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Zo života v obci

Mikuláš
a Krmešský advent
31. ročník súťaže dobrovoľných hasičov o Kráľovský
pohár.

Ustanovujúce zasadnutie po voľbách starostu a OZ

Starostlivosť o bezpečnosť v obci

Kultúrny program počas výstavy ovocia a zeleniny

Súťaž vo varení gulášu.

Október - mesiac úcty k starším. Oslava v obecnom
klube.

Príchod Mikuláša

Sviatočné chvíle Vianoc nám v obci pripomína nielen vianočná
výzdoba ale dve obecné podujatia, ktoré sú poslednou príležitosťou v starom roku postretať mnohých známych a popriať
si k sviatkom a Novému roku všetko najlepšie. Už tradíciou
sa stáva obecný Mikuláš, ktorý sa v tomto roku konal 5. decembra o piatej hodine v priestoroch pred obecným úradom.
Pracovníci obecného úradu pre naše deti prichystali 250 mikulášskych balíčkov a tie sa takmer do posledného dostali do
rúk vytešených detských rúk. Návšteva podujatia bola naozaj
bohatá a celé moderoval Maroš Salay. Organizáciu programu
mala na starosti agentúra Mikuláš. Sviatočné melódie DJ Jokyho, teplý čas a sladkosti spríjemnili mikulášske chvíle. Technicky celé podujatie spoľahlivo pripravili pracovníci obecného
úradu a tak spokojné, najmä detské osadenstvo sa opäť dočkalo vydareného predvianočného podujatia. Už niekoľko rokov
sa kalendár obecných akcií končí pred kaplnkou Božského
srdca v Krmeši. Tohtoročný Krmešský advent opäť zaplnil verejné priestory a návštevníci si mohli spoločne vychutnať predvianočné chvíle. Vo viacerých stánkoch sa predávali ozdoby,
sladkosti, varené víno a iné pochutiny. Finančný výťažok z fazuľovice od pána Heriča a pána Ing. Ľ. Čaplu šiel na podporu
detí v materskej škole. Program uvádzal moderátor Maroš
Salay a na pódiu vystúpili profesionálni zabávači a speváci
ako napríklad Mája Velšicová. Hudba DJ Jokyho, živé zvieratá
v symbolickom Betleheme, vatra a ohňostroj. To všetko prispelo k sviatočnej nálade. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tomto
všetkom podieľali a prispeli tak k uchovávaniu tradícií a upevňovaniu obecnej spolupatričnosti.
M.D.
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Milí čitatelia, tento úvodník píšem v posledných dňoch roka 2018 a v prvých
týždňoch nového funkčného obdobia. Je
to moje druhé obdobie vo funkcii starostu našej obce. K opätovnej kandidatúre
ma doviedlo dlhé rozhodovanie. Napokon zavážila nielen potreba dokončiť
rozpracované projekty, ale aj výrazná
podpora mojej kandidatúry zo strany
občanov a organizácií. Nadobudol som
presvedčenie, že mám Kráľovej pri Senci
ako starosta čo ponúknuť a že moja práca bude pre našu obec prínosom. Rád by
som sa aj na tomto mieste poďakoval voličom za prejavenú dôveru.
Teší ma, že v uplynulom volebnom
období sa nám podarilo zrealizovať
množstvo projektov. Za to by som rád vyjadril poďakovanie
poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, základnej školy a materskej školy, miestnym organizáciám, podnikateľom, ale aj všetkým aktívnym občanom. Osobitne by
som chcel poďakovať poslancom OZ, ktorí svoje pôsobenie
v zastupiteľskom orgáne obce ukončili - pánovi Alojzovi Koišovi za jeho dlhoročnú prácu vo funkcii starostu a poslanca
obecného zastupiteľstva a pánovi Mariánovi Bobríkoviml. za
jeho prácu vo funkcii poslanca obecného zastupiteľstva.
V novom volebnom období bude obecné zastupiteľstvo pracovať v obmenenej zostave. V tomto čísle Kráľovských zvestí
nájdete jeho stručné predstavenie. Verím, že spoločne vykonáme veľa dobrého pre našu obec a naplníme tak očakávania
voličov.
V nasledujúcom období nás čaká realizácia rozsiahlych projektov. Je to najmä rozbehnutý projekt kanalizácie a čistiarne
odpadových vôd, ktorý realizujeme aj v spolupráci s okolitými obcami. V decembri už bola podaná žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby kanalizácie a ČOV.V decembri
sme vo verejnej obchodnej súťaži, do ktorej sa prihlásili traja
záujemcovia predali pozemok v katastrálnom území Senec.
Finančné prostriedky, získané z predaja, budú použité na investície spojené s vybudovaním kanalizácie.
Ďalším z pripravovaných projektov je nadstavba materskej
školy. Bola podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
Začali sme pracovať aj na projekte rekonštrukcie a prístavby
obecného klubu. Zatiaľ bol vykonaný energetický audit, ktorý
bude jedným z podkladov na spracovanie projektovej dokumentácie.V blízkej dobe plánujeme vyhlásiť súťaž o najlepší
architektonický návrh na rekonštrukciu a následnú rekonštrukciu a prístavbu obecného klubu.
Verím, že v nadchádzajúcom roku budeme ešte úspešnejší
v realizácii projektov a že sa nám tak bude dariť neustále zlepšovať podmienky pre život v našej obci. Veľkou výzvou pre nás
bude, spolu s akcionármi Kráľovského termálu, a.s., doriešiť
revitalizáciu kúpaliska a nájsť pre ňu optimálne riešenie.
Milí čitatelia,
prajem Vám v novom roku 2019 veľa zdravia, šťastia
a úspechov v osobnom, rodinnom aj pracovnom živote. Našej
krásnej obci prajem spokojných a aktívnych občanov.
JUDr. Dušan Šebok
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Mikuláš a krmešský advent / M. Daniš
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Nové volebne obdobie plné výziev
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História

Z dejín Potravného družstva v Kráľovej

2

Miroslav Daniš
Pri vypratávaní povál starých rodinných domov sa občas nájdu písomnosti, ktoré majú nielen súkromný, rodinný obsah, ale predstavujú dokumentáciu a svedectvo o spolkovej činnosti
v našej obci, ktorá sa začala aj u nás
rozvíjať ešte na konci 19. storočia.
Takúto spolkovú knihu Potravného
družstva a knihu zápisníc z 30. rokov
minulého storočia objavila pri vypratávaní rodina Mačajových (v dome
po ich nebohých rodičoch. Knihy so
strohými záznamami o členských
podieloch v potravnom družstve a zápisnice z rokovaní dozornej rady sú
zdanlivo strohé a nie príliš veľavravné
zápisy. Pre historika sú však cenným
dokumentom, z ktorého vie veľa vyčítať a doplniť tak mozaiku obecných
dejín a dejín tejto pre našu dedinu veľmi užitočnej a prospešnej organizácie,
ktorá mnohých zachránila pred hladom a pomáhala im v časoch najväčšej núdze. Potravné družstvo totižto
z podielových príspevkov členov družstva nielen vydržiavalo v obci spolkový obchod, krčmu a spolkové priestory,
ktoré okrem iného slúžili aj ako divadelná sála s javiskom, či miestnosť na
usporiadanie zábav, ale požičiavala
ľuďom peniaze vo forme pôžičky, ktorú
mohli účelovo využiť na nákup v spolkovom obchode. Kráľovské potravné družstvo vzniklo už v roku 1910
a patrí k prvým v širokom okolí. Skôr
vznikli len potravné družstvá v Jelke
(1903), vo Veľkých Úľanoch (1906),
Hrubom Šúri (1907), či v Sládkovičove (1909). V roku 1953 sa jednotlivé
potravné družstvá pretransformovali
do spotrebného družstva JEDNOTA,
ktoré však bolo už v rukách štátu
a jeho riadiace orgány pre jednotlivé
obce sídlili v okresných mestách. Kráľová pri Senci patrila pod Jednotu Ga-

Budova kultúrneho domu v Kráľovej
(postavili ju z financií Jednoty, ktorá
prebrala majetok bývalého Potravného
družstva v roku 1951)

Obchod a pohostinstvo Potravného družstva, oproti Obecnej zvonici.

lanta a v rámci jej štruktúr napríklad
v našej obci v roku 1976 vyrástol na
hlavnej ulici obchodný dom, kde boli
zastúpené všetky predajne (potraviny, mäsiarstvo, mliekareň - neskôr
lahôdky, textil a priemyselný tovar).
V súčasnosti je v budove na prízemí
obchod s potravinami. Mnohí naši
spoluobčania boli členmi JEDNOTY a v obchode nakupovali s istými
drobnými výhodami a zľavami.
Potravné družstvá predstavovali
početne najsilnejšiu družstevnú organizáciu a základný typ v družstevnom obchode. Zakladali sa na vidieku a v malých mestečkách po celom
Slovensku. Hlavným cieľom potravného družstevníctva bolo zriaďovať
obchody s potravinami a miešaným
tovarom. Myšlienka družstevníctva
vznikla už okolo roku 1845, kedy
Samuel Jurkovič inicioval založenie Gazdovského spolku v Sobotišti. Vôbec prvé potravné družstvo na
Slovensku vzniklo v Revúcej v roku
1869. V čom spočívali jeho výhody
dobre vyjadril už zakladateľ prvého
takéhoto družstva v Revúcej, Mikuláš Ferjenčík keď povedal: „ ... aby potravný spolok predával členom i nečlenom za jednu cenu a na konci polroka
vracal členom naspäť istú čiastku kúpnej ceny. Aby kto viac kupoval, viac
osohu dostával a tak chuť mali členovia inde nenakupovať, len v spolku.“

