ného majetku obce Horná Kráľová
C. schvaľuje správu z kontroly vybraných 
prevodov vlastníctva nehnuteľného ma-
jetku obce Horná Kráľová
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 11 - Rôzne

Uznesenie č. 326-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu z roz-
počtu obce na rok 2022 na chod futbalo-
vého klubu pre FK KFC Horná Kráľová 
v sume 15.000,- Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 327-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu z roz-
počtu obce na rok 2022 na varenie gu-
lášu, spomienky pri životných jubileách 
a iné príležitostné akcie pre OZ Zväzu 
zdravotne postihnutých v Hornej Kráľo-
vej v sume 600,- Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 328-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu z roz-
počtu obce na rok 2022 na činnosť  
a organizovanie podujatí v roku 2022 
pre MO Matice Slovenskej Horná Krá-
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ľová v sume 600,- Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 329-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu z roz-
počtu obce na rok 2022 na rôzne kul-
túrne podujatia v priebehu roka 2022 
pre MO Csemadok v Hornej Kráľovej v 
sume 600,- Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 330-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu z roz-
počtu obce na rok 2022 na darovanie 
krvi v roku 2022 pre MS SČK Horná 
Kráľová v sume 600,- Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 331-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje žiadosť o dotáciu z roz-
počtu obce na rok 2022 na podujatia or-
ganizované o.z. pre OZ Život pod Tópar-
tom v sume 600,- Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, LEŠŠ, ŠTEVKO, 
LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ, Ing. 
STRAŇÁK, Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 1 (Mgr. ODRÁŠKA)

Uznesenie č. 332-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje mimoriadnu dotáciu  
na výmenu okien a dverí v objekte na 
ihrisku pre FK KFC Horná Kráľová  
v sume 604,12Eur, t.j. rozdiel medzi fak-
túrou a poskytnutou dotáciou z VITIS  
(2 304,12 Eur – 1 700,00 Eur).
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 333-VI.-OZ/2021
OZ podľa príslušných ustanovení záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 
63 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z.z. o ha-
zardných hrách v znení neskorších pred-
pisov, na základe žiadosti spoločnosti 
SYNOT TIP, a.s., so sídlom Továrenská 
štvrť 1467/24, 059 51 Poprad – Mate-
jovce, IČO: 36 472 565, vydáva súhlas s 
prevádzkovaním
kurzových stávok v prevádzke Hostinec 
Kráľovan, Hlavná 482, 951 32 Horná 
Kráľová na dobu do 31.12.2022.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 334-VI.-OZ/2021
OZ presúva Zmluvu o odovzdaní skládky 
TKO medzi obcou Horná Kráľová a EN-
VI-GEOS Nitra s.r.o. na ďalšie zasadnu-
tie OZ, kde budú doplnené pripomienky 
poslancov.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 335-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje vyradenie kníh z obecnej 
knižnice v počte 300 ks a v sume 446,20 
Eur.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 336-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje Zmluvu o partnerstve  
v oblasti výstavby a prevádzky veterné-
ho parku medzi Obcou Horná Kráľová 
a spoločnosťou Green Energy Holding, 
Mraziarenská 6, Bratislava, za podmien-
ky:
- v zmluve vypustiť v článku VII bod  
4 od vety: Ďalej sa zmluvné strany do-
hodli, že partner je oprávnený zabezpe-
čiť úplné alebo čiastočné plnenie každej 

a všetkých svojich povinností podľa tej-
to zmluvy prostredníctvom tretích osôb, 
a to aj bez súhlasu obce. Obec zároveň 
týmto vyslovuje svoj súhlas so vstupom 
tretej osoby do práv a povinností part-
nera podľa tejto zmluvy na základe do-
hody medzi partnerom a treťou osobou 
napríklad pre prípad predaja, darovania, 
výmeny alebo iného prevodu alebo pre-
chodu projektovej dokumentácie k veter-
nému parku, a to najmä na osobu, ktorá 
je ovládanou osobou partnerom v zmysle 
§ 66a odsek 1 Obchodný zákonník alebo 
je inak personálne alebo majetkovo pre-
pojená s partnerom.
- Doplniť prílohu č. 2 - predbežné roz-
miestnenie veterných elektrární
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 337-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje doplnenie 7 bodu v pláne 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
obce Horná Kráľová na 1. polrok 2022 
– kontrola služieb právnika obce v roku 
2021.
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 338-VI.-OZ/2021
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej
A. prerokovalo návrh plánu kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra obce Horná 
Kráľová na 1. polrok 2022
B. schvaľuje plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová 
na 1. polrok 2022:
1. Kontrola plnenia opatrení vyplývajú-
cich z predchádzajúcich období,
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k zá-
verečnému účtu obce za rok 2021
a stanovisko k správe audítora k závereč-
nému účtu obce za rok 2021,
3. Vypracovanie súhrnnej správy o kon-
trolnej činnosti za rok 2021,
4. Vykonanie kontroly podľa ust. § 18f 
ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov ak vec neznesie odklad
5. Vybavovanie sťažností podľa § 30 ods. 
1 písm. g) Štatútu obce Horná Kráľová,
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Ľudská krv je 
nenahraditeľná  

Z krvi sa získavajú rozličné prí-
pravky, ktoré sa používajú na liečbu 
viacerých ochorení. Z krvi jedného 
darcu možno vyrobiť lieky pre viac 
pacientov. Spracovaním krvnej plaz-
my sa získava celá škála liekov, ktoré 
sa nedajú nahradiť. Ľudia s poruchou 
zrážania krvi sú napríklad na niek-
toré z týchto liekov odkázaní celý 
svoj život.

Náš kultúrny dom sa v piatok 
11.3.2022 opäť zaplnil dobrovoľ-
nými darcami krvi. Po trojmesačnej 
prestávke Miestny spolok Sloven-
ského Červeného kríža (MS SČK) 
zorganizoval prvý odber krvi mobil-
nou jednotkou NTS v roku 2022.

Drahocennej tekutiny krvi nikdy 
nie je dosť. Jej potreba je veľká. Na 
Slovensku sa spotrebuje každoročne 
približne 180 000 transfúznych jed-
notiek červených krviniek. V dôsled-
ku mimoriadnej situácie spôsobenej 
koronavírusom COVID-19 zazna-
menala NTS SR pokles darcov oproti 
štandardu, teda stavu pred vypuknu-
tím pandémie - v priemere o 74 % za 
celú SR. Čo nie je malé percento...

