Zápisnica
z tretieho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Horná Kráľová
konaného dňa 25.08.2022 o 17.00 hod.
Prítomní:
Poslanci: Ing. ŠOKA Peter, Ing. KLINKA Michal, Mgr. ODRÁŠKA Ladislav, ŠTEVKO
Ondrej, LENICKÝ Marek, Ing. SLÁVIKOVÁ Zuzana, Mgr. SLOVÁKOVÁ Diana
Neprítomní:

LEŠŠ František, Ing. STRAŇÁK Štefan, PhD.

Ďalší prítomní:

Mgr. HOLUBKOVÁ Veronika, kronikárka obce
Mgr. KOPIARY Miloš, hlavný kontrolór obce
KOMPASOVÁ Zuzana, ekonómka obce

Program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Obsah textu do kroniky za rok 2021
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
4. Žiadosť o preplatenie nákladov – ZŠ s MŠ
5. Žiadosť o prerokovanie – ZŠ s MŠ
6. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
7. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
8. Interpelácie poslancov
9. Informatívna správa k investičným akciám obce
10. Rôzne
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do
konca roka 2022
- Dodatok k č. 1 k nájomnej zmluve – PD Močenok
- Zmluva o zriadení vecného bremena – Green Energy Holding s.r.o.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kotlár Ján
- Žiadosť o finančnú výpomoc – Alena Bilová
- Úprava poplatkov za prenájom KD a klubu mladých
- Žiadosti o vypílenie stromov na cintoríne
- Dodatok č. 1/2022 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnom 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
- Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby MONIKA o.z.
11. Záver
Emil Rábek, starosta obce zvolal tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvánkou
zo dňa 12.08.2022 (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. Veroniku Holubkovú, kronikárku obce, Zuzanu Kompasovú,
ekonómku obce, 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 bolo pozmenené. Bod č. 10 –
rôzne – Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby - MONIKA o.z. sa presúva za bod č. 5.
Pozmenený 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. Zuzanu Slávikovú a Mgr. Ladislava
Odrášku.
• V rámci procedurálnych vecí
starosta obce navrhol nasledovné zloženie
pracovného predsedníctva:
- Emil Rábek, starosta obce
- Ing. Šoka Peter, zástupca starostu obce
• Do návrhovej komisie starosta obce navrhol nasledovné zloženie:
- Ing. Michal Klinka, predseda
- Ondrej Števko, člen
Uznesenie č. 372-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje za overovateľov zápisnice z tretieho zasadnutia OZ poslancov Ing. Zuzanu
Slávikovú a Mgr. Ladislava Odrášku.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 373-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení:
- Emil Rábek
- Ing. Peter Šoka
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie č. 374-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje návrhovú komisiu v zložení: - Ing. Michal Klinka, predseda
- Ondrej Števko, člen
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0

Navrhovaný program:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Obsah textu do kroniky za rok 2021
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
4. Žiadosť o preplatenie nákladov – ZŠ s MŠ
5. Žiadosť o prerokovanie – ZŠ s MŠ
6. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
7. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
8. Interpelácie poslancov
9. Informatívna správa k investičným akciám obce
10. Rôzne
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do
konca roka 2022
- Dodatok k č. 1 k nájomnej zmluve – PD Močenok
- Zmluva o zriadení vecného bremena – Green Energy Holding s.r.o.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kotlár Ján
- Žiadosť o finančnú výpomoc – Alena Bilová
- Úprava poplatkov za prenájom KD a klubu mladých
- Žiadosti o vypílenie stromov na cintoríne
- Dodatok č. 1/2022 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnom 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
- Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby - MONIKA o.z.
11. Záver
Hlasovanie za pôvodný program:
Hlasovanie:
ZA: 0
PROTI: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
ZDRŽAL SA: 0
Pôvodný program nebol schválený.
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie a procedurálne veci
2. Obsah textu do kroniky za rok 2021
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
4. Žiadosť o preplatenie nákladov – ZŠ s MŠ
5. Žiadosť o prerokovanie – ZŠ s MŠ
6. Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby MONIKA o.z.
7. Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ
8. Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
9. Interpelácie poslancov
10. Informatívna správa k investičným akciám obce
11. Rôzne

