Z Á P I S N I C A
zo 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 10. marca 2020

Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

JUDr. Dušan Šebok
Mgr. Prof. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová,
RNDr. Michal Konečný PhD., Beata Podolská, Martin Slávik,
Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová

Z celkového počtu 9 zvolených poslancov sa 7. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo 8 poslancov,
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnil: Mgr. Ľubomír Tuchscher
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0

1/ Otvorenie zasadnutia
7. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci o 18:05 hod. otvoril a viedol
starosta obce JUDr. Dušan Šebok, ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že všetci poslanci obecného zastupiteľstva obdržali pozvánku spolu s materiálmi.
V programe rokovania starosta upresnil bod 12/ Rôzne v ktorom sa bude prerokovávať:
vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky, správcovstvo objektu zdravotného strediska,
organizované parkovanie pri pekárni Stanislav, zámer vysporiadania pozemkov medzi obcou
a Poľnohospodárskym družstvom a obcou a AGROMAČAJ a.s., informácia o podpise
sprostredkovateľskej zmluvy Kráľovským termálom a.s., zámer vybudovania Kráľovského
vinárstva, žiadosť o zmenu druhu pozemku na základe predloženého projektu, žiadosť na
odpustenie dane z nehnuteľnosti a komunálneho odpadu pre Rímskokatolícku cirkev.

Program bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Spolufinancovanie kanalizácie a ČOV pre združenie obcí Kráľová pri Senci,
Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2 polrok 2019
Predaj pozemku – MUDr. Lucian Šuplata
Vyradenie majetku z evidencie obce
Uzavretie partnerstva medzi Osobný údaj a Národnou asociáciou
na ochranu osobných údajov
Rôzne
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov RNDr. Michala
Konečného a Alenu Heričovú a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Návrh bol
jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 86/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: RNDr. Michal Konečný a Alena Heričová
2/ zapisovateľa: Ing. Martina Stanislavová
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 6. riadneho zasadnutia
OZ. Zhodnotil prijaté uznesenie k nespokojnosti s cestovnými poriadkami s tým, že obec
odoslala na Slovak Lines list s pripomienkami k cestovným poriadkom platným od 14.12.2019.
Overovatelia zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky ani
doplnky ku kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie číslo 87/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo 6. riadneho zasadnutia OZ.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
4/ Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
JUDr. Dušan Šebok zhodnotil svoju činnosť a dianie v obci za obdobie od decembra 2019
po súčasnosť. Začal oznámením, že zatiaľ nie je dôvod zavrieť základnú školu ani materskú
školu, lebo sa nedosahuje percentuálna chorobnosť. Neustále komunikuje s riaditeľkami
základnej aj materskej školy, ktoré mu hlásia počty neprítomných žiakov. Zhodnotil, že
prostriedky na dezinfekcie priestorov ZŠ a MŠ sú zabezpečené. Rodičia si môžu ponechať
deti doma, ale musia im zabezpečiť dozor. Informoval o tom, že štyri učiteľky boli v zahraničí
počas prázdnin. Jedna z nich, ktorá bola chorá mala zápal priedušiek, práve končí
práceneschopnosť.
Starosta informoval, že 12.1.2020 sa konala výročná schôdza červeného kríža, na ktorej sa
zúčastnilo 70 ľudí. Dňa 20.1.2020 sa konalo stretnutie na BSK ohľadom prístavby základnej
školy a telocvične. Na školu je už vydané právoplatné stavebné povolenie, na telocvičňu je
územné konanie, do júna by malo byť stavebné povolenie, následne verejné obstaranie
a potom podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Výstavba sa predpokladá na jeseň
a mala by trvať 6-8 mesiacov. Učebne v základnej škole sa začínajú vybavovať nábytkom,
počítačmi, knihami. Do mesiaca by mali byť učebne kompletné. Ďalej dňa 24.1.2020 sa konalo
odovzdanie finančného príspevku „Plat starostu“ vo výške 1.800,- € pre materskú školu. Do
projektu sa zapojil starosta a v mesiaci december bol vylosovaný ako výherca uvedenej sumy.
Dňa 30.1.2020 vyšli a následne boli roznesené Kráľovské zvesti. Od 01.2.2020 je stavebný
úrad na obecnom úrade, bola tu zariadená kancelária. Ďalej starosta informoval o nadstavbe
materskej školy a s tým spojeným premiestnením triedy do obecného klubu. Starosta ďalej
informoval o „Dedinskej zabíjačke“, ktorá sa konala 22.2.2020, bol spokojný s veľkou účasťou
občanov, minulo sa 300 kg zabíjačkových výrobkov. Poďakoval všetkým pracovníkom
obecného úradu, školskej jedálne základnej školy a všetkým ktorí pomáhali pri akcii. V nedeľu