Inak povedané, dedinčania, ktorí boli
členmi družstva dokázali kontrolovať
vstupné i výstupné ceny a zamedziť
vysokému predražovaniu, čím aj
sami z družstva nakupovali lacnejšie
ako v iných obchodoch. Obyvatelia
mali možnosť dodávať produkty pestovania a chovu do potravného družstva, čím si dokázali zabezpečiť dopyt
priamo v obci. Pokiaľ potravné družstvo prosperovalo a vytváralo aj istý
zisk, ten sa potom delil v pomeroch
vstupného vkladu medzi jeho členov,
alebo sa použil na zveľadenie a rozšírenie samotného družstva. Potravné
družstvá v obciach viac-menej pôsobili ako sociálne orientované podniky, ktorých úlohou nebolo zabezpečiť
vlastné, čo najvyššie zisky, ale lepší
život pre miestnych obyvateľov a zároveň vlastných zákazníkov.
Iniciátormi založenia a zároveň aj
prvými členmi predstavenstva a dozornej rady potravných družstiev
boli najmä skúsení poľnohospodári
a miestna inteligencia. Tak napríklad
medzi zakladajúcimi členmi potravného družstva v Kráľovej v roku 1910
boli Michal Tóth, Rudolf Bajnoci, Michal Makovský, Ján Makovský, Rudolf
Bajnoci, František Šillo, Alexin Slama,
Alexin Vanek, Štefan Sedlár, František Moravec, Ján Štiglic a Jozef Pudmerický z Krmeša. Z Kráľovej to boli
František Gašpar, Jozef Konečný, Jozef
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Janíček, Andrej Sulka, Ernest Probst,
Ján Ježovič, Jozef Deák, Ján Gašpar
st.,Jozef Mačaj, Augistín Černuška,
Jozef Kopecký, Pavel Čaputa, Veronika Šimoničová, František Pipa, Ján
Meliš, Ján Kopecký, Jozef Gura, František Rakús, Ján Urbanec, Alexin Koiš,
Agneša Čaplová- rod. Kelnerová,
Anna Mačajová. Jeden členský podiel
predstavoval sumu 20 korún a väčšina
z členov spočiatku vstupovala so sumou dvoch podielov, teda 40. korún.
Zaujímavé, že najvyšší vstupný podiel
v roku 1910 zaplatila Anna Mačajová – 6 podielov (120 korún). Členmi
družstva boli aj niekoľkí obyvatelia
z Borše (Karol Maár, Albert Kocán,
Anton Blaho). Postupne do družstva
vstupovali ďalší obyvatelia Kráľovej,
Krmeša a Borše.
Po prvej svetovej vojne začali hojnejšie vstupovať do družstva od roku
1922, pričom do roku 1936 v družstve
bolo už 324 členov. Okrem potravného družstva si v roku 1934 v obci založili miestni remeselníci a živnostníci
Slovenskú remeselnú a obchodnú Jednotu. Mali aj svoju zástavu na ktorej
boli zobrazené symboly remesiel, zastúpené v obci. Napríklad kováč, pekár, mäsiar, holič, krajčír, murári, stolári, tesári či krčmári. Na zástave boli
vyobrazené symboly remesiel, ktorým
sa venovali ako kružidlo, pravítko,
tešľa, nákova, nožnice, kliešte, sekera,
tehla a na opačnej strane zástavy bol
obraz sv. Jozefa, patróna tesárov. Pri
založení Slovenskej remeselnej a obchodnej Jednoty stáli kováčsky majster
Jozef Tuchscher a jeho synovia Eugen
a Alfons, tesársky majster Eduard Kopecký, obchodník Ján Deák, murári
Koišovci a mnoho ďalších. Podrobnejšie o činnosti tohto spolku sme písali
v Kráľovských zvestiach 3-4/2003.

Členovia Slovenskej remeselnej a obchodnej Jednoty v priestoroch krčmy v Kráľovej

Vráťme sa ale k činnosti potravného
družstva, založeného ešte v roku 1910,
ktoré bolo omnoho početnejšie a zoskupovalo najmä roľnícke obyvateľstvo. To bolo omnoho častejšie odkázané na pomoc v núdzi, najmä v čase
neúrody, alebo nezamestnanosti.
Zo zachovaných zápisníc potravného družstva z rokov 1934 až 1936 sa
dá vyčítať , že vedúcim obecného potravného obchodu bol v tomto čase
Ján Hašta, výčapníkom v krčme Ján
Štiglic. Potravnému družstvu predsedal Ján Majcik a členmi správy a dozorného výboru boli Jozef Konečný,
Michal Čaputa, Jozef Kopecký, Silvester Šidlík, František Minárik, Ján
Tóth, František Bilčík a Arnošt Probst,
Jozef Mačaj. Ján Gašpar, Jozef Blaho,
Ján Kebis, Ján Klúčar. Vo väčšine prípadov na zasadnutiach správy a dozornej rady, ktoré sa konali približne
každý mesiac, prejednávali najrôznejšie hospodárske otázky spojené so
zásobovaním obchodu, prevádzkou
krčmy a poskytovaním pôžičiek pre
jednotlivých členov družstva na ná-

kup tovaru a potravín v spomenutých
prevádzkach družstva.
K výhodám družstva patrilo aj finančné zvýhodňovanie 2 až 3 % úrokom z peňažnej hodnoty celoročného
nákupu. Jeho hodnoty sa zaznamenávali v členskej (nákupnej) knižke.
Napriek tomu, že potravné družstvá postupne ovládol obchodný
kapitál, pripisujú sa im viaceré pozitívne úlohy v rozvoji vidieka. Potravné družstvo v Kráľovej okrem svojej
hospodárskej činnosti podporovalo aj
rozvoj osvety a kultúry v obci. V jeho
priestoroch bola sála s javiskom, kde
hrávalo dedinské ochotnícke divadlo.
Potravné družstvo podporovalo budovanie miestnej knižnice, miestnu
školu a cirkev. Práve z jeho financií po
druhej svetovej vojne vyrástol v obci
kultúrny dom s priestrannou kinosálou a divadelným javiskom. Jeho história však bola súčasťou transformovaného potravného družstva do spotrebného družstva JEDNOTA. Občanom však slúžilo až do jeho zbúrania
v 80. rokoch minulého storočia.
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V období existencie Jednoty vyrástlo na hlavnej ulici v 70. tych rokoch nové nákupné
stredisko
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Na slovíčko so spisovateľkou
Kristínou Ježovičovou
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Kristína Ježovičová (1984) vyštudoPrišlo to však až keď vyrástli jej dve
vala germanistiku na pedagogickej fa- dcéry z plienok. Z nepredvídateľnékulte Univerzity Komenského v Bra- ho kolobehu rodičovských starostí
tislave. Písaniu sa venuje aktívne od sa jej život trochu upokojila ona zaroku 2012 a túto činnosť považuje za čala zhmotňovať svoje intelektuálne
veľmi návykovú. Debutovala v roku pole pôsobnosti a skúseností do po2014 historickou romancou Uväzne- doby príbehov, ktoré sa pre ňu stali
ná v čase. Je autorkou kníh Podvod- zamestnaním a nevyhnutnosťou.
níčka (2015), Soňa (2015), Červená Rituál každodenných starostí a pojej pristane (2015), Milenkine prsia vinností strieda s rituálom písania
(2016), Porcelánová láska (2017) a Ne- a premýšľania o písaní. Počúva veľa
vyslovené (2018).
hudby. Napríklad pri písaní románu
Romány, Sestra /podtitul Krva- Soňa počúvala piesne skupiny Hurts
vé Šenky sú tentoraz naozaj krvavé/ neustále: „Počula som ich v hlave a cí- týka literatúry obľubuje čítanie nielen
(2016, Eva Hrašková), Nevidím zlo tila som hudbu v prstoch, ktoré tanco- klasiky ale aj scifirománov, historic(2017, Michaela Mihoková), Skrotenie vali po klávesnici počítača. Jeden by si kých románov a romancí, občas horonehanebnice (2017, Lucia Braunová) myslel, že som skupinou Hurts posad- rov, kníh z lekárskeho prostredia, ponapísala v spoluautorstve. Autorsky sa nutá, ale nie, počúvam aj inú hudbu.“ éziu, rozprávky, knihy so štipkou myspodieľala na zbierkach poviedok V zaPre Kristínu je písanie vášňou, ktorá teriózna a v neposlednom rade knihy
jatí vášne, V zajatí strachu a V zajatí dokáže človeka na chvíľu odpútaťz re- pre tínedžerov. V podstate si rada
hriechu. Z predaja každej tejto zbierky ality a vďaka fantázii ho urobiť pánom prečíta každú dobrú knihu, ktorá ju
venujú autorky svoj honorár nezisko- vlastného sveta. Umožňuje mu vytvá- niečím zaujme. K jej obľúbeným autovej organizácii ŽELAJ SI. Vo voľnom rať nové postavy, príbehy, ukázať svoj rom patria sestry Bronteové, Daphne
čase veľmi rada číta a trávi čas so pohľad na svet, deliť sa o to, čo má rád, du Maurier, Guy de Maupassant, Josvojou rodinou. Väčšina autorkiných ale i o to, čo ho zarmucuje a bolí.
hanna Lindsey, Barbara Bickmorová,
kníh sa odohráva v jej bydlisku, v KráInšpiráciu k svojim námetom na- Robin Cook, Rowlingová a mnoho
ľovej pri Senci a v okolí.
chádza v knihách, ktoré od malička ďalších.
Napísať niečo, čo sa podobá na veľmi rada číta ale i v živote. V jednom
Kristíne Ježovičovej písanie pripoéziu alebo prózu sa pokúšala už z rozhovorov sa vyjadrila, že čítanie je nieslo do života ľudí, ktorí milujú
v sedemnástich, no život jej v záplave ako zákonom schválené nazeranie do to, čo ona. Písanie a čítanie. Veľmi
školských a pracovných povinností cudzích okien. Avšak nie ďalekohľa- sa teší z každej novej literárnej znánedával dostatok času na upokojenie dom, ale exkluzívne a celkom zblízka. mosti a z nových priateľstiev, ktoré
mysle v prospech písania a možno Preto čítajte a smelo nazerajte. Čo sa sú zároveň aj inšpiráciou. Jej obľúbechýbali aj skúsenosti, ktoré sa však
postupom nielen kumulovali, ale
stali sa cestou k spisovateľskému remeslu, ktoré si vyžaduje nielen talent,
ale i dostatok času a vnútorné presvedčenie o poslaní spisovateľa odovzdávať ľuďom myšlienky a príbehy,
ktoré ich nielen pobavia, ale prinesú
im posolstvo života, lásky, skúsenosť
iných možno v románovej podobe,
no z reálneho sveta okolo nás. Byť
spisovateľkou je podľa nej nie rozhodnutím, ale cestou. Začiatok jej
spisovateľskej cesty je zakorenený
v detstve a sčasti aj v jej osobnosti.
Už od malička fantazírovala, v hlave
prerábala existujúce príbehy kníh,
filmov a seriálov. Bolo len otázkou
času, kedy sa odhodlá k vlastnému
spisovateľskému počinu.
V kruhu svojej rodiny. S manželom Ivanom a dcérkami Terezkou a Julkou.