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do
konca roka 2022
- Dodatok k č. 1 k nájomnej zmluve – PD Močenok
- Zmluva o zriadení vecného bremena – Green Energy Holding s.r.o.
- Žiadosť o odkúpenie pozemku – Kotlár Ján
- Žiadosť o finančnú výpomoc – Alena Bilová
- Úprava poplatkov za prenájom KD a klubu mladých
- Žiadosti o vypílenie stromov na cintoríne
- Dodatok č. 1/2022 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnom 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
12. Záver
-

Uznesenie č. 375-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje program rokovania tretieho zasadnutia OZ.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
O 17.19 hod prišiel Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce.
K bodu 2 - Obsah textu do kroniky za rok 2021 /Príloha č. 3/
Obsah textu do kroniky za rok 2021 predniesla poslancom Mgr. Veronika Holubková.
Starosta obce so zástupcom jej nakoniec darovali kyticu a vecný dar za dlhoročnú prácu
s prípravou a písaním kroník obce.
Uznesenie č. 376-III.-OZ/2022
OZ berie na vedomie obsah textu do kroniky za rok 2021 s pripomienkami.
K bodu 3 – Rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Zuzana Kompasová, ekonómka obce predniesla poslancom OZ rozpočtové opatrenie
č. 1/2022 (Príloha č. 4).
Mgr. Miloš Kopiary, hlavný kontrolór obce podal na obecný úrad Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu prvej zmeny rozpočtu obce Horná Kráľová na rok 2022
(Príloha č. 5).
Hlavný kontrolór vo svojom stanovisku odporúča Obecnému zastupiteľstvu v Hornej
Kráľovej predložený návrh zmeny rozpočtu obce Horná Kráľová na rok 2022 – Rozpočtové
opatrenie č. 1/2022 schváliť.
Uznesenie č. 377-III.-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej
A. prerokovalo
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu prvej zmeny rozpočtu obce Horná
Kráľová na rok 2022
B. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu prvej zmeny rozpočtu obce Horná
Kráľová na rok 2022

Uznesenie č. 378-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2022
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 4 – Žiadosť o preplatenie nákladov – ZŠ s MŠ /Príloha č. 6/
ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej podala na obecný úrad žiadosť o preplatenie –
dofinancovanie nákladov:
- odchodné pani učiteľke pri odchode do dôchodku
- 3 % zvýšenie tarifných platov od 1.7.2022 MŠ, školská jedáleň a ŠKD
dofinancovanie platov a odvodov
- podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o pridelení odmeny zamestnancov vo
verejnej správe pre ŠKD, MŠ a školská jedáleň
Uznesenie č. 379-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje dofinancovanie nákladov pre ZŠ s MŠ Horná Kráľová:
- odchodné pani učiteľke pri odchode do dôchodku v sume 3140,36 Eur
- 3 % zvýšenie tarifných platov od 1.7.2022 MŠ dofinancovanie platov a odvodov
vo výške 325,- Eur mesačne
- 3 % zvýšenie tarifných platov od 1.7.2022 školská jedáleň dofinancovanie platov
a odvodov vo výške 175,- Eur mesačne
- 3 % zvýšenie tarifných platov od 1.7.2022 ŠKD dofinancovanie platov a odvodov
vo výške 90,- Eur mesačne
- podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa o pridelení odmeny 500,- Eur
zamestnancom vo verejnej správe pre ŠKD, MŠ a školská jedáleň vo výške
10 800,- Eur
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 5 – Žiadosť o prerokovanie – ZŠ s MŠ /Príloha č. 7/
ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej podala na obecný úrad žiadosť o prerokovanie žiadosti
o schválenie zvýšenia poplatkov stravného pre deti MŠ, žiakov ZŠ a dospelých stravníkov
od 01.09.2022 z dôvodu zvýšenia nákladov na nákup potravín.
Poplatky stravného hradia zákonní zástupcovia detí a žiakov na základe Finančného
pásma nákladov potravín na jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, vydané Ministerstvom
školstva.
Súčasná výška poplatkov bola v 2. pásme platného od 01.09.2019.
Od 01.09.2022 by chceli zvýšiť poplatky na hodnoty uvedené v 3. pásme nasledovne:
MŠ
ZŠ 1. stupeň
ZŠ 2. stupeň
Dospelí