23.2.2020 sa konala akcia k 10. výročiu úmrtia Svetoslava Veigla, program prebiehal v kostole
v Kráľovej pri Senci. Ďalej dňa 29.2.2020 sa konali voľby do NR SR, obec mala zriadené dva
volebné okrsky a z toho dôvodu sa voľby konali v školskej jedálni základnej školy. Volieb sa
zúčastnilo 74 % voličov, starosta poďakoval občanom za ich účasť. Starosta ďalej informoval
o rekonštrukcii bytu na zdravotnom stredisku, ktorá sa začala v januári 2020. Byty na ZS
plánuje dať do správy, na budove bude v budúcnosti potrebná rekonštrukcia strechy. Starosta
dal za návrh uznesenia hlasovať. Všetci prítomní zobrali na vedomie informáciu starosti o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
Uznesenie číslo 88/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
5/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Komisie v uplynulom období nezasadali, konalo sa stretnutie poslancov OZ, nebolo
potrebné zasadnutie komisií.
Uznesenie číslo 89/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
6/ Spolufinancovanie kanalizácie a ČOV pre združenie obcí Kráľová pri Senci,
Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Starosta predniesol poslancom nutnosť predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na projekt kanalizácia a ČOV združenia obcí - Kráľová pri Senci,
Kostolná pri Dunaji, Hrubá Borša, ďalej zabezpečenie realizácie projektu v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci. Taktiež zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške
minimálne 5% na spolufinancovanie realizovaného projektu za obec Kráľová pri Senci na ČOV
a kanalizáciu, zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške min. 5% na spolufinancovanie
nákupu pozemkov a zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške min. 5% na
spolufinancovanie ostatných priamych a nepriamych nákladov nevyhnutných pre realizáciu
projektu. Ďalej starosta informoval, že proces verejného obstarávania trvá 270 dní, t.j. do
24.4.2020 sa môžu prihlásiť a vykonajú sa kontroly. Podmienky pre výber dodávateľa sú
striktné stanovené parametre ako je obrat firmy vo výške 50 mil. Eur, vybudované dielo za 7,5
mil. Eur, ČOV za 2,5 mil. Eur a to z dôvodu, aby boli firmy spôsobilé na realizáciu. Ďalej
informoval, že všetky cesty budú opravené tam, kde bude uložená kanalizácia. Starosta dal
za návrh uznesenia hlasovať. Uznesenie bolo jednohlasne schválené.
Uznesenie číslo 90/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
OPKZP-PO1-SC121-2018-43 žiadateľom Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri
Dunaji - Hrubá Borša“ za účelom realizácie projektu „Kráľová pri Senci, Hrubá Borša,