Z knižnej tvorby Kristíny
Ježovičovej
Novela Soňa vyšla v roku 2015 vo
vydavateľstve Marenčin PT. Ide o príbeh ženy, ktorá milovala i nenávidela
zároveň a prišla o všetko. Sonin otec
túžil mať zo svojej dcéry vzornú žiačku, oddane veriacu a napokon učiteľku, ktorá mu bude pomáhať riadiť
umeleckú školu. Psychicky a fyzicky
týraná sa k rozhodnému kroku rozhodne až na pokraji nechceného sobáša s mužom, ktorého jej vyberie
otec. Utečie a takmer bez prostriedkov stretne muža doslova z ulice
s ktorým sa spriatelí a verí že nájde
šťastie, ktoré však nie a nie príjsť.
Táto kniha je psychologická dráma
ženy, ktorá koketovala so samovražednými myšlienkami.

nenachádza východisko. Do života
jej vstúpi nebezpečne príťažlivý muž,
ktorý v skutočnosti patril jej dvojníčke. Kto vyjde zo zámeny ako víťaz
a kto porazený. Dá sa vôbec žiť život
niekoho iného? Je možné stavať svoje
šťastie a život na klamstve.
Román Porcelánová láska, ktorý
vyšiel v roku 2017 vo vydavateľstve
Elist je o vnímaní rakoviny prsníka
a dopade na vzťahy v rodine pacientky. Hlavná hrdinka Stela je navonok
typická tínedžerka. Občas čitateľná
ako otvorená kniha, inokedy nepredvídateľná. Občas kričí, inokedy tajomne prehĺta krutú pravdu o rodinnej
kríze, ktorá ju reže zvnútra ako nôž.
Nikto jej nerozumie a zdá sa, že o to
ani nestojí. Pred všetkými tají, že jej
nevlastná matka bojuje s rakovinou.
Ani kedysi jej najlepší kamarát Viktor
nedokáže nájsť spôsob, ako prebúrať
hrubé múry zatrpknutosti a samoty,
ktoré si okolo seba vystavala. Nič však
netrvá večne. Krehké črepiny bolesti
a sklamania otvárajú bránu do ďalekej
minulosti, ktorá nikdy nezostane pochovaná. Príbeh plný emócií, odvahy,
ale aj zbabelosti. O ženách, ktorých
túžby nie sú len o ich tele. O obyčajnom dievčati s neobyčajným osudom.
Skrotenie nehanebnice je román,
ktorý Kristína Ježovičová napísala spolu s Luciou Braunovou a vyšiel v roku
2017 vo vydavateľstve Marenčin PT.
Hlavná hrdinka Viktória je bláznivé
a tak trochu zasnívané dievča. Miluje kamaráta z detstva až kým sa jej do
života náhodne nezamotá nespútaný
Nikola. Viktória neznáša jeho záletnícke spôsoby a dáva mu to patrične
najavo. Nikola má totiž viac vzťahov
naraz, a každý má preňho iný význam. Viktória ho však priťahuje najviac. Nedokáže prestať na ňu myslieť,
hoci ona ho odmieta. Lenže Nikola
je muž, ktorý sa nevzdáva. Chce ju za
každú cenu skrotiť. Podarí sa mu to?

Ak máte radi napätie, prečítajte si napínavé čítanie s detektívnym nádychom
v románe Nevidím zlo, ktorý vyšiel
v roku 2017 vo vydavateľstve Bestseler
(v spoluatorstve s nevidiacou Michaelou Mihokovou). Neznáme zlo zabije
psa a nechá na stene krvou napísaný
hanlivý odkaz. Dominika je počas celého činu sama doma. Páchateľa nie je
schopná identifikovať, pretože je slepá.
Hoci jej brat, mama a otec majú zrak
zdravý, sú zaslepení vlastnými problémami a potrebami. Všetci štyria
budú však nútení otvoriť oči a uvidieť
zlo, ktoré sa s nimi zahráva. Napínavý
príbeh, ktorý prekypuje tiesnivou atmosférou blížiaceho sa rozpadu jednej
rodiny, zachytáva neprikrášlenú realitu
spoločenskej krízy. Kto zabil psa a prečo ide po Dominike? Je možné, že je
do strašidelnej akcie zapletený aj jeden
člen domácnosti?
Tohtoročná novinka Nevyslovené (Vydavateľstvo Cooboo, 2018) je
autorkin prvý román pre tínedžerov, avšak nie len pre nich. Hlavnými postavami sú Viola a Frederik.
Ich rozdielne osudy sa odohrávajú
sedemnásť rokov po sebe a predsa
majú čosi spoločné. Ona je krásna
a populárna. Na školu kašle, obletujú ju niekoľkí chalani naraz a ťažkú
hlavu si robí len z prehnane starostlivej matky. Frederik je pre spolužiakov ako boxovací mech, tučko
s mastnými vlasmi a na posmech celej škole. O lásku svojho otca nestojí
a je mu na ťarchu. Nik netuší, aké
ohavnosti zažíval, že v sebe skrýva
malé ustráchané dieťa, prenasledované démonom minulosti. To, aké
puto spája hlavné postavy, sa dozvie
čitateľ postupne.
Niektoré veci by nemali byť nevyslovené. Je potrebné o nich hovoriť
a písať. V tejto knihe nájdete nešťastnú lásku, rodinné vzťahy, drogové excesy, ale i sexuálne zneužívanie.
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Román Podvodníčka vyšiel v roku
2015 (vydavateľstvo Marenčin PT).
Príbeh o Tereze, ktorá na prahu dospelosti prišla o domov i celú rodinu.
Nedostatok financií chce vyriešiť pracovným pobytom v zahraničí a novým životom. Jej plán však naruší nečakaná náhoda. Na berlínskom letisku
stretne dievča, ktoré sa jej nápadne
podobá. Násilná zámena jej otvorí
dvere do nádherného bezstarostného
života a postupne objaví „kľúč“ k nevídanému bohatstvu. Stále viac sa
však zapletá do klamstiev, z ktorých

Osobnosti

nou spisovateľskou polohou sa stalo
aj písanie vo dvojici, ktoré považuje
za podnetné a dynamické. Prináša jej
novú dimenziu a kombináciu dvoch
spôsobov uvažovania na tie isté problémy príbehu, ktoré sú nielen originálne ale často i prekvapivé.
Kristína je spisovateľkou románov
pre ženy, ale nielen pre ženy. V poslednom období, možno motiváciou
sú aj jej dorastajúce dcérky Terezka
a Julka, upriamuje svoju spisovateľskú prácu aj na mládež v tínedžerskom veku. Prostredníctvom svojich
príbehov a postáv nastoľuje problémy, ktoré sú v spoločnosti často
zamlčované, prehliadané, bagatelizované a tabuizované. Ich odkrývanie
je nepochybne zaujímavé a prínosné
a hoci môžu vyvolávať protichodné
názory a negatívne emócie, kto iný
ako umelecká literatúra ich má vynášať na povrch nášho podvedomia
a má búrať každodenné stereotypy
o tom, čo je dobré a čo zlé.
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Odišiel pán učiteľ Ladislav Sedlárik
Život každého z nás najviac vníma najbližšia rodina. Čím je pospolitosť
ľudí, v ktorej prežívame
širšia, tým menej pociťujeme jej dotyky. Keď však
človek odchádza naveky,
okrem košatého príbuzenstva rodiny sa dotkne
sŕdc aj tých, vedľa ktorých kráčal kratšie či dlhšie, sporadicky, niekoľko
rokov, či desaťročia. Pri
mene pána učiteľa Ladislava Sedlárika sa Vám určite pred očami ešte stále
objaví vždy pokojná tvár, úprimné modré oči a rozvážny hlas. Začiatkom októbra 2018 sa však jeho životná púť naplnila vo veku 84 rokov. Vďaka obetavej
manželke a jeho veľkej chuti žiť a pomáhať rodine
po viacerých ťažkých operáciách nenávratnému koncu statočne odolával, no na jeseň tohto roku sa jeho
zdravotný stav zhoršil natoľko, že po komplikovanej
operácii jeho fyzická schránka nápor choroby nevydržala.
Ladislav Sedlárik sa narodil 30. marca 1934 v Kráľovej pri Senci rodičom Jozefovi a Monike ako piate dieťa.
Po ukončení pedagogického štúdia pôsobil ako učiteľ
vo Veľkom Gróbe. Keď si odslúžil základnú vojenskú
službu, začal učiť v Jelke, kde pôsobil po celý aktívny
život. Okrem poctivého a náročného učiteľovania tu
zastával niekoľko rokov aj post zástupcu riaditeľa. Po
odchode do dôchodku v roku 1994 ešte tri roky učil na
základnej škole v rodnej obci.
V mladosti sa venoval futbalu. Ako aktívny hráč reprezentoval obec až do svojich 29. rokov a neskôr sa
stal aj trénerom. Okrem futbalu sa jeho záľubou stalo ochotnícke divadlo, kde stvárnil množstvo hereckých úloh a prežil s kráľovským divadlom jeho zlatú
éru 50- tych rokov minulého storočia. Význam a dlhoročnú tradíciu ochotníckeho divadla v našej obci
podčiarkoval aj jeden z najkrajších kultúrnych domov
v okolí s divadelným pódiom, kulisami a sálou pre
vyše 200 ľudí. V roku 1963 sa Ladislav oženil s Margitou Malou. Obidvaja boli učitelia a spolu prežili
šťastných 55 rokov života. Vychovali dve deti, dcéru
Ivetu, ktorá si zvolila za celoživotné poslanie tak ako
rodičia učiteľský chlebíček a syna Juraja, v mladosti
výborného futbalistu. Ladislav Sedlárik sa počas aktívneho života naplno venoval práci, rodine a k jeho
záľubám patrilo záhradníčenie. Dlhé roky bol členom
miestnej organizácie záhradkárov a aj členom jeho vedenia. Zapájal sa aj do verejnej práce a v obci pôsobil
ako poslanec obecného zastupiteľstva, kde vždy veľmi
triezvo a s rozvahou pristupoval k schvaľovaniu vecí,
pre obec prospešných. V posledných rokoch života
mu veľkú radosť robili dvaja vnukovia Braňo a Martin,
jeden právnik a druhý lekár. Potešením pre neho bola
vnučka Sárinka.

Ladislav Sedlárik bol rodákom z Kráľovej a prežil
tu celý svoj život. Bol človekom s veľkým srdcom.
Bol starostlivým otcom a milujúcim manželom. Šíril v obci osvetu na poli športu, kultúry a spolkovej
činnosti. Zapájal sa do života vecí verejných v záujme
obecného blaha a rozvoja.
Každý raz musí opustiť tento koráb na rozbúrenom
mori života, no nech je jeho cesta taká, aby mu pri
odchode z tohto korábu postavili čestnú a pietnu spomienku všetci tí, ktorí ho poznali a ktorí na neho budú
spomínať s pocitom, že na tomto svete bude chýbať. Takým bol aj náš pán učiteľ Ladislav Sedlárik.