Tentokrát bolo darcov pomenej, da-
rovania sa zúčastnilo 20 darcov krvi.

Darcovia boli veľmi zodpovední  
a dôslední a dodržiavali všetky proti-
pandemické opatrenia. Do domu kul-
túry prišli „stálice“ v darovaní krvi, 
ale aj prvodarcovia, z ktorých verí-
me, že „vyrastú“ aktívni darcovia.

Po absolvovaní samotného odberu 
sa o darcov postarali členky MS SČK 
malým občerstvením. Poďakovanie 
patrí aj NTS SR za výbornú dlhoroč-
nú spoluprácu, za ich profesionálny 
a ľudský prístup k našim darcom. 
Ďakujeme tiež členkám Miestneho 
spolku Slovenského Červeného krí-
ža za ich ochotu a starostlivosť a sa-
mozrejme, veľké poďakovanie patrí 
vám, milí darcovia. 

Veríme, že sa opäť stretneme pri 
nasledujúcom odbere krvi mobil-
nou jednotkou, ktorý sa v našej obci 
uskutoční v mesiaci júl 2022. Bude-
me Vás o ňom včas informovať.

Anna Vencelová

V našej obci  sa konali  
v úvode roka ďalšie kolá 
očkovania mobilnou oč-
kovacou jednotkou pro-
ti ochoreniu COVID-19 
prvou, druhou aj treťou 
dávkou.

Očkovalo sa iba vak-
cínou Pfizer - Biontech. 
Prvé očkovanie v roku 
2022 sa uskutočnilo 

10.01.2022 od 08.00 do 
12.00 hod v kultúrnom 
dome. Zaočkovaný bol 
rekordný počet očkova-
ných a to 157 občanov. Z 
nich dostalo prvú dávku 
10 osôb, druhú dávku 12 
osôb a tretiu 134 osôb. 

Ďalšie očkovanie pre-
biehalo 7. februára 2022 od 
08.00 do 10.00 hod v kul-

túrnom dome. Zaočkovalo 
sa 24 občanov. Pri tomto 
zníženom počte očkova-
ných si obec nedohodla 
ďalší termín očkovania. 
Každý, kto má záujem, 
môže sa dať zaočkovať  
v Nitre alebo v Šali.
 

Anna Vencelová

 Uskutočnené očkovania roku 2022

6. 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.
7. Kontrola služieb právnika obce v roku 
2021
Hlasovanie:
ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)

Na októbrovom zastupiteľstve boli ocenení „zlatí“ darcovia krvi. 
Vľavo predsedníčka MS SČK v Hornej Kráľovej Alžbeta Lencsé-
sová s darcami Ivanom Lenickým, Marekom Sabom, Ladislavom 
Odráškom a Gabrielou Horváthovou. Všetci menovaní sú držiteľmi 
zlatej Jánskeho plakety.

PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Uznesenie č. 
339-VI.-OZ/2021
OZ schvaľuje 
pridelenie 3-izbo-
vého nájomného 
bytu, v obci Hor-
ná Kráľová,
na Vinohradníc-
kej ulici 605/6, 
Štefanovi Leššo-
vi, trvale bytom 
Horná Kráľová, 
Sereďská 558, 
951 32.
Hlasovanie:

ZA: 8 (Ing. ŠOKA, Mgr. ODRÁŠKA, 
LEŠŠ, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁ-
VIKOVÁ, Ing. STRAŇÁK, Mgr. SLO-
VÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
_________________________________

K bodu 12 – Záver
Emil Rábek, starosta obce poďakoval 
všetkým za účasť.

Miriam Sklenárová
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Najmä staršej generácii bude meno Mi-
roslav Vörös určite známe. Pochádza z uli-
ce Domoviny, kam sa každý víkend vracia  
k rodičom. Vyštudoval farmáciu na Univer-
zite Komenského, bol veľkým športovým 
multitalentom. Hrával futbal, súťažne behal 
na 400 metrov a mal nakročené k zaujíma-
vej atletickej kariére, je dorasteneckým maj-
strom Slovenska. Uchvátilo ho však umenie. 
Z koníčka sa stala celoživotná láska. Učil ho 
akademický maliar Roland Hanus, nazva-
li ho „maliarom slovenského juhu“. Jeho 
obrazy vlastní napríklad Ivan Gašparovič,  
Michal David alebo Jozef Golonka. Za se-
bou má viacero autorských výstav, vyšla  
o ňom dokonca knižná monografia. Prečí-
tajte si zaujímavý rozhovor s farmaceutom  
s dušou umelca. 

Maľujúci lekárnik Miroslav Vörös: ak niečo robíte, robte to s láskou

Obrazy rodáka z našej obce zdobia domácnosti po celom svete. Visia napríklad 
aj u dvoch bývalých prezidentov Slovenska. 

Pochádzate z našej obce, kde ste vyrasta-
li. Môžete sa našim čitateľom a obyvate-
ľom Hornej Kráľovej trochu priblížiť?
Narodil som sa v Šali, odmalička som bý-
val a žil v Hornej Kráľovej. Hrával som 
tu futbal, neskôr za dorast do Šali. Beriem 
sám seba ako Kráľovčana, mám tu rodičov, 
rád sa sem vraciam. Chodil som na základ-
nú školu do Kráľovej, ešte na starú školu 
k Holecovým, neskôr do novej budovy. Po 
jej skončení som odišiel na gymnázium 
do Šale a následne študovať farmáciu do 
Bratislavy, ktorú som úspešne ukončil. Ná-
sledne som sa oženil do Nových Zámkov, 
manželka je podobne ako ja farmaceutka. 
Spoznali sme sa na škole a máme spoločnú 
lekáreň v N. Zámkoch Na nábreží. Je to ro-
dinná kamenná lekáreň, kde pracuje aj náš 

syn. Čo sa týka H. Kráľovej, poznal som 
staršiu generáciu, najmä na ihrisku na ne-
deľnom futbale s neodmysliteľnými jadier-
kami. Vyrastal som tu, rád sa sem vraciam 
a spomínam. Roky pribúdajú, od roku 1980 
žijem a bývam v Nových Zámkoch, ale  
v H. Kráľovej som raz do týždňa, pozrieť  
a pomôcť rodičom. 