Desiata
0,38

Obed
0,90
1,21
1,30
1,41

Olovrant
0,26

SPOLU
1,54
1,21
1,30
1,41

Uznesenie č. 380-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje zvýšenie poplatkov stravného pre deti MŠ, žiakov ZŠ a dospelých stravníkov
od 01.09.2022 z dôvodu zvýšenia nákladov na nákup potravín podľa hodnôt uvedených v 3.
finančnom pásme vydané Ministerstvom školstva.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
K bodu 6 – Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby - MONIKA o.z.
Monika o.z., Močenok chcela uzavrieť zmluvu o poskytovaní finančného príspevku
na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby.
Obec od občianskeho združenia žiadala doplnenie údajov k poskytnutiu finančného
príspevku na prevádzku sociálnej služby.
Mgr. Šuvadová Helena, štatutár MONIKA o.z., Močenok dňa 11.8.2022 podala
na obecný úrad doplnenie požadovaných údajov /Príloha č. 8/. Poslanci prerokovali predložené
doklady na zasadnutí OZ. OZ skonštatovalo, že dodané údaje neboli kompletné a žiada doložiť
chýbajúce doklady. OZ bolo informované o situácii.
K bodu 7 – Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ /Príloha č. 9/
Uznesenie č. 381-III.-OZ/2022
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia zo zasadnutia OZ a konštatuje, že:
- 360-II.-OZ/2022, 361-II.-OZ/2022, 362-II.-OZ/2022, 363-II.-OZ/2022, 364-II.-OZ/2022,
366-II.-OZ/2022, 367-II.-OZ/2022, 368-II.-OZ/2022, 369-II.-OZ/2022, 370-II.-OZ/2022,
371-II.-OZ/2022, 109-V.-OZ/2019– sú splnené
- uznesenia č. 365-II.-OZ/2022, 350-I.-OZ/2022, 247-II.-OZ/2021, 98-V.-OZ/2019 – sa plní
K bodu 8 – Pripomienky a podnety súvisiace s chodom samosprávy
Neboli žiadne pripomienky.
K bodu 9 – Interpelácie poslancov
Poslankyňa Mgr. Diana Slováková interpelovala, aký je postup pri uhynutých zvieratách
na obecnej ceste. Starosta jej odpovedal, že obec má zmluvu na odchyt túlavých psov
s veterinárnou službou v Nitre. Hlavný kontrolór Mgr. Kopiary má preveriť, či treba mať VZN
ohľadom uhynutých zvierat.
Interpeloval poslanec Ing. Michal Klinka ohľadom zábradlia a mostu na ulici Malá
Kráľová, zábradlie je odrazené a most sa pravdepodobne rozpadá. Starosta obce a zástupca
povedali, že sa pôjde na tvar miesta a preverí sa stav.
K bodu 10 – Informatívna správa k investičným akciám obce
Ing. Peter Šoka, zástupca starostu obce informoval o investičných akciách:
- nová cesta Školská II – Obec v jesenných mesiacoch bude realizovať verejné
osvetlenie, požiadala o zaslanie cenových ponúk na stĺpy na verejné osvetlenie, objedná
sa 17 ks stĺpov, musí sa podať žiadosť na ZsE zvlášť na hodiny, rozvod bude na ulici.
- Školská II – kolaudácia – starosta obce bol za vedením ZsVS, Nitra, ZsVS preveruje
cez svojich právnikov aký by bol možný postup s vecným bremenom, zatiaľ sa
nevyjadrili

-

Materská škola – obec podala projekt na zateplenie materskej školy cez Envirofond,
bude sa robiť verejné obstarávanie na dodávateľa
Dom smútku – po hodoch sa začne rozoberať strecha domu smútku, drevo je objednané,
bude sa robiť železobetónový veniec.