Miroslav Daniš

V strede futbalového družstva Kráľovej

L. Sedlárik v hre Verona, z roku 1959.

Tomáš Kuľka

Dňa 15. septembra sa v našej obci po mnohých rokoch uskutočnila Výstava
ovocia a zeleniny. Svojimi najlepšími kúskami zo záhrad sa prišlo pochváliť
vyše 20 pestovateľov. Zaujímavé boli nielen klasické druhy ovocia a zeleniny,
ale aj mnohé cudzokrajné, ktoré sa postupne aklimatizujú aj v našich končinách
(figy, hurmikaki, pepino, machovka). Medzi najzaujímavejšie exponáty patrili
obrovské citróny, vypestované v rodine bývalého pána starostu Alojza Koiša
a rôzne druhy zeleniny od rodiny Juraja Mačaja (Zeleninárska, s.r.o.). Z 25.
pestovaných odrôd zemiakov vystavovali osem, farebne odlišných druhov,
z ktorých najviac zaujali fialové.
Súčasťou výstavy bolo aj Jablkové hodovanie, v rámci ktorého mamičky detí
z materskej a základnej školy a členky Červeného kríža predávali rôzne sladké
dobroty z jabĺk. Za výťažok z predaja ďakujú všetkým, ktorí ich ajtakýmto
spôsobom podporili.O pitný režim sa postarala p. Galovičová, ktorá zabezpečila
pravú jablkovú šťavu.
Členky Červeného kríža boli aj hlavnými členkami poroty v Súťaži o najdlhšiu
jablkovú šupku, do ktorej sa zapojilo 21 súťažiacich. Už od začiatku súťaže bola jasnou
líderkou p. učiteľka Szimethová, ktorej sa podarilo odkrojiť 168 cm dlhú šupku
z jedného jablka. Súťažiaci, p. M. Blaho ju však ako posledný súťažiaci prekonal
a stanovil nový kráľovský rekord, 191cm, za ktorý získal diplom a vecnú cenu –
škrabky na ovocie a zeleninu.V ďalšom ročníku sa ho budeme snažiť prekonať.
V toto sviatočné popoludnie sme nezabudli ani na naše deti, pre ktoré bolo
pripravené prekvapenie v podobe zeleninových maskotov – cesnak, cibuľa,
zemiak a kapusta.Nasledovali súťaže, v rámci ktorých hlavným súťažným
prvkom bolo jablko. Deti nosili jablká na hlave, lovili ich z vody ústami,
skladali ako puzzle, skákali s jablkom vo vreci... Za zapožičanie maskotov, ako
aj za ceny do súťaží (tričká, šiltovky...) ďakujeme firme Zeleninárska.
Záver výstavy patril dvom odborníkom, ktorí svojimi prednáškami zaujali
a upútali pozornosť mnohých prítomných. Pán Rudolf Moravčík st. zo Včelárskej
paseky pútavo rozprával o včelách, ich užitočnosti a priniesol rôzne druhy medu
a včelích produktov. Naše pozvanie prijal aj ten najpovolanejší záhradkár Slovenska,
Prof. Ing. Ivan Hričovský, čestný predseda Slovenského zväzu záhradkárov.
Prítomným radil v oblasti starostlivosti o záhradu a odpovedal na množstvo otázok.
Poďakovaním od Kráľovčanov bol košík plný výrobkov ako dôkaz šikovnosti
a zručnosti našich spoluobčanov: mak (Zeleninárska,s.r.o.), med a medovina
(Včelárska paseka), lokše (pekáreň ALICA) a marhuľovica (p. I. Keszöcze).
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na výstave podieľali akýmkoľvek
spôsobom, Obecnému úradu za spoluprácu pri organizovaní podujatia,
miestnemu spolku Červeného kríža, všetkým sponzorom a samozrejme
vystavovateľom. Veríme že sa nám podobné podujatie podarí zorganizovať
i o rok, na ktoré Vás všetkých už vopred pozývame. Mgr. Miroslava Hincová
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V našom svete je veľa rôznych
povolaní. Každé z nich je dôležité. Niekto nám postaví dom,
iný upečie chlieb. Ďalší nám ušije šaty, vyrobí topánky, opraví
auto, vyvezie smeti, dopestuje
potraviny, chová zvieratá, stará
sa o lesy, o cesty, vyučuje žiakov,
vychováva deti, lieči choré telo....
Aby sme sa my ľudia mohli
dostať k sebe bližšie, je potrebné objavovať a budovať cesty.
Niekedy menej náročné, inokedy veľmi komplikované. Všetko toto úsilie si zasluhuje úctu.
Nemusí to ale vždy stačiť na to,
aby sa človek naozaj k človeku
priblížil. Stáva sa, že ľudia sedia
za bohato prestretým stolom
vedľa seba, no priblíženie ľudských sŕdc sa akosi nedeje. Niekedy chýba dobrá vôľa, inokedy
ospravedlnenie, ochota odpustiť, zmieriť sa, pochopiť.... Prečo
je to tak ? Možno aj preto, že sa
navonok poznáme, no nepoznáme a nehľadáme hlas úprimnosti, čistoty a vnútornej potreby
toho druhého. Takýto hlas je
hlasom trpezlivosti, dobrotivosti
a skutočnej lásky. V týchto týždňoch prebiehala mediálna aktivita voľby najlepšieho Slováka, či
Slovenky. Medzi navrhnutými sa
ocitol aj Anton Srholec – kňaz.
Už nežije. Keď v roku 2014 oslávil osemdesiat päť rokov života,
za pozdravy a blahoželania ďakoval takto: „Na stole hŕba Vašich pozdravov. Po jednom ich
preberám, pohrávam sa s nimi,
študujem tajný kód, či zmysel,
čo ste vložili do svojho prejavu.
Spomínam si na kus cesty, čo
sme spolu prešli, na situácie, kde
sa kryštalizovala, prežívala naša
príbuznosť, kde sme uverili, že
sme naozaj sestry a bratia. Vyslovujem Vám úprimné poďakovania za vaše priateľstvo a za všetky
prejavy Vašej úcty.“
Dnes potrebujeme veľa ľudí
s dobrým srdcom a s čistým
hlasom. Takých, ktorí budú
prekonávať tmu, budovať cesty
a prinášať nádej. Svojou troškou
môžeme prispieť aj my.

Život okolo nás

Výstava ovocia a zeleniny

Na cestu
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Kráľovskí hasiči v plnom nasadení
po celý rok
Hoci sa druhá polovica kalendárneho roka začína prázdninami, pre hasičov prázdniny neplatia. Letné mesiace sú obdobím zvýšeného rizika
požiarov, búrok a nevyspytateľných
situácií. Hoci sme leto prežili bez
výraznejšej pohotovosti, na samom
začiatku jesene (23.9.2018) štyria
naši členovia, Boris Lizák, Martin
Chrapaň, Juraj Oboňa a Juraj Deák
boli na zbrojnici od 23:00 hod. v pohotovosti až do odvolania! Slovenský hydrometeorologický ústav upozornil občanov na výstrahy prvého,
druhého a tretieho stupňa pre celé
územie Slovenska pred silným vetrom. Na západnom a juhozápadnom Slovensku sa očakávala rýchlosť vetra v nárazoch 85 – 105 km/h.
S ohľadom na uvedené výstrahy Sekcia krízového riadenia Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vydala
odporúčania pre občanov. O výstrahách boli v predstihu upovedomení
aj primátori miest a starostovia obcí
dotknutých okresov prostredníctvom hlásnej služby civilnej ochrany. Práve preto sme boli pripravení
ihneď zasiahnuť , ak by niekto potreboval pomoc. Našťastie sa nič vážne
nestalo.
V druhom polroku členovia hasičských družstiev pokračovali
v jednotlivých súťažiach. V rámci
Západoslovenskej hasičskej detskej
ligy sme od 24. júna až do 16. septembra s dvoma detskými družstvami (dievčenským a chlapčenským)
absolvovali šesť ligových kôl. Bolo to
veľmi náročné, ale deťom súťaženie
prinieslo mnoho cenných skúseností. V každom kole súťažili v požiarnom útoku a štafete s veľkým nasadením. Na súťažiach dosahovali
výborné výsledky a v konečnom
bilancovaní dievčatá obsadili tretie
a chlapci piate miesto. Jedno z ligových kôl sa konalo aj v našej obci.
Bolo to 15. septembra 2018. Súťažilo sa o Pohár starostu obce Kráľová pri Senci. Od skorého rána sme
pripravovali dráhy, občerstvenie,
ceny a výsledkové tabule, aby všetko dopadlo na výbornú. Vynaložené úsilie bolo nakoniec korunované
výbornou úrovňou podujatia. Veľké
poďakovanie patrí všetkým členom

Na podujatí Kráľovský pohár DHZ.

hasičského zboru, ktorí sa podieľali na organizovaní, starostovi obce
ako aj pracovníkom obce, ktorí nám
vždy ochotne pomáhajú. Osobitné
poďakovanie patrí vedúcim družstiev - Bronke Guldanovej a Vierke
Gašparovej za ich neúnavnú prácu
s našimi najmladšími, ako aj veliteľovi Borisovi Lizákovi a rodine Rumanových, ktorí nám pomohli s odvozom detí na súťaže počas šiestich,
skoro celodenných nedeľných podujatí. Je dobré, že sa pre deti konajú
takéto pravidelné súťaže, ktorých po
iné roky bolo veľmi málo.
V polovici augusta sme s deťmi
absolvovali stanovačku v Diakovciach. Počasie nám prialo a deti sa
do sýtosti vyšantili v bazénoch. Aj
toto patrí k našej práci s najmladšími hasičmi.
V októbri sme sa s detskými družstvami zúčastnili branného preteku
v Blatnom. Vedeli sme, že ak budú
zle strieľať zo vzduchovky, nazbierajú veľa trestných bodov a šance na
dobrý výsledok budú minimálne.
Pred súťažou sme preto zorganizovali jeden tréning, pri ktorom nám
pomohol najmä Adrián Ruman. Zapožičal nám vzduchovku a pomá-

hal pri tréningu zvládnuť techniku
streľby. Vynaložená námaha sa oplatila. Na súťaži sme mali tri družstvá
a obsadili sme prvé , druhé a deviate miesto. Od novembra sme začali s deťmi chodiť do telocvične, aby
sme utužovali kolektív a aby nevyšli
z tréningovej aktivity. Tak ako každý rok aj tento ukončíme návštevou
Aqua Termálu v Senci.
Tak ako deti, nezaháľali ani dospelí. Zúčastňovali sa pohárových súťaží, konaných zväčša v rámci nášho a susedných okresov. Výnimkou
bola súťaž 29. júla, kedy sme boli až
v Dulove / dedina pri Ilave/. Bolo
tam naše družstvo mužom, ktoré
neurobilo hanbu, ale nebolo ani najlepšie. Pravdepodobne to zapríčinila
mašina, ktorá tesne pred súťažou začala akosi štrajkovať.
Výnimočným sa pre nás stal 4. august. Boli sme pozvaní na svadbu
členky nášho hasičského súťažného
družstva žien, Petry Labošovej a veliteľa nášho zboru, Borisa Lizáka.
Samozrejme ako každá sobota, ani
táto sa nezaobišla bez súťaže. Poobede vyrazili družstvá na súťaž do Kyselice a po nej, večer, gratulácia na
svadbu. Počas svadby sme pre nich





našimi spoluobčanmi a budeme radi
ak budú medzi nás chodiť v hojnejšom počte. I keď tento rok bol Kráľovský pohár trochu upršaný, veríme
že ten nasledujúci nás obšťastní nielen slnkom, ale aj výbornou atmosférou.
28. septembra sme súťažnú sezónu
ukončili v Šišove. V mesiaci december bola vďaka finančnej podpore z európskych fondov v hasičskej
zbrojnici zrealizovaná výmena kotla,
rekonštrukcia kúrenia a oprava toa
liet. Postupne aj my zveľaďujeme
a upratujeme priestory zbrojnice.
Na záver by sme chceli všetkým poďakovať za pomoc a podporu a zaželať všetko najlepšie do Nového roka
2019.
Viera Gašparová