Kedy ste začali s maľovaním?
Bolo to v siedmej triede, veľmi živo si to 
pamätám. Mojej tety švagor bol akademic-
ký maliar Roland Hanus z Bratislavy. Otec 
učil vo Veči na základnej škole, od kolegy-
ne mi doniesol nejaké výkresy. Vtedy som 
začal odkreslovať. Potom som sa dostal  
k spomínanému Hanusovi, ktorý k nám do-
šiel párkrát. Učil na vysokej škole, doniesol 
mi skriptá, dal mi nejaké úlohy, aby som 
zvládol základy kreslenia. Prepuklo to tak, 
že sme robili spolu v Košiciach pre STV 
veľký obraz na stenu. Potom to už išlo, pri-
šli viaceré výstavy, prvú som mal ešte ako 
študent VŠ. Dal som sa dohromady s pro-
fesorom Čižmárikom zo Šoporne, ktorý ma 
v tom období nazval maliarom slovenského 
juhu. Behal som po Slovensku, zarezono-
vala mi Nižná Boca, Banská Štiavnica, kde 
som chodil do tábora. Štiavnica je mojou 
srdcovou záležitosťou. Každé leto som tam 
trávil 3-4 týždne. Je to čarovné mesto. Ma-
ľujem dodnes, dá sa povedať, že moje obra-
zy sú po celom svete. 

Neuvažovali ste o štúdiu zameranom 
umeleckým smerom?
Uvažoval som, ale osud to zariadil inak.  
V Bratislave sa konala cena Českosloven-
ského rozhlasu v behu, ja ako dorastenec 
som skončil druhý. Profesor Hanus mi po-
vedal, že maľovať môžeš, ale vyber si ško-
lu. Padla voľba na farmáciu a neľutujem. 
Našiel som sa v nej, aj celá rodina. Od roku 
1994 máme lekáreň, ktorá funguje dodnes. 

V mladosti ste boli úspešný športovec, 
napokon vyhrala farmácia. Prečo?
Vyhral som majstrovstvá Slovenska v Nitre, 
ako mladší dorastenec v behu na 400 metrov. 
Mal som ísť študovať do Bratislavy na Uni-
verzitu Komenského. Vybral som si farmá-
ciu. Prvé dva roky boli ťažké, pretekal som 
v atletickej lige za UK. Mal som štipendium, 
600 korún, čo bol na tú dobu pekný peniaz. 
Farmácia je náročné štúdium, po druhom roč-

níku som musel atletiku nechať. Boli osemhodi-
nové cvičenia z farmakológie, to sa nedalo zladiť  
so športom. Mal som ťažkosti na výške, bral 
som ju na ľahšiu váhu. Viacej som bol atlét, mal 
som prvú výkonnostnú triedu, 400 metrov som 
zabehol za 49,40 sekundy. Prišli skúšky, otec 
mi povedal: sprav si niečo seriózne, s atletikou 
dlho nevydržíš. Ďakujem mu za toto ponauče-
nie. Keď som nechal atletiku, začal som hrávať 
futbal v Hornej Kráľovej. Tréner Muran ma asi 
nemal rád, tak som išiel do Močenku. Hral som 
tam jednu sezónu, dal som v zápase dva-tri góly 
a utekal do Bratislavy. Starý otec Dežibáči  však 
nechcel pripustiť, aby som hrával za Močenok, 
tak mi zobral bicykel (smiech). Tak som skončil 
aj s futbalom. Začal som sa viac a viac venovať 
maľovaniu, čo mi vydržalo až dodnes. Je to moja 
záľuba, ale aj druhé zamestnanie.
 
Máte vlastnú lekáreň v Nových Zámkoch. 
Umenie je pre Vás určitým odreagovaním?
Určite, to je prvoradé. Je to viac ako tabletky, 
ktoré sú za mnou. Ateliér mám v lekárni. Keď 
skončím lekárnickú prácu, zoberiem druhé 
špinavé biele gate a plášť. Je to nielen odre-
agovanie, ale aj záväzok. Čo sa akvarelovej 
tvorby týka, na Slovensku ma radia vysoko. 
Ľudia, ktorí sa umeniu rozumejú, poznajú 
moje práce. Na poslednej vernisáži si vybral 
môj obraz bývalý prezident Gašparovič. 

Ktoré pomenovanie na Vás sedí viac: ma-
ľujúci lekárnik alebo lekárnicky umelec?
Volajú ma maľujúci lekárnik. Je to výstižné. 

S mamou Máriou a otcom Gejzom. 

Miroslav Vörös pri práci.
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Lekárnikov, čo maľovali, bolo viacej: Jan-
ko Alexy, Csontváry Kosztka... Ten sa po-
tom venoval iba umeniu. Osud to dal tak 
dohromady, že som si našiel povolanie, 
ktoré ma baví a tiež aj druhú oblasť, bez 
ktorej neviem byť. Keď pár dní nemaľu-
jem, nie je to dobré. Musím prísť do ate-
liéru a tvoriť.

Ovplyvňuje Vás farmácia aj v tvorbe?
Veľmi nie. Je to iný žáner. Namaľoval som 
jeden obraz - Torzo ženy. Je to silný príbeh 
mladej ženy. Chodila na dialýzu, zlyhali jej 
obličky. Chodila ku mne do lekárne po lie-
ky. Videl som po pár mesiacoch, čo choroba 
spraví s človekom. Obraz zachytáva, že nik-
to nie je na svete taký silný, že je tu navždy. 
Osudy ľudí sa pretavili do mojich obrazov. 
Čo sa týka farmácie, namaľoval som veľa 
lekárnických zátiší. Mám takú filozofiu: kto 
čo robí, nech to robí s láskou. Človek v tom 
nájde uspokojenie. Aj keď nevyhrá súťaž, 
robí to pre svoju dušu, vnútro. Keď sa môj 
obraz vyskytne u nejakého človeka, čo nie-
čo dosiahol, nakopne ma to a pokračujem  
vo vyšších obrátkach.
 
Aký štýl v maľbe preferujete? Čo najrad-
šej maľujete?
Ovplyvnil ma v úvode moje tvorby van 
Gogh, tiež Horná Kráľová a okolie. Je to 
poľnohospodársky kraj, obilie, žatva... Po-
stupom času som začal cestovať, nielen po 
Slovensku. V poslednom čase najmä Talian-
sko - Toskánsko, Sicília. To ma ovplyvnilo, 
dodnes mám skice z Benátok, Toskánska. 
Občas ich povyťahujem a vznikajú obrazy 
plné farieb. Má to aj dobrú odozvu u ľudí, 
najmä vďaka tým pestrým a živým farbám. 
Nerád používam pochmúrne farby. Dnes sa 
vraciam ku kyticiam. Rozpätie a žáner, ktorý 

maľujem, je široký. Minulý rok som urobil 
sériu akrylov, z Oravy. Najradšej maľujem 
prírodu. Mám rád slovenskú krajinu alebo 
spomínané Taliansko. Nezaoberám sa veľmi 
portrétmi. Všetko dozrieva v hlave, niekedy 
aj po dvadsiatich rokoch. 