Uznesenie č. 382-III.-OZ/2022
OZ berie na vedomie informatívnu správu o investičných akciách obce.
K bodu 11 – Rôzne
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do konca roka
2022 /Príloha č. 10/
Uznesenie č. 383-III.-OZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do konca roka
2022
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Horná Kráľová do konca roka 2022:
1. Sledovanie vývoja hospodárenia obce v roku 2022
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce za rok 2023
3. 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
4. Vybavovanie sťažností podľa § 30 ods. 1 písm. g) Štatútu obce Horná Kráľová,
5. 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: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4435 – PD Močenok
Obec Horná Kráľová chce uzatvoriť s Poľnohospodárskym družstvom Močenok,
Nitrianska 1232/50, 951 31 Močenok Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4435 /Príloha č. 11/.
Predmetom prenájmu v Zmysle zmluvy nebudú nehnuteľnosti vedené Okresným úrad
Šaľa, katastrálny odbor, pre kat. úz.: Horná Kráľová ako: parc. reg. “E“, parcela č. 1987, trvalý
trávny porast, evidovaný na LV č. 1381 o výmere 9402 m2 a parc. reg. “E“, parcela č. 1988,
orná pôda, evidovaný na LV č. 1381 o výmere 20 397 m2. Ostatné ustanovenia Zmluvy
zostávajú bez zmeny.
Dodatok č. 1 k Zmluve spočíva v tom, že umiestnenie veternej elektrárne
na predmetných nehnuteľnostiach nebude mať zo strany orgánov verejnej moci obmedzujúce
dopady vydané vo forme rozhodnutí vo vzťahu k využívaniu nehnuteľností, ktoré sú
predmetom nájmu na základe Zmluvy na poľnohospodárske účely a ani pozemkov
v katastrálnom území obce Horná Kráľová využívaných na poľnohospodárske účely (a to
konkrétne vo forme obmedzenia výsadby pre vtáky atraktívnych druhov rastlín; slnečnica,
repka olejná, oziminy) nájomcom, a to ku dňu nadobudnutia právoplatnosti príslušného
rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, na základe ktorého bude povolené umiestnenie
veternej elektrárne.

Uznesenie č. 384-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje uzatvorenie Dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve č. 4435 medzi obcou Horná
Kráľová a Poľnohospodárskym družstvom Močenok, so sídlom: Nitrianska 1232/50, 951 31
Močenok , na základe ktorého predmetom prenájmu v Zmysle zmluvy nebudú nehnuteľnosti
vedené Okresným úrad Šaľa, katastrálny odbor, pre kat. úz.: Horná Kráľová ako: parc. reg.
“E“, parcela č. 1987, trvalý trávny porast, evidovaný na LV č. 1381 o výmere 9402 m2 a parc.
reg. “E“, parcela č. 1988, orná pôda, evidovaný na LV č. 1381 o výmere 20 397 m2, a to odo
dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia, ktorým bude na predmetných nehnuteľnostiach
povolené umiestnenie stavby veternej elektrárne. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez
zmeny.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech stavby - Green Energy Holding
Spoločnosť Green Energy Holding, s.r.o., Bratislava poslala na obecný úrad Zmluvu
o zriadení vecného bremena v prospech stavby /Príloha č. 12/.
Spoločnosť Green Energy Holding má záujem vybudovať na zaťažených pozemkoch
parcela registra „E“, parcelné číslo 1987, trvalý trávny porast, o výmere 9402 m2 a parcele
číslo 1988, orná pôda, o výmere 20397 m2, veternú elektráreň, ktorej súčasťou bude inžinierska
stavba, ktorá bude postavená na Zaťažených Pozemkoch, pričom na Zaťažených Pozemkoch
sa budú nachádzať stavby, doplnkové stavby, drobné stavby a stavebné objekty veternej
elektrárne, ktoré sú potrebné na prevádzku veternej elektrárne, vrátane ich súčastí
a príslušenstva.
Predmetom tejto Zmluvy je odplatné zriadenie vecného bremena na Zaťažených
Pozemkoch v prospech Green Energy Holding, s.r.o.
Uznesenie č. 385-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech stavby medzi
obcou Horná Kráľová a Green Energy Holding, s.r.o., Bratislava, predmetom ktorej je
odplatné zriadenie vecných bremien na pozemkoch vo výlučnom vlastníctve obce Horná
Kráľová parcela registra E číslo 1987, trvalý trávny porast o výmere 9402 m2 a parcela
registra E číslo 1988, orná pôda o výmere 20397 m2, vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 1381,
za odplatu vo výške 10000,- EUR/rok.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Kotlár Ján – Žiadosť o odkúpenie pozemku /Príloha č. 13/
Gyulaffyová Alžbeta, r. Kotlárová, Kotlár Ján, r. Kotlár, Soczeková Katarína,
r. Šerešová si podali žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, parcela registra „C“ č. 300/72
o výmere 80 m2, zastavaná plocha a nádvorie, katastrálne územie Horná Kráľová, evidovaný
na LV č. 845, vedenom Okresným úradom Šaľa, katastrálny odbor, nakoľko predmetná parcela