Pre súťažiacich Kráľovského pohára bolo
pripravených množstvo cien.
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Už o týždeň (11. augusta) naše
dievčatá súťažili v Pavliciach, kde zvíťazili. Ďalší víkend patril súťaži v Batizovciach. Je to naša družobná obec,
kde máme veľa kamarátov a veľmi
radi tam chodíme. Samozrejme sa tu
chceme vždy ukázať v čo najlepšom
svetle a podať dobrý výkon, čo sa
nám aj podarilo, hoci na túto dvojdňovú akciu nie vždy môžu ísť všetci.
A Tatry boli opäť krásne.
Koniec augusta už tradične patrí
súťaži v Zlatých Klasoch, kde sa obzvlášť darí našim ženám a nebolo
tomu inak ani tento rok. Obsadili
cenné, druhé miesto.
15. septembra sme boli na súťaži
v Reci. Ženy s časom 19,43 sekundy
skončili tretie. Muži dosiahli kvalitný
čas 14,94 sekundy, no stačilo to iba
na štvrté miesto. Súťaž Útok pospiatku (tzv. revers attack ) naši muži však
vyhrali.
Ďalší víkend (22. septembra) sa konala už tradičná hasičská súťaž u nás
doma. 31. ročník Kráľovského pohára
a VI. ročník losovačky /cena Petra Zajaca/. V rámci súťaží sa uskutočnil aj
IV. ročnik Miss hasička. Kto by to bol
povedal, že v piatok bude 30 stupňov
a v sobotu mrazivých 16 a k tomu doobeda dážď. I napriek nepriazni počasia sa však súťaže zúčastnilo hasičských družstiev hojne. Smutno nám
však bolo chystať trať v daždi, navyše

keď sme vedeli koľko času a energie
nás stálo pripraviť toto podujatie.
Týždne práce a zháňania sponzorov, aby sme podujatie pripravili čo
najkvalitnejšie a najatraktívnejšie .
Tento rok celé podujatie detailne
zdokumentovala Stanka Čaputová ,
takže nám ostane nielen v pamäti, ale
si ho môžeme kedykoľvek v pokoji
opäť pripomenúť. Za prípravu a organizáciu podujatia sa chceme poďakovať nielen obetavým členom našej
organizácie ale najmä starostovi obce
JUDr. Dušanovi Šebokovi a pracovníkom obce. K hodnotným cenám
pre jednotlivých víťazov sponzorsky
prispeli a celé podujatie podporili :
E-Net, Ruka Hore, ELSD, Stavebniny Tomáš Salay Fif, POSILA. Pilot Club zážitkové lety,
LB Servis, A+Z Rišňovský Halász,
Grundfos, Súkromný darca za streľbu,
Michal Čapla, Alenka Galovičová, Potraviny Packa, Drogéria
Maja, Dušan Hatala, PD KPS, Potraviny Bognár, Pekáreň Stanislav
a syn, Michal Koiš. V nemalej miere cenami a finančným príspevkom pomohli viacerí členovia DHZ
KPS. Všetkým ešte raz ďakujeme.
Ďakujeme aj členom Miestneho
spolku Červeného kríža v Kráľovej
pri Senci za asistenčnú službu počas
pretekov. Ďakujeme Žanetke za tvorivé dielne pre detičky a Veronike za
maľovanie na tvár.
Každý kto prišiel, mohol stráviť
príjemný deň plný zážitkov. Pokiaľ sa
Vám podujatie páčilo šírte to medzi

Život okolo nás

vymysleli súťaž s ručnou hasičskou
striekačkou, keď museli zachraňovať kačiatko. Boli však šikovne zohratí a ako skúsení hasiči to zvládli.
Z gratulácie nakoniec vzišla zábava
do rána.

Družstvo žien DHZ.
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Druhý polrok dobrovoľníckej práce MS SČK
Miestny spolok Slovenského Červeného kríža koncom augusta tohto roku po
prvý raz zorganizoval športový deň nielen pre svojich členov, ale pre každého
v našej obci, s cieľom podporiť oddychové
aktivity v niekoľkých nenáročných športových kategóriách. Zapojili sa deti i dospelí a každý si po ukončení podujatia
domov odniesol niečo pekné. V septembri sa v našej obci konajú dve významné
spoločenské podujatia ( Kráľovská slávnosť a hasičská súťaž o Pohár starostu
obce) a pre našu organizáciu je to vždy
zaťažkávacia skúška ako obstojíme v zabezpečení zdravotnej služby. Obidve akcie
sú náročné nielen na čas, ale aj na veľký
počet návštevníkov, takže naše zdravotné
hliadky musia byť po celý čas pripravené
pomôcť a poskytnúť v prípade potreby
prvú pomoc. Na jeseň sme zorganizovali
aj týždenný pobyt v Tatrách, Jablkové hodovanie a odber krvi. Posledného odberu
krvi v tomto roku sa zúčastnilo 37 bezpríspevkových darcov krvi, za čo im patrí
veľká vďaka. Veľmi nás teší, že sa medzi
darcami našli takí, čo v tomto roku získali už diamantovú Jánskeho plaketu, ktorá
sa udeľuje v prípade žien po 60. odberoch
a u mužov po 80. odberoch. Z našich členov ju získali Mgr. Darina Deáková, Peter
Podolský a Stanislav Čaputa.

Koniec kalendárneho roka tradične
patrí zábave. Tento rok sa konala týždeň pred Katarínou a tak sme ju nazvali
„Kačacie hodovanie“. Všetci sa výborne
zabávali, pochutili si na šťavnatej kačacine a lokšiach s kapustou. Okolo polnoci si užili tradične bohatú tombolu,
z ktorej výťažok pôjde na činnosť našej
organizácie a v nastupujúcom roku predovšetkým na pokrytie nákladov na blížiacu sa oslavu výročia našej organizácie.
Aj touto cestou sa chcem poďakovať
v mene celého výboru MS SČK všetkým
sponzorom, ktorí nám v tomto roku

podali pomocnú ruku a podporili našu
spolkovú činnosť. Ďakujem pánovi starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva za dotáciu a finančnú pomoc.
Rok 2019 bude pre Červený kríž rokom veľkých výročí. Budeme oslavovať
100. výročie vzniku Československého
Červeného kríža a 70. výročie založenia
Červeného kríža v Kráľovej pri Senci.
Už teraz pre vás všetkých pripravujeme
príjemné podujatie, na ktoré Vás už teraz
pozývame. Oslavou chceme predovšetkým vzdať hold všetkým tým, ktorí po
celých sedemdesiat rokov svojou obetavou pomocou ľuďom v núdzi a darcovstvom krvi podporovali najkrajšiu myšlienku humanity a zdravia.
Na záver mi dovoľte zapriať všetkým
úspešný vstup do Nového roku, všetko
dobré, pevné zdravie, veľa Božieho požehnania a veľa osobných ako aj pracovných úspechov.

Jarmila Koišová

Termíny odberu krvi pre
rok 2019

Diamantoví držitelia Jánskeho plakety

23. január 2019
22. máj 2019
25. september 2019
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Z činnosti chovateľov poštových holubov
v Kráľovej pri Senci za rok 2018
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Základná organizácia chovateľov poštových holubov v Kráľovej pri Senci je
začlenená do Oblastného združenia
chovateľov poštových holubov Bratislava a každý rok v mesiacoch november - december po ukončení pretekovej
sezóny hodnotí uplynulé obdobie svojej
činnosti.
V roku 2018 sa naše holuby zúčastnili osemnástich pretekov v kategórii
starých holubov, ktoré boli zaradené do
súťaže Majstrovstiev krátkych tratí ( do
300 km), Majstrovstiev stredných tratí
(300-400 km), Majstrovstiev dlhých tratí (500-600 km) a Majstrovstiev super
dlhých tratí (nad 700 km). Vypúšťacie
miesta pre jednotlivé majstrovstvá boli
v troch krajinách – česká republika,

Nemecko a Belgicko. V roku 2018 sme
absolvovali aj päť pretekov v kategórii
mladých holubov zo vzdialenosti 150
až 350 km. Výsledky našich chovateľov
boli vynikajúce. Vyhrali ako sa hovorí,
skoro všetko, čo sa vyhrať dalo.
Majstrom klubu v Kráľovej pri Senci
za rok 2018 sa stal Tibor Kvál, ktorý získal titul Majster Oblastného združenia
Bratislava a Majster stredných a dlhých
tratí. Chovateľ Ladislav Füle vyhral
Majstrovstvo západoslovenského regiónu. Najvýkonnejšiu holubicu v oblasti
Bratislava má náš chovateľ Tibor Kvál
s počtom nalietaných 4852 km . Holub
Igora Šilla sa stal víťazom súťažnej kategórie Šport H-Eso. V súťaži mladých
holubov po vyrovnaných pretekoch zví-

ťazil holub Igora Šilla a stal sa Majstrom
nielen nášho klubu ale aj v Oblastnom
združení Bratislava.
Výsledky najlepších holubov budeme prezentovať na Oblastnej výstave
poštových holubov Bratislava. Víťazi
oblastnej výstavy sa dostanú do kolekcie na celoštátnu výstavu, ktorá sa koná
v dňoch 4. -5. januára 2019 v Trenčíne.
Naša základná organizácia na poslednej schôdzi prerokovala aktuálne úlohy
činnosti pre najbližšie obdobie. Za nového predsedu ZO CHPH bol zvolený
pán Tibor Kvál. Zároveň sme jednohlasne rozhodli, že na počesť zosnulého
predsedu klubu každoročne usporiadame pretek „Memoriál Ľudovíta Čaplu“.