Čo chcete svojimi obrazmi vyjadriť?
Potrebujem najmä uspokojiť svoje vnútro. 
Z obrazu by mala sršať radosť zo života. 
Pokoj, radosť, ale aj pokora. Na to dnes ľu-
dia zabúdajú. Mali by byť dobrosrdečnejší. 
Snažím sa aj ja v lekárni ľuďom a pacientom 
rozdávať rady, povzbudenia. Toto sa snažím 
v takom veselšom tóne dávať aj do svojich 
obrazov.

S legendami československého športu. 
Laco Petráš (vľavo) a Jozef Golonka (vpra-
vo).

Za sebou máte aj viacero autorských vý-
stav, prvú dokonca už počas vysokoškol-
ských štúdií. To je pre umelca asi najväč-
šie ocenenie.
Vďaka trpezlivej dlhoročnej robote som sa 
dostal do povedomia a na úroveň, že ma 
ľudia oslovujú. Je to veľká výzva, okolo 
toho je veľa roboty. Výstavy potešia člove-
ka a nakopnú do ďalšej tvorby, najmä keď 
sa stretnem na nich so zaujímavými ľuďmi,  
s ktorými vedieme dlhé debaty nad ob-
razmi. Poslednú výstavu som robil v Šali  
vo Focese. Veľmi dobre mi padne ak je  
odozva od ľudí. Veľké plus výstav je, keď sa 
na nich stretnete s ľuďmi, čo niečo preská-
kali, dokázali. 

Zachytil som, že Vaše obrazy sa dostali do 
celého sveta...
Priznám sa, že nie som technický typ. Keby 
som mal internetovú galériu, bolo by toho 
oveľa viac. Ale mám iba jednu stránku 
na facebooku, ktorú spravuje moja dcéra. 
Vždy ma to poteší, ak mi príde odniekiaľ 

správa alebo fotka, ako visí môj obraz  
u nich na stene.

Kde môžu ľudia vzhliadnuť Vaše diela?
Mám v štiavnickej galérii nejaké obrazy. Ne-
chcem skĺznuť do toho, že budem maľovať 
iba kvôli peniazom. Sú aj takí, ale ja to pre to 
nerobím. V tomto som šťastný človek, mô-
žem maľovať čo chcem. Nie som zaškatuľ-
kovaný. Ľudia už poznajú môj rukopis.

Vyšla monografia o Vašej tvorbe. Čo je jej 
obsahom a ako vznikla?
Vznikla u môjho priateľa, generálneho ria-
diteľa Unipharmy Tomislava Juríka pri 
príležitosti mojich 60-tych narodenín. Pre 
Unipharmu som robil veľa, moje obrazy išli 
do lekární, nemocníc. Pán riaditeľ vydával 
knihy kamarátom, napríklad aj legende čes-
koslovenského futbalu Lacovi Petrášovi.  
V tom čase už dozrel čas, mal som dosť vecí 
za sebou, aby mohla vyjsť monografia. Krs-
tili sme ju v Žiline na výstave, krstným ot-
com bol Marián Čekovský. Krstilo sa sym-
bolicky pilulkami. 

Na záver trochu odľahčene. Máte viace-
ro známych priateľov. Ktorí si kúpili Váš 
obraz?
Je ich veľa, na všetkých si ani nespomeniem. 
Bývalí prezidenti Rudolf Schuster a Ivan 
Gašparovič. Moji dobrí kamaráti Jožko Go-
lonka, Laco Petráš, profesor Čižmárik, veľ-
ká kapacita. Najnovšie Michal David, milý  
a skromný človek. Sú to ľudia, ktorých si vá-
žim. Keď človek robí to, čo ho napĺňa, stret-
ne aj ľudí na tej istej úrovni. To mi dáva silu  
do ďalšej tvorby.

Ladislav Odráška
Foto: archív Miroslava Vörösa

Banská Štiavnica 

Toskánska krajina
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Obecný časopis začal vychádzať  
v roku 1992.

Na obálke bola zvonica, historicky 
najvýznamnejšia stavba v našej obci  
a jedna z dominánt. Práve ňou na titu-
lnej strane začali presne pred 30 rokmi 
písať svoju históriu Kráľovské zvesti. 
Naša obec sa v tom čase osamostatnila 
od Sládečkoviec, postupne sa začali bu-
dovať jej základy a orgány. Novozvole-
ní poslanci prišli s myšlienkou vydáva-
nia obecných novín. Za ich zrodom stál 
vtedajší starosta obce Ján Veres a po-
slanec Jozef Kotlár. Najmä druhý me-
novaný bol mimoriadne aktívny a patrí 
mu veľké poďakovanie za kreovanie  
a vklad do obecného občasníku, ktoré-
ho rozbeh nebol jednoduchý. 

Ako spomína v prvom čísle pán 
Štefan Lencsés, vtedajší predse-
da komisie pre vzdelávanie, mlá-
dež, kultúru a šport,  narazili hneď  
v úvode na „vážne problémy z nesk-
úsenosti svojich členov v oblasti re-
dakčnej rady.“ Redakčná rada, ktorú 
tvorili šéfredaktorka Anna Lenická  
s členmi redakčnej rady Soňou Diano-
vou, Jozefom Kotlárom, Emíliou Len-
csésovou a Gabrielou Lovásovou, mali 
pred sebou neľahkú úlohu. S odstupom 
času môžeme povedať, že sa jej zhostili 

na výbornú a patrí im veľké poďakova-
nie. 

Odvtedy prešlo 30 rokov a Kráľov-
ské zvesti prešli viacerými význam-
nými zmenami. Pôvodne vychádzali  
v malom formáte, väčšinou na ôsmich, 
prípadne 12 stranách, trikrát do roka,  
v náklade približne 300 kusov a čitateľ 
si ich mohol kúpiť v obchode. Dnes ich 
nájde každý občan Hornej Kráľovej v 
schránke, vychádzame v náklade 700 
kusov, vo väčšom formáte, plnofarebne 
a stále dvojjazyčne, aj v maďarskej ver-
zii. Za cieľ sme si dali vychádzať šty-
rikrát ročne (čo sa nám bohužiaľ kvôli 
rôznym okolnostiam nie vždy podarí)  
a obsahovo minimálne na 12 strán. Pev-
ne veríme, že spomínané zmeny vníma-
te aj vy, čitatelia, pozitívne.