Kostolná pri Dunaji - Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd“, ktorého
ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
b) zabezpečenie realizácie projektu žiadateľom v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie
realizovaného projektu, a to za obec Kráľová pri Senci vo výške 418.112,65 eur na stokovú
sieť a vo výške adekvátneho podielu 92.130,35 eur na čističku odpadových vôd,
d) zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie
nákupu pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu vo výške 12 500 eur,
e) zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie
ostatných zdieľaných priamych a nepriamych nákladov nevyhnutných pre realizáciu
projektu, ako je stavebný dozor, odborný autorský dohľad, externý projektový manažment
a propagácia projektu vo výške 8 883,64 eur.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
7/ VZN o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci
Starosta obce informoval, že návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle obce aj na
úradnej tabuli 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva. Návrh bol vypracovaný nakoľko
vzdialenosti boli doteraz dané zákonom a teraz obce si vzdialenosti upravujú svojim VZN. Bola
prijatá jedna pripomienka občana, ktorá bola odôvodnená platným územným plánom. Z toho
dôvodu bola navrhnutá zmena v článku 2 – šírka ochranného pásma rozdelením vzdialeností
pre každý cintorín v obci a to cintorín Kráľová pri Senci vzdialenosť 15 m od hranice pohrebiska
a cintorín Krmeš vzdialenosť 5 m od hranice pohrebiska. Na základe uvedeného dal starosta
hlasovať.
Uznesenie číslo 91/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci prerokovalo predložený návrh VZN č. 1/2020
o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2 polrok 2019
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke Ing. Martine Konečnej, ktorá podala
správu o kontrolnej činnosti za 2.polrok 2019. Skonštatovala, že nezistila nedostatky a obec
dodržiavala príslušné zákonné predpisy pri hospodárení a nakladaní s majetkom a
hospodárne a efektívne nakladala s majetkom. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia,
ktorý bol jednohlasne zobraný na vedomie.

Uznesenie číslo 92/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2019.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
9/ Predaj pozemku – MUDr. Lucian Šuplata
Starosta obce predložil poslancom súhlas MUDr. Luciana Šuplatu so zámerom schválenou
predajnou cenou pozemku novovytvorenej parc. č. 151/4 k.ú. Krmeš o výmere 109,- m2 za
30,-/m2, schválenou na predchádzajúcom 6. riadnom zasadnutí OZ. Na základe uvedeného
dal starosta poslancom na schválenie návrh uznesenia na zámenu a odpredaj obecného
pozemku 151/4, katastrálne územie Krmeš o výmere 218 m2. Prítomní poslanci jednohlasne
návrh schválili.
Uznesenie číslo 93/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov
a) zámenu obecného pozemku v podiele ½ z novovytvorenej parcely číslo 151/4, parcela
registra „C“ KN, druh: zastavaná plocha, o výmere 218 m2, katastrálne územie Krmeš
(vytvorená z parcely číslo 151, parcela registra „E“ KN, druh: ostatná plocha v zmysle GP
č. 6/2018 zhotovenom Zoltánom Kupkovičom dňa 19.1.2018, autorizačne overenom Ing.
Karinou Szutyányiovou dňa 22.1.2018 a úradne overenom Ing. Petrom Urcikánom pod
číslom 110/2017 dňa 29.1.2018) za pozemok parcelné číslo 81, parcela registra „E“ KN,
druh: orná pôda, katastrálne územie Kráľová pri Senci o výmere 109 m2 vo vlastníctve
MUDr. Luciana Šuplatu, Pri Podlužianke 12, 934 01 Levice,
b) odpredaj obecného pozemku v podiele ½ z novovytvorenej parcely číslo 151/4, parcela
registra „C“ KN, druh: zastavaná plocha, o výmere 218 m2, katastrálne územie Krmeš
(vzniknutá z parcely číslo 151, parcela registra „E“ KN, druh: ostatná plocha v zmysle GP
č. 6/2018 zhotovenom Zoltánom Kupkovičom dňa 19.1.2018, autorizačne overenom Ing.
Karinou Szutyányiovou dňa 22.1.2018 a úradne overenom Ing. Petrom Urcikánom pod
číslom 110/2017 dňa 29.1.2018) za predajnú cenu 30,- Eur/m2 MUDr. Lucianovi Šuplatovi,
Pri Podlužianke 12, 934 01 Levice
z dôvodu osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok sa nachádza medzi
miestnou cyklotrasou a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, pozemok je ohradený
a dlhodobo užívaný viac ako 60 rokov.
Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená
na 6 mesiacov od schválenia.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
10/ Vyradenie majetku z evidencie obce
Starosta informoval poslancov o zriadení vyraďovacej komisie. Navrhuje sa okrem iného
(podľa prílohy) vyradiť projekt viacúčelovej haly za 64 465 €, projekt chodníky za 2.078 € na
ktoré boli opravné položky. Projekty nespĺňajú parametre, v majetku obce majú nulovú
hodnotu. Starosta dal za návrh uznesenia hlasovať.