je za plotom žiadateľov a pozemok je vzhľadom k výmere a umiestneniu trvalo nevyužiteľný
pre Obec Horná Kráľová.
Uznesenie č. 386-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje odpredaj pozemku vo výlučnom vlastníctve obce Horná Kráľová, parcela
registra CKN číslo 300/72, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 80 m2, vedená katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Horná Kráľová na LV č. 845
v celosti v prospech:
1. Alžbety Gyulaffyovej,
, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina v pomere k celku,
2. Jána, Kotlára, trvale bytom:
, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina v pomere k celku,
3. Kataríny Soczekovej, trvale bytom:
, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/3-ina v pomere k celku,
do ich podielového spoluvlastníctva, za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom
č. 94/2022 zo dňa 29.06.2022 vo výške 810,00 Eur, podľa ust. § 9a ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, ktorý spočíva v dlhodobom užívaní nehnuteľnosti.
Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie bolo schválené zákonom požadovanou trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Žiadosť o finančnú výpomoc – Alena Bilová,
, Horná Kráľová
Bilová Alena, trvale bytom
, 951 32 Horná Kráľová si podala
na obecný úrad žiadosť o finančnú výpomoc /Príloha č. 14/.
Poslanci OZ prerokovali predmetnú žiadosť. Nakoľko žiadateľka však nespĺňa kritériá
VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok v článku 3 bod
2) - nemá vyrovnané záväzky voči obci na dani z nehnuteľnosti a za komunálny odpad bola
žiadosť o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky zamietnutá.
Úprava poplatkov za prenájom kultúrneho domu a klubu mladých /Príloha č. 15/
Z dôvodu zvýšenia nákladov za elektriku sa obecný úrad rozhodol o zvýšenie poplatkov
za energie v kultúrnom dome účinné od 1.1.2023 /Príloha č. 15/.
Ing. Peter Šoka navrhol zvýšiť poplatok aj za prenájom kultúrneho domu pre cudzích
občanov za svadbu so sumy 250,- Eur na sumu 350,- Eur a za oslavu so sumy 140,- na 200,Eur.
Uznesenie č. 387-III.-OZ/2022
OZ schvaľuje Úpravu poplatkov za prenájom kultúrneho domu a klubu mladých účinnú
od 1.1.2023:
Domáci
cudzí
Svadba: 200€/víkend+1 €/osoba+70€ energie
350€/víkend+1,20€osoba + 70€ energie
Oslava: 100€/víkend+1€/osoba+70€ energie
200€/víkend+1,20€osoba + 70€ energie
Stretávka, krst, sv. prijímanie ,kar: 50€/víkend+70€ energie
70€/víkend+70€ energie
Plesy, zábavy org. súkromnou osobou: 500€/víkend +100€ energie
Úprava pop. klubu mladých:
60€ / víkend
90€ / víkend

Hlasovanie:
ZA: 7 (Ing. ŠOKA, Ing. KLINKA, Mgr. ODRÁŠKA, ŠTEVKO, LENICKÝ, Ing. SLÁVIKOVÁ,
Mgr. SLOVÁKOVÁ)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Žiadosti o vypílenie stromov na cintoríne /Príloha č.16/
Obyvatelia obce si podali žiadosti o vypílenie stromov na cintoríne kvôli poškodeniu
náhrobných kameňov nakoľko so stromov tečie lepkavá živica a znehodnocuje tým náhrobné
kamene.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo predmetné žiadosti a bolo oboznámené so situáciou.
Vypílenie stromov je v kompetencii obce. Obec musí podať žiadosť na Okresný úrad do Šale.
Po kladnom stanovisku obec vypíli stromy mimo vegetačného obdobia.
Dodatok č. 1/2022 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností /Príloha č. 17/
Uznesenie č. 388-III.-OZ/2022
OZ presúva Dodatok č. 1/2022 K VZN 4/2019 o dani z nehnuteľností, o miestnom 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 na ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva.
K bodu 12 – Záver
Emil Rábek, starosta obce poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie obecného
zastupiteľstva. Zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo ukončené o 20:30 hod.
Zapísala: Olívia Lenčéšová
Horná Kráľová, dňa 25.08.2022

Emil R á b e k
starosta obce Horná Kráľová

Overovatelia zápisnice:
Ing. Zuzana SLÁVIKOVÁ

....................................................

Mgr. Ladislav ODRÁŠKA

....................................................