Jediná zmena nenastala v cieľoch pri 
vydávaní obecných novín. Už 30 rokov 
je našou prioritou informovať o dianí  
v obci, prinášať informácie o udalos-
tiach, organizáciách či občanoch našej 
obce. Do akej miery sa nám to darí, 
je opäť len na posúdení vás čitateľov. 
Kráľovské zvesti sú periodikom nás 
všetkých, radi preto privítame hocijakú 
pomoc. 

Ak sa obzrieme späť do histórie, je na 
mieste poďakovanie všetkým, ktorí stá-
li nielen pri zrode obecného periodika 

Kráľovské zvesti jubilujú, vychádzajú už tri desaťročia 

Prvé vydanie Kráľovských zvestí

Kráľovské zvesti, ale sa počas 30-tich rokov 
pričinili hocijakým spôsobom o ich vydávanie. 
Pevne verím, že Kráľovské zvesti nezídu z vy-
šliapanej cesty a budú aj naďalej moderným  
a obľúbeným médiom nás Hornokráľovčanov.

Ladislav Odráška, 
šéfredaktor Kráľovských zvestí

Pri príležitosti tridsiateho výročia 
Kráľovských zvestí sme oslovili žijú-
cich členov prvej redakčnej rady. Spý-
tali sme sa ich, ako si spomínajú na 
obdobie, keď časopis vznikal a bol ešte 
v plienkach a čo by popriali periodiku.

Gabriela Lovásová: Myšlienka založiť 
obecný časopis vznikla na prvom zasad-
nutí obecného zastupiteľstva po oddele-
ní Hornej Kráľovej od Močenku. Vtedy 
neboli také informačné technológie ako 
dnes a my sme chceli informovať obča-
nov o dianí v obci. Tak sa ľudia dozvedeli  
o pripravovaných podujatiach z oblas-
ti kultúry, športu, o výsledkoch súťaží 
v rámci okresu a kraja a hlavne o tom, 
ako pokračuje proces osamostatňova-
nia sa obce, budovanie jej infraštruktúry  
a podobne. Chceli sme, aby priestor na 
vyjadrenie dostali aj zástupcovia spolo-

čenských organizácií z obce, vedenie Zá-
kladnej a Materskej školy v Hornej Krá-
ľovej a tiež vtedajší duchovní správcovia 
farnosti. Pravidelné boli aj príhovory  
p. starostu a pre občanov bola zaujímavá 
aj spoločenská kronika. Časopis mal vte-
dy menší formát ako ten dnešný a aj jeho 
výtvarná stránka bola o čosi chudobnej-
šia. Bol však tvorený s nadšením a pre 
všetkých občanov obce ako v slovenskom, 
tak aj v maďarskom jazyku. Preto želám 
aj súčasnej redakčnej rade tvorivého du-
cha, pravidelný prísun informácií o živote 
v obci a nech ich-náš obecný časopis za-
ujme čo najširší okruh čitateľov!

Emília Lencsésová: Začiatok deväť-
desiatych rokov bol pre obec Horná Krá-
ľová významným míľnikom. Na základe 
výsledkov referenda sa naplnila túžba 
rozhodujúcej časti obyvateľstva – byť 
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Z-BOX je už aj v našej obci. Nachádza sa pred obecným úradom.

Súčasná technologická doba prináša 
so sebou množstvo výdobytkov, ktorých 
cieľom je zjednodušenie života ľudí. Pla-
tí to aj pri nakupovaní. Boom zažívajú 
eshopy, pri ktorých nemusí človek vstať 
z domu, ale z gauča si daný tovar pro-
stredníctvom tovaru objednať a zásielka 
mu príde až domov. Spoločnosti využíva-
jú buď kuriérov alebo druhou možnosťou 

sú tzv. boxy, najmodernejšie výdobytky 
nakupovania. Ich výhodou okrem iného 
je aj to, že si zákazník môže zásielku vy-
zdvihnúť hocikedy, aj po pracovnej dobe, 
bezpečne a bez fyzického kontaktu s cu-
dzím človekom.

O čo ide? Nákupné spoločnosti budujú 
po celom Slovensku sieť boxov, do kto-
rých uložia zákazníkovi tovar, ktorý si 
objednal. Zákazník príde k danému boxu, 
prostredníctvom kódu alebo iného spôso-
bu schránku otvorí a vyberie si tovar. 

Takáto schránka je od 21. februára  
v prevádzke aj v našej obci. Nachádza sa 
pred obecným úradom, stojí za ňou logis-
tická spoločnosť Packeta. Samotná spo-
ločnosť Packeta vznikla podľa jej slov  
s cieľom zjednodušiť e-shopom prepravu 
tovaru k zákazníkom. Jej krédom je rých-
le a pohodlné vyzdvihovanie zásielok bez 
čakania vďaka širokej sieti výdajných 
miest. Na Slovensku ich je viac ako 1500.

Ako funguje Z-BOX, ktorý stojí už aj 
v našej obci? „Je to samoobslužné vý-

dajné miesto, vďaka ktorému si zásielku 
vyzdvihnete vtedy, keď máte čas a navyše 
je cena doručenia rovnaká ako na naše 
kamenné výdajné miesta. Z-BOXy sú 
napájané solárnymi panelmi a fungujú 
preto autonómne bez potreby napojenia 
na elektrinu,“ uvádza spoločnosť. Vďa-
ka tomu sú k dispozícii prakticky 24 ho-
dín denne. „Pri Z-BOXe stačí na vašom 
mobile zapnúť aplikáciu Packeta, GPS  
a bluetooth a schránka sa sama auto-
maticky otvorí a zásielka je vaša! Platba 
zásielky je možná priamo eshope alebo 
v našej aplikácií. Z – Box neobsahuje 
platobný terminál,“ dodáva spoločnosť 
Packeta.

Prostredníctvom Z-BOXu si môžu 
obyvatelia nielen našej obce doručiť 
tovar z viacerých e-shopov. Z tých zná-
mejších uveďme alza, mall, pilulka, zoot 
alebo alensa.