Uznesenie číslo 94/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje vyradenie majetku podľa predloženej
prílohy č.1.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
11/ Uzavretie partnerstva medzi Osobný údaj a Národnou asociáciou na ochranu
osobných údajov
JUDr. Dušan Šebok skonštatoval, že poslanci obdržali v materiáloch Stanovy NANOOU a
vysvetlil, že uzavretie partnerstva je v zmysle GDPR. Členstvom v NANOOU budú obec
zastrešovať a chrániť, informovať. Za predložený návrh uznesenia dal starosta hlasovať.
Uznesenie číslo 95/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje členstvo v NANOOU (Národná
asociácia na ochranu osobných údajov).
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
12/ Rôzne
Starosta obce predložil poslancom list hlavnej kontrolórky obce ohľadom vzdania sa funkcie
hlavnej kontrolórky obce ku dňu 30.6.2020. Uvedené poslanci vzali na vedomie hlasovaním.
Uznesenie číslo 96/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie vzdanie sa funkcie hlavnej
kontrolórky obce ku dňu 30.6.2020.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
JUDr. Dušan Šebok prejednal s poslancami správcovstvo objektu budovy zdravotného
strediska, v ktorom má obec vo vlastníctve 2 byty, 5 nebytových priestorov. Za výkon správy
je návrh, aby obec platili 56,- € za správu a fond opráv na cca 500 m2 by bol 0,50/m2,
t.j. 250,-/mesačne. Starosta pripomenul, že bude potrebné objekt ZS v budúcnosti opraviť
strechu a objekt zatepliť. Starosta dal za návrh uznesenia hlasovať.
Uznesenie číslo 97/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje aby nehnuteľnosť zapísaná na
LV č. 1002 bola spravovaná správcom Ing. Ľudovít Bajči – L Byty, zo sídlom Malinovská 148,
900 28 Zálesie, IČO 43 348 963.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
Starosta obce predložil poslancom žiadosť o organizáciu parkovania pred pekárňou
Stanislav a syn s.r.o., Kráľová pri Senci 61 zo dňa 9.3.2020. Rozpočet na predložený projekt