Viliam Jankó, tajomník ZO CHPH

Seniori v našej obci a ich aktivity
Jeseň života je zvláštne obdobie a pripomína
aj tak trochu jeseň v prírode. Plody dozrejú
a deti z domu odídu. Majú svoj život. Priateľov je akosi pomenej a do života vstúpi viac
pocitu osamelosti. Jesenné dni života si však
môžeme spríjemniť aj množstvom podujatí,
ktoré organizuje miestna organizácia JDS
v našej obci. Môžeme sa kedykoľvek stať jej
členom a aktívne využívať možnosti všetkých aktivít, ktoré počas roka ponúka pre
chvíle nášho voľného času.
Miestna organizácia je tou, ktorá sa
snaží svojimi možnosťami prispievať
k obohateniu života našich seniorov.
Organizuje rôzne spoločenské a kultúrne podujatia, zájazdy a výlety nielen pre
členov ale všetkých seniorov, či občanov
obce. K obľúbeným akciám seniorov
patria najmä zájazdy a poznávacie výlety, spojené s návštevou rôznych výstav,
veľtrhov. Pravidelne v jarných mesiacoch
organizujeme zájazd na predajné výstavy
záhradkárov. V tomto roku sme v apríli už
po tretí raz navštívili predajnú výstavu záhradkárov v Nitre. Široká škála okrasných
a úžitkových drevín, potreby pre záhradkárov, náradie, semienka na výsadbu či
kvetinové priesady boli lákadlom nielen
pre seniorov. Okrem pekných zážitkov
a dobrej nálady si domov priniesli aj užitočné veci do svojich záhrad.
Ďalšími vydarenými podujatiami boli
poznávacie zájazdy za kultúrnymi pamiatkami Slovenska a Moravy. Tento rok
( prevažne v mesiaci jún) sme navštívili
Oravský, Zvolenský a Ľupčiansky zámok
a na Morave Valtice, Mikulov a iné pamätihodnosti.
Obzvlášť veľkému záujmu sa tešili priaznivci jarmokov. Pre nich sme už niekoľkokrát zorganizovali zájazd do Štúrova na
tradičný štúrovský jarmok. Pestrosť predajných stánkov a občerstvenia, príjemná

atmosféra boli zárukou spokojnosti. Navyše blízkosť impozantnej arcibiskupskej
baziliky v neďalekom Ostrihome využili na
návštevu viacerí účastníci zájazdu. I tento
rok sme v zimných mesiacoch zorganizovali zájazdy na vianočné trhy do Viedni
a Budapešti. Návšteva vianočných trhov
v Rakúsku bola spojená s nákupom v čokoládovni a v nákupnom centre v Kitzee.
Nádherne vyzdobené námestia v centre
Viedne a v Budapešti, ale aj v Schlosshoffe,
vôňa punču a miestnych špecialít, navodili
atmosféru Vianoc a boli príjemnou predzvesťou prichádzajúcich sviatkov.
V rámci štátnej dotácie sa na rekreačno-rehabilitačných pobytoch v rôznych
kúpeľných mestách vystriedalo 32 členov
miestnej organizácie. Snahou výboru
MO JDS je získať čo najväčší počet poukazov a v súčasnosti je našej organizácií z ústredia prideľovaných podľa počtu
členov 6 až 8 poukazov na rok.
Október je mesiacom úcty k starším
a MOJDS v spolupráci s obcou každoročne organizuje spoločenské podujatie, na ktoré pozýva svojich jubilujúcich
členov a občanov obce. Na podujatie už
pravidelne okrem viacerých hostí zavíta aj starosta obce, ktorý k seniorom
prechováva veľkú úctu a pozornosť. Posedenie svojím programom spríjemnili
deti z materskej školy a spevácka skupina
Čatajan. Súčasťou podujatia sú samozrejme gratulácie jubilantom a malá pozornosť k jubileu. V decembri naša miestna
organizácia zorganizovala mikulášske
posedenie s občerstvením a malým vianočným darčekom pre členov MO JDS.
Všetky spomínané podujatia sa uskutočnili za výdatnej pomoci obce, za čo
patrí vďaka starostovi JUDr. Dušanovi Šebokovi, obecnému zastupiteľstvu
a pracovníkom obce.

Na záver by som chcel poďakovať za
celoročnú prácu členom výboru, ktorí zodpovedne a nezištne plnili všetky
úlohy, spojené s organizovaním jednotlivých podujatí a všetkým členom MOJDS
a občanom obce zapriať do Nového roku
najmä veľa zdravia a dosť času na chvíle,
strávené v kruhu seniorov.
Viktor Gulár

V roku
2018 oslávili
jubileum
70 rokov
Ľubomír Filipovič, Ing. Vladimír
Šmálik, Ing. Ján Hollý, Viliam
Meszároš, Ján Šimonič, Pavel
Venjarský, Jozef Guldan, Mgr.
Eleonóra Gulárová, Ing. Janka
Lauferová, Marta Kollárová, Jolana Vargová, Eva Milošovičová,
Mária Beňovičová, Mária Kuzanová, Janka Blanáriková, Marta
Maková, Mária Dadová, Alžbeta
Gašparová, Milan Ďurík, Mária
Uhráková, Ing. Miroslav Valo
75 rokov
Ján Štiglic, Vendelín Špirka, Ladislav Makovský, Jolana Tóthová,
Ing. Mária Koišová, Mária Staňáková, Ing. Tatiana Langerová, Rozália Vanáková, Terézia Stanislavová, Margita Keszöczeová

90 rokov
Štefan Turanský, Valéria Filipovičová, Mária Bošnáková
95 rokov
Ing. Vincent Tomášek, Mária
Martonová
Mikulášske posedenie seniorov
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80 rokov
Jozef Blaho, Jozef Horáček, Ján
Konečný, Valér Čapkovič, Ľudmila Gašparová, Mária Štiglicová, Anna Filipovičová, Margita
Farkašová, Eva Múcsková, Miloš
Černer
85 rokov
Róbert Bednár, Karol Kročan, Jaroslav Stanislav, Mária Pätoprstá,
Terézia Čaputová, Margita Takáčová, Margita Karasová, Mária
Vanková
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Armwrestling úspešný doma
i vo svete
Armwrestleri Kráľovej pri Senci
v druhom polroku 2018 pokračovali
v dobrých výkonoch nielen na domácich ale i zahraničných súťažných
podujatiach. Po úspešnom vrchole
sezóny na Slovensku, na Majstrovstvách SR, kde sme získali 4 cenné
kovy a po úspešných Majstrovstvách
Európy, sme absolvovali už tradičné
prípravné sústredenie reprezentácie
SVK. Toto sa konalo v Námestove,
kde sme mali ideálne podmienky na
tréning a dolaďovanie formy i silovej
prípravy pred októbrovými MS. Sústredenia sa zúčastnil aj niekoľkonásobný majster sveta Rustam Babayev
z Ukrajiny, ktorý nám pomohol doladiť formu hlavne po technickej
stránke.
Skvelou previerkou pred nadchádzajúcimi Majstrovstvami sveta
bola prestížna súťaž Arnold Classic
Europe, ktorá sa konala v Španielsku
v dňoch 28. – 30.9.2018. Slovensko
tu malo početné zastúpenie a náš
klub reprezentovali Rebeka Martinkovičová a Dagmar Petrová.
V kategórii žien konkurencii nedala
šancu R. Martinkovičová a zaslúžene si z tejto súťaže odniesla dve
zlaté medaily. Výborne si počínala
i D. Petrová, ktorá pridala striebro
a bronz. Veľkým lákadlom tejto súťaže bola účasť samotného Arnolda
Schwarzeneggera.

Začiatok domácej pretláčacej sezóny začal 1. kolom Slovenskej národnej ligy pretláčania, ktoré sa
konalo v oravskej dedinke Rabča
(12.10.2018). Nakoľko sa termín
kryl s Majstrovstvami Sveta v Tureckej Antaliy na súťaži sme mali len
jednu zástupkyňu klubu v kategórii
+ 60kg. D. Petrová v ľavej ruke i pravej ruke zvíťazila a tak sme si domov
odniesli dve zlaté medaily. Celú súťaž po technickej stránke zabezpečovala M. Mináriková ako hlavný
výsledkár SAPR. O pár dní odletela
do Tureckej Antalye reprezentácia
Slovenska na jubilejné 40. Majstrovstvá sveta, kde nás reprezentovala R.
Martinkovičová v hmotnostnej kategórii do 80kg. Už prvý súťažný deň
v ľavej ruke potvrdil, že rozhodnutie štartovať o kategóriu vyššie bolo
správne, keď získala 4. miesto. Najväčšiu radosť nám spravila v druhý
súťažný deň keď ju zastavila až vo
finále favoritka celej súťaže, Ruska
I. Makeeva, ktorá už roky dominuje
v tejto kategórii a je niekoľkonásobnou majsterkou sveta. Strieborná
medaila a titul vicemajsterky sveta
bol však krásnou odmenou za všetko úsilie, ktoré Rebeka vložila do
prípravy na toto vrcholné podujatie. V budúcnosti, pravdepodobne
už v budúcom roku, by mala byť
otvorená nová ženská kategória do

75kg, kde bude Rebeka, pevne veríme, neohrozene kraľovať. Úžasným
prísľubom do budúcnosti pre náš
šport je, že v roku 2024 by mal byť
premiérovo zaradený armwrestling
na Olympiádu v Paríži. Aj to dokazuje veľkú popularitu armwrestlingu
vo svete a jeho významný posun na

III. ročník turnaja
o Pohár prezidenta MŠK
v malom futbale
1.septembra sa uskutočnil III. ročník turnaja o Pohár prezidenta MŠK
v malom futbale. Keďže meteorológom po dlhšom čase vyšla predpoveď
počasia, v priebehu turnajového dňa
sme zažili niekoľko búrok, ktoré hráčom znepríjemnili športové zápolenia. Nováčikom turnaja bolo mužstvo
I – Clinic Cafe s bývalým hokejovým
reprezentantom Dušanom Pašekom
mladším. Základná časť turnaja sa
hrala v dvoch skupinách. V skupine

A hrali mužstvá :
Halfdeci, Benzinol,
Cypher, Víťazi, Borci a Hur. geriatrici.
V skupine B to boli
mužstvá: Vištuk,
Sufurky, Old boys, Špekulanti, FC
Zobor, I-Clinic Cafe a Bopeka. Víťazi
skupín hrali o víťazstvo a mužstvá na
druhom mieste o tretiu priečku. V zápase o 3.miesto vyhrali Sufurky nad
Benzinolom 5:0. Vo finále rozhodli

o víťazovi penalty, nakoľko v riadnom
hracom čase remizovali Halfdeci s Vištukom 1:1. Najlepším strelcom sa stal
Pascal Jelínek /Sufurky/so 14 gólmi
a najlepším brankárom Roman Kalina
/I – Clinic Cafe/.

gu na Slovensku. Za náš klub tento
rok ocenenie získali D. Petrová, M.
Mináriková a PhDr. A. Martinkovičová.
Najbližšou súťažnou previerkou
našich športovcov bude začiatkom
februára 3.kolo SNLP v Dobšinej.
Verím že na tomto kole sa v plnej
sile predstavia všetci naši členovia
za súťažným stolíkom. V jarnej časti
nás čaká niekoľko významných medzinárodných súťaží, kde určite nebudú chýbať ani naši reprezentanti
(v českej republike Golemova ruka;
medzinárodná súťaž Junior Visegrád GP v Maďarsku). Následne nás
koncom marca 30.3.2019 čaká vrchol na domácej scéne, Majstrovstvá

Slovenska, ktoré budú aj nominačnou súťažou na Majstrovstvá Európy
v Grécku.
Na záver by som sa v mene celého klubu AWK rada poďakovala p.
starostovi D. Šebokovi, celému vedeniu obce a všetkým priaznivcom
za podporu našej športovej činnosti.
Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí
svojou prácou prispeli k úspechom
nášho klubu. Verím, že vašu dôveru nesklameme a budeme naďalej
úspešne reprezentovať našu obec.