Ladislav Odráška
Foto: Facebook

samostatnou obcou. Ochota a elán obča-
nov obnoviť svoju obec sa postupne stá-
vala realitou pod vedením starostu obce 
PaedDr. Jána Veresa za pomoci aktívnych 
členov obecného zastupiteľstva, členov 
komisií a v neposlednom rade aj obča-
nov obce. Vybudovanie kultúrneho domu, 
domu smútku, skládky odpadov, miest-
nych komunikácií, výsadba zelene, bolo 
len pár vízií, ktoré sa mali realizovať.  
V tejto súvislosti na podnet starostu obce 
vznikla diskusia na zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva a kultúrnej komisie o po-
trebe informovať občanov o činnosti obce 
a obecného zastupiteľstva, o realizácii 
investičných akcií, o plánoch pre budúce 
obdobia a v neposlednom rade o hospo-
dárení a čerpaní rozpočtu obce. Výsled-
kom bol návrh vydávania obecných no-
vín, ktoré by boli „zrkadlom“ informácií 
zo života obce. Bola menovaná redakčná 
rada, ktorej členom som bola i ja, spraco-
vala plán obsahu jediného čísla obecných 
novín v r. 1992. Napriek neskúsenosti čle-
nov redakčnej rady a nedostupnosti tech-
nickej podpory, prvé číslo obecných no-
vín vydané dvojjazyčne v čierno-bielom 
vydaní splnilo svoj účel. Odvtedy ubehlo 

neuveriteľných 30 rokov počas ktorých 
boli obecné noviny priebežne zdokonaľo-
vané a vylepšované. Poskytujú občanom 
veľa informácií z rôznych oblastí obce  
a z verejného života. Prajem redakčnej 
rade a všetkým aktívnym dobrovoľníkom 
veľa energie a sily do ďalšieho obdobia 
pri tvorbe obecných novín.

Soňa Dianová: Na Kráľovské zvesti si 
spomínam len málo. Predsa len je to už 
30 rokov, čo vznikli. Vtedy to bol myslím 
nápad p. Kotlára, ktorý sa inak v obci 
neangažoval, ale že vznikli, je viacmenej 
jeho zásluha. Úlohou novín bolo informo-
vať občanov o tom, čo sa v obci robí, čo 
sa plánuje, o podujatiach, ktoré sa usku-
točnia, pretože okrem obecného rozhlasu 
sa hlavne starší občania nemali ako do-
zvedieť o dianí v obci. Pamätám sa na 
prvú fotku v prvom čísle a to na zvonicu, 
samozrejme vtedy ešte čiernobiela foto-
grafia na prednej strane. Priznám sa, ce-
lých tých 30 rokov sa mi Kráľovské zvesti 
nedostali do rúk a preto ma informácia, 
že sa ešte stále vydávajú, veľmi potešila. 
A ešte viac sa teším z toho, že nezmeni-
li svoj krásny názov, nad ktorým sme tak 

dlho rozmýšľali.  Som hrdá na rodákov  
z Hornej Kráľovej, že neprestali vydávať 
tieto noviny a redakčnej rade chcem nie-
len poďakovať, ale hlavne popriať veľa 
úspechov a stále viac a viac čitateľov, 
ktorí ocenia ich prácu.
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Začiatkom roku 2022 obec zavádza 
zmeny v odpadovom hospodárstve. Boli 
sme k tomu prinútení, nakoľko doterajší 
stav bol jednoducho neudržateľný. Ne-
udržateľný z ekonomického, environmen-
tálneho, ale i z ľudského hľadiska.

Teraz prichádzame s ďalšou novin-
kou a tou je čipovanie smetných nádob  
na komunálny odpad. Keďže chce-
me mať reálny prehľad a podrobnejšie 
štatistiky o domácnostiach, nádobách 
a vývozoch komunálneho odpadu, pri-
stúpili sme k spomínanému čipovaniu 
smetných nádob na komunálny odpad. 
Už nebudeme používať náš obecný ná-
lepkový systém.

Kvôli čipovaniu nádob nemusíte nikam 
chodiť. Čipovanie prebieha vo vašich do-
mácnostiach. V súčasnosti ho vykonáva-
jú zaškolení pracovníci obecného úradu  
a pracovníci Ponitrianskeho združenia. 

Prostredníctvom  čipu umiestneného na 
zbernej nádobe bude mať obec prehľad 
o hmotnosti vyprodukovaného odpadu 
jednotlivými domácnosťami a tiež o cel-
kovom objeme vyzbieraného odpadu. 
Vďaka tomu môže obec pre obyvateľov 
po vyhodnotení separovania nastaviť  
v budúcnosti spravodlivo poplatky za vý-
voz komunálneho odpadu. 

Množstevný zber bude ľudí motivovať 
k zodpovednému nakladaniu s odpadmi 

a vyššej miere separovania. Separovaný 
odpad (plasty, kov, papier, sklo... ) ostá-
va naďalej bez poplatku. Monitorovať 
sa bude len zmiešaný komunálny odpad  
v čiernych zberných nádobách a biolo-
gicky rozložiteľný odpad v hnedých zbe-
rových nádobách , kde táto nádoba je už 
začipovaná.  

Platné VZN o odpadoch stanovuje na-
sledujúce podmienky:

• Rodinné domy - domácnosti: - 1 ks 
110 l alebo 120 l zberná nádoba – 
(1 - 4 občania), - 2 ks 110 l alebo 2 
ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 
240 l zberná nádoba – (5 – a viac 
občanov)

• Bytové domy: - 1 ks 110 l alebo 
120 l zberná nádoba – (1-4 občania 
v domácnosti), - 2 ks 110 l alebo 2 
ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 
240 l zberná nádoba – (5 – a viac 
občanov v domácnosti), - alebo 1 
ks 1100 l zberná nádoba pre 10 a 
viac bytových jednotiek,

• Právnická osoba alebo fyzická oso-
ba podnikateľ: - podľa počtu zapla-
tených nádob na OcÚ.

 
Každá domácnosť či firma bude mať 

označený iba povolený počet nádob s po-
voleným objemom. Jedine takto označené 
nádoby budú následne vyvážané.

 Výhody ,,Férového váženia“:
• údaje o množstve odpadu vypro-

dukovaného konkrétnou domácnos-
ťou,

• presná evidencia vyvezeného 
počtu nádob v obci,

• celková váha odpadu vyzbiera-
ného v obci.

Za uloženie komunálneho odpadu na 
skládke platia samosprávy poplatok pod-
ľa zákona o Environmentálnom fonde. 
Nízka miera vytriedenia odpadov zname-
ná vyšší poplatok za uložený komunálny 
odpad. 