by bol 53 tis. €, parkovacie státie by bolo riešené formou zatrávňovačov. Uvedený projekt dal
na schválenie poslancom.
Uznesenie číslo 98/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje predložený projekt „ Organizované
parkovanie pri pekárni Stanislav“, vypracovaný JOSSIK, spol. s r.o. , Okružná 22, 900 27
Bernolákovo v zmysle podanej žiadosti od firmy STANISLAV a SYN s.r.o. 900 50 Kráľová pri
Senci 61 zo dňa 9.3.2020.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
Starosta obce predložil poslancom zámer vysporiadania pozemkov – parcely aj s
umiestnením medzi obcou a Poľnohospodárskym družstvom Kráľová pri Senci a obcou
a AGROMAČAJ a.s. O predmetnom zámere dal starosta hlasovať.
Uznesenie číslo 99/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zámer vysporiadania pozemkov medzi
obcou Kráľová pri Senci a Poľnohospodárskym družstvom Kráľová pri Senci a obcou Kráľová
pri Senci a firmou AGROMAČAJ a.s. v zmysle prílohy č. 2
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
Starosta obce informoval poslancov o tom, že Kráľovský termál a.s. podpíše
sprostredkovateľskú zmluvu na spoluprácu pri vyhľadaní potenciálneho kupujúceho pre
potreby uskutočnenia obchodného prípadu kúpy akcií Kráľovského termálu. Zmluva bude
podpísaná s ECOPAK CONSULTING s.r.o. Bratislava. O predmetnom dal starosta hlasovať.
Uznesenie číslo 100/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie, že Kráľovský termál a.s. so
sídlom 900 50 Kráľová pri Senci 327, podpíše sprostredkovateľskú zmluvu s ECOPACK
CONSULTING s.r.o., Guothova 7, 831 01
Bratislava na spoluprácu pri vyhľadaní
potenciálneho kupujúceho pre potreby uskutočnenia obchodného prípadu kúpy akcií
Kráľovského termálu, a.s.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
JUDr. Dušan Šebok predložil poslancom zámer vybudovania „Kráľovského
vinárstva“ Josefom Lasakom, Turecká 6, Senec na parcelách reg. C, parc. č. 1568/27, 1568/4,
1568/34, 1568/6, 1568/17 a 1568/35, k.ú. Kráľová pri Senci. Poslanci sa zhodli na tom, že
zámer musí byť ešte prerokovaný na zasadnutí komisie pre životné prostredie a rozvoj obce.
Starosta dal za návrh uznesenia hlasovať.
Uznesenie číslo 101/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zámer Josefa Lasaka, Turecká 3768/6
Senec na vybudovanie „Kráľovského vinárstva“ na parcelách reg. C, parc. č. 1568/27, 1568/4,
1568/34, 1568/6, 1568/17 a 1568/35, k.ú. Kráľová pri Senci.
Štúdiu na „Kráľovské vinárstvo“ odkonzultuje žiadateľ Josef Lasak s komisiou pre životné
prostredie a rozvoj obce.
Za: 8 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1

Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Neprítomný: Mgr. Ľubomír Tuchscher
Starosta obce predložil poslancom žiadosť zo dňa 6.8.2019 Ing. Ľubici Orbánovej a Kristíny
Orbánovej o stanovisko k zmene poľnohospodárskej pôdy na ovocný sad na pozemku KN E
406, katastrálne územie Kráľová pri Senci. Dňa 29.11.2019 bola žiadosť doplnená
o informáciu, že p. Kristína Orbánová sa vydala za p. Jána Matušku a jej meno sa zmenilo na
Kristína Matušková a k uvedenej žiadosti predložil projekt na výsadbu ovocného sadu.
Starosta obce ďalej informoval prítomných poslancov, že na obecný úrad bola doručená dňa
5.3.2020 žiadosť o poskytnutie súčinnosti z Okresného úradu Senec, pozemkový a lesný
odbor v tejto veci.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia v znení : Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schvaľuje súhlasné stanovisko k zmene druhu pozemku KN E 406, k.ú. Kráľová pri Senci na
základe predloženého projektu pre ovocný sad pre žiadateľov Ing. Ľubici Orbanovej, Kristíny
Matúškovej rod. Orbanovej a Jána Matušku.
Za bolo 0 poslancov, proti 8 poslancov a to: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák,
Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová, neprítomný bol 1 poslanec a to Ľubomír Tuchscher.
Na základe predmetného hlasovania uznesenie nebolo schválené.
Starosta obce predložil poslancom žiadosť farára Mgr. Miroslav Michalku, ktorú podal za
Rímsko-katolícku cirkev, farnosť Kráľová pri Senci zo dňa 3.2.2020 o zníženie dane
z nehnuteľnosti a poplatok za komunálny odpad na nula eur.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia v znení: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schvaľuje žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Kráľová pri Senci, na odpustenie dane
z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad. Za bolo 0 poslancov, proti 7 poslancov a to:
Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing.
Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, zdržal sa 1 poslanec a to Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.,
neprítomný bol 1 poslanec a to Ľubomír Tuchscher.
Na základe predmetného hlasovania uznesenie nebolo schválené
13/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:23 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce
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RNDr. Michal Konečný
Alena Heričová

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
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