Dagmar Petrová
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Vo víťaznom mužstve hrali: Michal
Buchamer, Dávid Koleno, Ľubomír
Hinca, Martin Jež, Dávid Kapoun,
Michal Koplinger, Richard Koplinger, Matúš Lančarič, Lukáš Baďurík,
Ladislav Talamon a Tomáš Vrtal.
Počas celého turnaja boli divákom
k dispozícii dva bufety s cigánskou
pečienkou a gulášom z diviny. Za výborné podujatie v „zlom počasí“ treba poďakovať okrem organizátorom
podujatia aj starostovi obce s pracovníkmi obecného úradu, rozhodcom /
Augustovič, Rybár + 1/, Pekárni Stanislav, pánovi Milanovi Mačaiovi,
moderátorovi turnaja /pán Vladimír
Dobrovič Vladimír/ a celému personálu v bufetoch.
Marián Bobrík ml.

Šport

tie najvyššie priečky medzi športmi.
Veď snom každého športovca je reprezentovať svoju krajinu na Olympiáde. V novembri Slovenská asociácia pretláčania rukou organizovala
už 24. ročník Silnej ruky stredných
škôl. Náš klub organizačne zabezpečoval Oblastné kolo v Bratislave.
Táto súťaž opäť potvrdila svoju popularitu a za stolmi súťažilo vyše 100
študentov stredných škôl. Súťaž ukázala viacero talentov z radov mládeže a pre náš klub sme získali viacerých zanietených juniorov, ktorí sa
už aktívne zapojili do tréningu a verím že v budúcnosti budú úspešne
reprezentovať klub na juniorských
súťažiach.
Začiatkom decembra nás čakalo
2. kolo SNLP, ktoré sa konalo na východe Slovenska, v Bardejove. Klub
reprezentovalo čisto ženské osadenstvo D. Petrová a M. Mináriková,
keďže pre rodinné či školské povinnosti sa nemohli zúčastniť ďalší
členovia našej reprezentácie. Súťaž
mala vysokú úroveň a našim reprezentantkám sa v konkurencii darilo.
Domov odchádzali s dvoma medailami (zlato a striebro) a taktiež
s cennými bodmi v bodovaní SNLP.
V polovici decembra sa na Donovaloch oceňovali najlepších športovci armwrestlingu za rok 2018. Za
náš klub sa medzi športovcov TOP
5 SAPR na základe ankety dostala
R. Martinkovičová. SAPR počas
tejto slávnosti už tradične ocenila
aj osobnosti, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju armwrestlin-

Víťazi turnaja
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Polovicu futbalovej sezóny
2018/2019 máme za sebou

Šport

Futbalové tabuľky

Tabuľka V. liga Seniori S5A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ŠK Nová Dedinka
FK Dúbravka
FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR
TJ Jarovce Bratislava
Lokomotíva Devínska Nová Ves B
MŠK Kráľová pri Senci
MKF Slovan Záhorská Bystrica
ŠK Igram
TJ Malinovo
ŠK Krasňany Bratislava
ŠK Hamuliakovo
OŠK Chorvátsky Grob
ŠKO Miloslavov
MŠK Iskra Petržalka

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
8
8
8
8
6
6
6
4
5
3
2
2
1

3 2
3 2
2 3
2 3
2 3
2 5
2 5
1 6
6 3
2 6
3 7
1 10
1 10
2 10

41:18
37:15
41:19
38:18
31:31
30:31
27:31
26:28
26:21
22:24
19:27
20:43
11:38
7:32

27
27
26
26
26
20
20
19
18
17
12
7
7
5

14 9
13 9
12 5
11 8
10 5
9 -1
8 2
7 1
6 -3
5 -1
4 -9
3 -14
2 -14
1 -13

108.8
108.95
104.25
104.95
107.26
105.35
109.25
107.7
104.2
113.1
100.7
111.15
107.15
109.95

Tabuľka IV. liga dorast (SD4V)- dorast
1

FK Slovan Most pri Bratislave

8 6 1 1

28:10

19

5

7

0

2

ŠK Lozorno, FO

6 4 0 2

21:8

12

4

3

0

3

MŠK Kráľová pri Senci

6 3 0 3

11:16

9

3

-3

0

4

TJ Veľké Leváre

7 2 1 4

6:21

7

2

-2

0

5

CFK Pezinok - Cajla

7 1 0 6

9:20

3

1

-6

0
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Tabuľka SZM A– starší žiaci
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1

FK Inter Bratislava B

12 10 0

2

113:14

30 10

12

0

2

MŠK Kráľová pri Senci

13 10 0

3

87:20

30

9

12

0

3

FC Ružinov Bratislava

12 10 0

2

81:15

30

8

12

0

4

MŠK Iskra Petržalka

12 10 0

2

59:21

30

7

12

0

5

MFK Záhorská Bystrica

13

6

59:35

21

6

3

0

7

0

6

FK Slovan Most pri Bratislave

13

4

0

9

26:67

12

5

-9

0

7

FK Lamač Bratislava

13

3

1

9

29:62

10

4

-11

0

8

OFK Dunajská Lužná

12

1

1 10

25:55

4

3

-14

0

9

TJ Malinovo(odstúpené)

0

0

0

10

ŠK Kaplna

12

0

0 12

0

0:0

0

2

0

0

4:194

0

1

-18

0

Tabuľka PRSC- prípravka
1

FC ŠTK 1914 Šamorín

9 8 0 1

93:13

24

10

12

0

2

ŠK Bernolákovo

9 8 0 1

67:31

24

9

9

0

3

ŠK Tomášov

9 7 0 2

58:32

21

8

6

0

4

OŠK Chorvátsky Grob

9 5 1 3

96:29

16

7

4

0

5

OFK Dunajská Lužná

9 5 1 3

47:33

16

6

4

0

6

ŠK Nová Dedinka

9 3 0 6

26:38

9

5

-6

0

7

TJ Malinovo

9 3 0 6

32:67

9

4

-3

0

8

FK ŠK DANUBIA HRUBÝ ŠÚR

9 2 0 7

25:70

6

3

-9

0

9

FK Slovan Most pri Bratislave

9 2 0 7

40:87

6

2

-9

0

10

MŠK Kráľová pri Senci

9 1 0 8

15:99

3

1

-9

0

V novembri nám skončila jesenná časť sezóny
2018/2019. Naše mužstvá sa umiestnili nasledovne: muži na šiestom mieste, dorast drží zatiaľ
tretiu priečku, starší žiaci sú na druhom mieste,
mladší žiaci a prípravka sú desiaty.
Najlepšie umiestnenie dosiahli starší žiaci pod
vedením pána Martina Slávika. Okrem umiestnenia potešilo, že v danej súťaži máme aj najlepších
strelcov - Patrika Frniaka s 26. gólmi, Samuela Mihoka s 23. gólmi a V. Timotej Turániho s 20. gólmi.
Pred sezónou to vyzeralo tak, že asi nebudeme
vedieť poskladať mužstvo prípravky, ale nakoniec
pánovi Ondrejovi Surmákovi a pánovi Radoslavovi Rajniakovi sa to podarilo. Veríme, že keď sa
chlapci zohrajú, určite postúpia na vyššie priečky.
Potešením v tejto sezóne je aj stúpajúca návštevnosť na majstrovských zápasoch mužov, kde
sedem domácich zápasov videlo 608 platiacich
divákov, pričom na našom štadióne ženy, deti
a muži nad 70 rokov neplatia a majú voľné vstupenky. K vyššej návštevnosti určite prispeli „derby zápasy“ s Novou Dedinkou a Hrubým Šúrom,
ale aj novootvorený „Kráľovský bufet“ so širokým
výberom občerstvenia a milým personálom v príjemnom prostredí.
K dobrým podmienkam fungovania našej najmasovejšej športovej organizácie v obci prispeli
aj viacerí sponzori. Veľká vďaka patrí starostovi obce s obecným zastupiteľstvom a pracovníkmi obce, ELSD s.r.o. , EUPIPE s.r.o., Javor
s.r.o., Autodoprava Herič, BEST LAND s.r.o.,
Cyphers.r.o., NIKFIN s.r.o., DH Landscapes.r.o.,
Elektro Filkasz, PD Kráľová pri Senci, Pekáreň
Stanislav, Autodoprava Milan Mačai, S.O.M.M
Martin Kubovčák, Farby Laky – Richard Fülop,
TOP GRASS s.r.o., ROKA s.r.o., Stavebniny FIF,
MARTEL VM s.r.o., AGROMAČAJ a.s., Ing. Ivan
Petrík –Levandula, pánom Vladimírovi Tomšíkovi , Štefanovi Králikovi, Milanovi Janečekovi, Petrovi Striebornému, Branislavovi Ragasovi, Jánovi
Hubíkovi, Jozefovi Trtolovi a všetkým trénerom
a členom výboru MŠK v Kráľovej pri Senci.
Všetkým priaznivcom futbalu chcem popriať
v novom roku 2019 všetko dobré, veľa zdravia
a šťastia a zároveň už teraz sa teším keď sa od
marca budeme opäť stretávať na majstrovských
futbalových zápasoch našich mužstiev.
Marian Bobrík ml.