 Anna Vencelová

    V súlade s § 4 ods. 6) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch 
za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 
Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov obec Horná Kráľová  
predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytrie-
denia komunálnych odpadov za rok 2021 nasledovne (Príloha  
č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 
2021 je: 65,13 %. 
 Sadzba za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu  
(20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov 
v euro/tona na rok 2022: 11,00 €/tona.
 Pre našu obec to znamená, že v roku 2022 bude uplatnený naj-
nižší zákonný poplatok za skládkovanie zmesového komunálne-
ho odpadu a objemného odpadu. 

Pre porovnanie uvádzame prehľad vývozu komodít:
Rok 2020  
• kom. odpad  336 ton (1 osoba 175kg/za rok)
• bio odpad 375 ton (1 osoba 196kg/za rok)
              
Rok 2021  
• kom. odpad  322 ton (1 osoba 168kg/za rok)     
• bio odpad 280 ton (1 osoba 146kg/za rok)
     
V roku 2021 sme zaplatili:
• Komunálny, stavebný, veľkoobjemný odpad - 36 994,95 EUR
• Podnikatelia - 2 578,26 EUR
• Bio odpad z hnedých kontajnerov - 12 134,50 EUR
• Bio odpad Lúky - drvenie - 4 197,60 EUR
SPOLU:  55 905,31 EUR

Anna Vencelová

ČIPOVANIE SMETNÝCH NÁDOB V NAŠEJ OBCI

MIERA VYTRIEDENIA ODPADU V ROKU 2021 V NAŠEJ OBCI
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Blahoželáme novomanželom

Ing. Viera Gyarfásová (Nad Potokom 219/11) 
a Ing. Rastislav Chovanec PhD. (Bratislava)

Vitajte medzi nami

Viktor Borza (Nad Humnami 680/35)
Krištof Holečka (Sliváš I. 298/28)

Roman Lovás  (Sereďská 824/51A)
Liana Zeleňáková  (Hlavná 485/103)
Natália Bilová  (Malá Kráľová 228/27)

Navždy nás opustili

Ladislav Straňák  (75 rokov)
Jaroslav Majdiak  (70 rokov)

Jozef Kotlár  (63 rokov)
Anton Pilo  (49 rokov)

Mária Lencsésová  (74 rokov)
Štefan Sýkora (89 rokov) 

Mária Švondrová (89  rokov)
Tímea Leššová  (46 rokov)
Lóránt Lencsés  (69 rokov)

Margita Pápayová  (88 rokov) 
Štefan Lenčéš (71 rokov)
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Pomoc pre Ukrajinu

Dňa 26.2.2022  k nám na DHZ Horná Kráľová prišla požiadavka 
od prezidenta DPO SR p. Pavla Ceľucha, na poskytnutie lekárni-
čiek, obväzového a zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinu.Na túto 
výzvu sme zareagovali prosbou k našim spoluobčanom formou 
obecného rozhlasu, dňa 28.2.2022 s požiadavkou o zber zdravot-
níckeho materiálu, ktorý sa uskutočnil 1.-3.3.2022 u p. Štefana Sý-
koru. Vyzbieraný materiál bol uložený do 10 krabíc o rozmeroch 
50x50x50 cm. Do zbierky sa zapojila aj naša obec, ktorá darovala 
v sume 200 eur rôzny zdravotnícky materiál.

Dňa 4.3.2022 v dopoludňajších hodinách bol materiál odvezený 
na krajskú organizáciu DPO v Nitre, odtiaľ bol prevezený do okre-
su Vranov nad Topľou, do obce Medianky, kde čakal ukrajinský 
kamión,  ktorý odviezol materiál na Ukrajinu. Odvoz materiálu 
riadilo prezídium DPO SR.

Naše poďakovanie patrí všetkým našim spoluobčanom a za-
mestnancom obce, ktorí sa dobrovoľnej zbierky zúčastnili.

Štefan Sýkora
 predseda DHZ

Najsmutnejším okamihom je, 
keď sa človek, ktorý nám dal 
najkrajšie spomienky, stane sám 
spomienkou. Dňa 11.4.2022 si 
pripomíname smutné výročie  
10 rokov, čo nás opustil náš dra-
hý otec, manžel, brat a dedko  
Vladimír Siládi.
Veríme, že tí, ktorých milujeme, 

neodchádzajú, ale kráčajú s láskou vedľa nás každý 
deň.

S láskou spomína celá rodina.

Časť prác realizovali svojpo-
mocne dobrovoľní hasiči.

Práce na prístavbe garáže pre 
hasičské auto boli ukončené. Spo-
lu s garážou bola vybudovaná aj 
školiaca miestnosť. Ako upresnil 
zástupca starostu obce Peter Šoka, 
školiaca miestnosť bola podmien-
kou výzvy. Ako sme informovali 
v predchádzajúcich číslach, obec 
dostala na výstavbu dotáciu z mi-
nisterstva vnútra.

Práce sa začali na jar 2021, 
realizovala ich firma Marfil  
z Cabaj-Čápora, ktorá uspela  
vo verejnom obstarávaní. Ešte 
predtým si rukávy vysúkali naši 
dobrovoľní hasiči, ktorí zrealizo-
vali výkopové práce pre základové 
pásy, betonáž základových pásov.  
Z vlastných prostriedkov sa uro-
bila betónová platňa a uzemnenie 
objektu. „Svojpomocne sa reali-

zuje aj elektroinštalácia, nielen  
v novej prístavbe, ale aj v pôvod-
nej časti hasičskej zbrojnice. Tú je 
potrebné ešte dokončiť,“ uviedol 
zástupca starostu. Po dokonče-
ní elektroinštalácie bude budova 
skolaudovaná a môže slúžiť úče-
lu, na ktorý bola vybudovaná. Ga-
rážované tu bude aj nové hasičské 
auto, ktoré využívajú naši dobro-
voľní hasiči. 

Ako doplnil Peter Šoka, celko-
vé náklady na výstavbu sa doteraz 
vyšplhali na sumu 43 229,98 eur. 
„Dotácia z ministerstva vnútra 
bola 30 000 eur, vysúťažená cena 
realizačnej firmy Marfil, ktorá vý-
stavbu realizovala bola 35 573,83 
eur vrátane päť percentnej spolu-
účasti obce,“ dodal zástupca sta-
rostu Peter Šoka, ktorý dohliadal 
nad celou výstavbou.

Ladislav Odráška

Garáž pre hasičské auto a školiaca 
miestnosť sú hotové



Narodil sa v Nových Zámkoch, rodinu 
však má aj v šalianskom okrese. Jeho otec 
pochádza z Hornej Kráľovej, kde trávil 
prázdniny so starými rodičmi a s bratran-
cami. Dnes žije hádzanár Oliver Rábek  
v Prešove, kde strávil drvivú väčšinu pro-
fesionálnej kariéry, tešil sa z množstva 
titulov v domácej lige aj v pohári, zahral 
si v Lige majstrov a je stabilným členom 
reprezentácie.

Akú rodinu máte v šalianskom okrese?
Môj otec pochádza z Hornej Kráľovej, 
mám odtiaľ aj starých rodičov. Starý otec 
už nežije, stará mama žije v domove dô-
chodcov. Stále mám v tejto obci strýka 
z otcovej strany, ktorý má dvoch synov, 
teda mojich bratrancov. Dlhšie sme však 
neboli v kontakte. Rodinu mám aj v Šali 
a v Močenku.

Ako dieťa ste aj bývali v Hornej Krá-
ľovej, resp. koľko času ste v obci trá-
vili?
Nebýval som tam, ale chodieval som ku 
starým rodičom na týždňové prázdniny, 
navštevovali sme ich aj na sviatky a cez 
víkendy. Počas prázdnin som sa často 
stretával s bratrancami.

Pamätáte si na nejaké konkrétne zážit-
ky z detstva z týchto končín?
Jasné. Dedo mal vinohrad, každý rok sme 
pomáhali s oberaním hrozna. S bratran-
cami sme chodievali často na kopec, ale 
nenapadne mi, ako sa volá.

Tópart?
Presne. Tam sme často ako deti robieva-
li nejaké „zbojničiny“. (smiech) Najviac 
spomienok však mám práve z vinohradov, 
dedo ma tam veľmi často brával so sebou, 
keď som prišiel. Keď spomenul, že mu 
zase niekto kradne hrozno, chodili sme 
strážiť. Najlepšia príhoda je práve z vino-
hradu. Celé rodiny boli na oberačke, na 
konci oberačky bolo jedno auto na jednej 
strane vinohradu, druhé na druhej strane. 
Jedno auto už bolo plné, tak mi poveda-
li, nech idem do druhého auta. Išiel som 
do druhého auta, lenže to tam už nebolo, 
takže ma nechali vo vinohrade samého. 
(smiech) Mal som vtedy asi 8-9 rokov. 
Všetci prišli domov, vystúpili z auta a zra-
zu, že Oliver je kde? Skákali do auta a išli 
po mňa, ale ja som poznal cestu naspäť, 
keďže sme chodievali s dedom na bicykli, 
takže ma našli po ceste.

Ste s niekým z rodiny v šalianskom 
okrese dnes v kontakte?
Nie sme už dlhšie v kontakte, veľmi 
zriedkavo si zavoláme. Žijem a hrávam 
hádzanú v Prešove, čo pre mňa zname-
ná obrovský náklad zápasov a trénin-
gov. Možno dvakrát za rok sa dostanem  
do Nových Zámkov, aj to s veľkou ob-
tiažou. Domov chodievam po skončení 
sezóny, keď máme prestávku asi mesiac  
a pol. Pár dní sme v Nových Zámkoch, 
pár dní v Bratislave u rodiny mojej ženy, 
dovolenka ubehne rýchlo. Človek si ani 
neuvedomí a už sa opäť musí hlásiť v klu-
be na tréningoch.

Kto vás priviedol k hádzanej a ako pri-
šla myšlienka robiť tento šport?
Dostal som sa k nej na základnej škole,  
vo štvrtom alebo piatom ročníku. Dovtedy 
som asi osem rokov plával. Potom ku mne 
prišiel učiteľ, ktorý bol zároveň trénerom 
hádzanej a oslovil ma, či by som nechcel 
skúsiť tento šport. Povedal som, že sa mu-
sím opýtať doma. Opýtal som sa rodičov  
a povedali mi: keď chceš, pokojne to skús. 
Na druhý deň som prišiel do školy, pove-
dal som učiteľovi, že to idem skúsiť, poba-
lili mi hneď veci, zobrali ma do športovej 
triedy. Vtedy som začal s hádzanou.

Robili vaši rodičia nejaký šport? Pod-
porovali vás v hádzanej?
Nerobili žiadny šport. Čo sa týka hádzanej, 
nechali to na mňa, či chcem alebo nie. Keď 
som povedal, že to idem skúsiť, tak ma 

podporovali, že keď to chcem robiť, nech 
to robím a uvidia, ako sa to bude vyvíjať 
časom. Podľa toho som pokračoval ďalej.

Sledovali vašu kariéru aj starí rodičia  
z Hornej Kráľovej? Bavili ste sa spolu 
o hádzanej?
Ťažko lovím v spomienkach, je to už ne-
jaký rok. Určite sme sa však bavili na túto 
tému. Sledovali, ako sa vyvíjam. Vedeli, 
že moje zápasy chodia v televízii, takže 
ich pozerali.

Hoci ste vyrastali v Nových Zámkoch, 
najväčšiu časť kariéry ste strávili v Pre-
šove. Považujete sa už za Prešovčana?
Sčasti áno, mám tam už aj trvalé bydlis-
ko, ženu a syna. Prešov je jeden z mojich 
domovov, ale keď sa dá a je na to aspoň 
trochu čas, vraciam sa do Nových Zám-
kov a na ďalšie miesta, kde som chodieval 
v minulosti.

Ako ste si zvykli na život na východe 
Slovenska? Líši sa v niečom od života  
v Nových Zámkoch?
Môj život sa líši, ale povedal by som, že 
to je skôr vekom a nie miestom. Keď som 
mal dvadsať rokov, riešili sme iné veci. 
Prvoradá bola hádzaná, chodili sme si 
sadnúť na pivo, špekulovali sme. Dnes 
v Prešove je môj program taký, že ráno 
idem so synom do škôlky, poobede mám 
tréning alebo zápas, potom idem domov. 
Mám takú svoju rutinu.

Peter Odráška
Foto: Tatran Prešov (v zelenom tričku 
Prešova) a archív Olivera Rábeka (so 

synom Oliverom a manželkou Barborou)

Hádzanársky reprezentant Oliver Rábek má rodinu v Hornej Kráľovej
Spomínam na Tópart aj oberačky vo vinohrade