Rozpočet na rok 2019
Názov
Príjmy bežný rozpočet
Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet

1 847 890,00
250 800,00
60 000,00

Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový rozpočet
Výdaje finančný rozpočet

1 708 453,00
373 100,00
70 000,00

BEŽNÝ ROZPOČET
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
FINANČNÝ ROZPOČET
Prebytok/schodok
V Kráľovej pri Senci, 5.10.2018

139 437,00
-122 300,00
-10 000,00
7 137,00
Vyvesené: 5.10.2018

Príjmy
Súčet z 2019
Druh
Príjmy bežné

Príjmy bežné
Celková hodnota
Príjmy kapitálové
Príjmy kapitálové
Celková hodnota
Príjmy finančné

EK
Bežné granty a transfery
Dane z nehnuteľností
Iné nedaňové príjmy
KO, Dane za psa, priestransvo
Poplatky
Príjmy z majetku
Úroky
Výnosy z dane z príjmu
Zahraničné granty

Celková hodnota
726 080,00
152 100,00
3 300,00
67 900,00
74 710,00
23 800,00
0,00
800 000,00
0,00
1 847 890,00

Kapitálové granty a transfery
Kapitálové príjmy

250 800,00
0,00
250 800,00

Dlhodobý úver
Zostatok finančných prostriedkov

0,00
60 000,00

Príjmy finančné
Celková hodnota
Celkový súčet

60 000,00
2 158 690,00

Výdaje bežné
Civilná obrana
Civilná obrana Celková
hodnota
Finančné ústavy

Informovanosť a komunikácia s občanmi Celková
hodnota
Knižnica
Knižnica Celková hodnota
Kultúra
Kultúra Celková hodnota
Materská škola
Materská škola Celková
hodnota
Matrika a administratívne
služby
Matrika a administratívne
služby Celková hodnota

Obec, obecný úrad
Verejný dlh

1 250,00
3 000,00
4 250,00

Miestny rozhlas

450,00

Obec, obecný úrad

3 500,00
3 950,00

Knižnica

5 150,00
5 150,00
3 000,00
5 000,00
8 000,00
228 561,00
228 561,00

Knižnica
Obecný klub a kultúra
Materská škola
Matrika

2 050,00

Obec, obecný úrad
Voľby a referendum

4 900,00
0,00
6 950,00

Obecné zastupiteľstvo a
Obec, obecný úrad
orgány obce
Obecné zastupiteľstvo a
orgány obce Celková hodnota
Objekty, budovy a komuMaterská škola
niácie
Miestne komunikácie
Obec, obecný úrad
Verejná zeleň
Celková hodnota
Odpadové hospodárstvo
Komunálny odpad
Odpadové hospodárstvo
Celková hodnota
Ochrana pred požiarmi
Obec, obecný úrad
Požiarna ochrana
Ochrana pred požiarmi
Celková hodnota
Organizácie, spolky a združenia MŠK a kulturisti
Obecný klub a kultúra
Pohrebníctvo a
spoločenské služby
Celková hodnota
Riadenie a koordinácia
Obec, obecný úrad
Riadenie a koordinácia
Celková hodnota
Rodiny a deti
Obec, obecný úrad
Rodina
Rodiny a deti Celková
hodnota
Samosprávne organizácie,
Obec, obecný úrad
združenia a spoločnosti
Samosprávne organizácie,
združenia a spoločnosti
Celková hodnota
Seniori
Staroba
Seniori Celková hodnota
Správa cintorínov
Pohrebníctvo a
spoločenské služby
Správa cintorínov Celková
hodnota
Stavebný úrad a ostatné úrady Obec, obecný úrad
v správe obce
Celková hodnota
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Základná škola
Školská jedáleň pri MŠ
Celková hodnota
Školská jedáleň pri ZŠ
Základná škola
Školská jedáleň pri ZŠ
Celková hodnota
Školský klub detí pri ZŠ
Základná škola
Školský klub detí pri ZŠ
Celková hodnota
Šport
MŠK a kulturisti
Šport Celková hodnota
Verejná zeleň
Obec, obecný úrad
Verejná zeleň
Celková hodnota
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie
Verejné osvetlenie Celková
hodnota
Vnútorná kontrola
Obec, obecný úrad
Vnútorná kontrola Celková
hodnota
Základná škola
Základná škola
Celková hodnota
Zdravotníctvo
Zdravotné stredisko
Zdravotníctvo Celková
hodnota
Objekty, budovy a komuniácie
Objekty, budovy a komuniácie Celková hodnota
Finančné ústavy
Finančné ústavy Celková
hodnota
Výdaje finančné Celková
hodnota
Celkový súčet

Knižnica

4 500,00
4 500,00
500,00
5 000,00
26 860,00
4 000,00
36 360,00
48 800,00
48 800,00
200,00
10 465,00
10 665,00
150,00
9 700,00
3 000,00
12 850,00
277 427,00
277 427,00
2 500,00
150,00
2 650,00
5 600,00
5 600,00
38 500,00
38 500,00
3 600,00
3 600,00
3 500,00
3 500,00
49 750,00
0,00
49 750,00
142 000,00
142 000,00
146 340,00
146 340,00
20 900,00
20 900,00
500,00
10 050,00
10 550,00
23 400,00
23 400,00
1 200,00
1 200,00
580 000,00
580 000,00
25 000,00
25 000,00
1 708 453,00
0,00

Materská škola
Obec, obecný úrad

250 800,00
122 300,00
373 100,00

Verejný dlh

70 000,00
70 000,00
70 000,00
2 151 553,00
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Finančné ústavy Celková
hodnota
Informovanosť a komunikácia s občanmi

Obec, obecný úrad

Celková
hodnota
8 000,00
8 000,00
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
V druhom polroku 2018 zasadalo obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v rámci štvrtého roku volebného pôsobenia dva
razy. 15. riadne zasadnutie sa konalo 20. septembra na ktorom
sa zúčastnilo 8 poslancov.
Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
(uznesenia č. 397 a 398) OZ zobralo na vedomie uznesením
č. 399 informáciu starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie a uznesením č. 400 informáciu predsedov komisií pri OZ.
Následne OZ zobralo na vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2018 a uznesením č.
402 správu audítora za konsolidovanú účtovnú závierku za
rok 2017. V ďalšom bode rokovania sa poslanci uzniesli na
Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2018 o určení školského
obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Kráľová
pri Senci. Uznesením č. 403 OZ zobralo na vedomie informáciu o priebehu príprav na voľby do orgánov samosprávy obcí
2018. Uznesením č. 404 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri
Senci schválilo prevádzkovanie stávkového terminálu Sportbox v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej osobe
DOXXbet, s.r.o. Následne poslanci prerokovali a uznesením
č. 405 schválili urbanistickú štúdiu 17. rodinných domov s 2
bytovými jednotkami, predloženú investorom AGROMAČAJ,
a.s. Kráľová pri Senci, v lokalite areálu AGROMAČAJ a.s. na
pozemkoch parc. reg. „C“ parc. č. 422/3, 422/4, 422/14, 422/15,
422/16, katastrálne územie Kráľová pri Senci, v lokalite č. 20
platného Územného plánu obce Kráľová pri Senci „Zmeny
a doplnky č. 1/2008“.
Uznesením č. 406 OZ schválilo stavebnú štúdiu 16. rodinných
domov „IBV – Kráľová pri Senci Pri Termáli“, predloženú investorom Jozefom Kertészom, v lokalite č. 13 platného Územného plánu obce Kráľová pri Senci „Zmeny a doplnky č. 1/2008“,
parc. reg. „E“ parc. č. 135/2, katastrálne územie Krmeš.
Uznesením č. 407 poslanci schválili zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie projektu „Elektromobil,
Kráľová pri Senci“ vo výške 5% z rozpočtovaných nákladov
z rozpočtu obce Kráľová pri Senci vo výške minimálne 1.750,Eur. V ďalšom bode programu prerokovalo a uznesením č. 408
OZ schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľová
pri Senci na roky 2018 – 2022.
16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré bolo posledným zasadnutím poslaneckého zboru vo volebnom období
2014-2018 sa konalo 24. októbra za účasti ôsmich poslancov.
Po schválení overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
(uznesenia č.409 a 410) OZ následne schválilo „Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Kráľová pri Senci na prvý
polrok 2019“ a zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Kráľová pri Senci na rok
2019 ( uznesenia č.411; 412).
V ďalšom bode rokovania poslanci prerokovali a uznesením
č. 413 schválili programový a finančný rozpočet obce na rok
2019 (príloha č. 1) :
Príjmy bežný rozpočet
Príjmy kapitálový rozpočet
Príjmy finančný rozpočet
Výdaje bežný rozpočet
Výdaje kapitálový rozpočet
Výdaje finančný rozpočet

1 847 890,00
250 800,00
60 000,00
1 708 453,00
373 100,00
70 000,00

a uznesením č. 414 zobrali na vedomie návrh rozpočtu obce na
roky 2020-2021.
Uznesením č. 415 poslanci OZ zobrali na vedomie :
1. Stanovisko Okresného úradu v Bratislave, odboru výstavby
a bytovej politiky, podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov č. j. OU-BA-OVBP-2018/013293-BLM
zo dňa 27.9.2018 k „Územnému plánu obce Kráľová pri Senci
- Zmeny a doplnky č. 2/2017“.
2. Správu o obstaraní „Územného plánu obce Kráľová pri Senci
- Zmeny a doplnky č. 2/2017“ a schválili:
1. Územný plán obce Kráľová pri Senci – zmeny a doplnky č.
2/2017“.
2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri
prerokovaní „Územného plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017“.
3. VZN obce Kráľová pri Senci č. 4/2018 zo dňa
24.10.2018,ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného
plánu obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017“
s účinnosťou od 9.11.2018.
Následne sa OZ uznieslo na Všeobecnom záväznom nariadení
č. 4/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť „Územného plánu
obce Kráľová pri Senci - Zmeny a doplnky č. 2/2017“ s účinnosťou od 9.11.2018.
Uznesením č. 416 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo postup pri projektovej príprave nových rozvojových
plôch na výstavbu: pre nové rozvojové plochy, schválené v ÚPN
obce Kráľová pri Senci v znení neskorších zmien a doplnkov,
resp. pre ich ucelené časti, je potrebné obstarať nižší stupeň zonálnej dokumentácie (Urbanistická štúdia resp. Dokumentácia
pre územné rozhodnutie), ktorých súčasťou bude aj komplexné urbanistické riešenie, v procese prípravy schválené obecným
zastupiteľstvom.
Uznesením č. 417 Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
podmienky na vyhlásenie výberového konania na pozíciu
prednosta Obecného úradu Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 418 OZ schválilo
Prevod parcely registra „C“ KN s parc. č. 1354/255 o výmere
6204 m2, druh: ostatné plochy (Nehnuteľnosť č. 1), parcely registra „C“ KN s parc. č. 1354/404 o výmere 114 m2, druh: ostatné plochy, parcely registra „C“ KN s parc. č. 1354/402 o výmere
35 m2, druh: ostatné plochy a parcely registra „C“ KN s parc. č.
1354/403 o výmere 8 m2, druh: ostatné plochy (spolu ďalej aj
ako „Nehnuteľnosť“) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci,
evidovaných Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
na LV č. 743 vo výlučnom vlastníctve (v podiele 1/1) Ing. Juraja
Valenta (ďalej len „Nehnuteľnosť“) a nasledovných stavieb nachádzajúcich sa na Nehnuteľnosti 1:
a) SO 06 – verejné osvetlenie,
b) SO 01 – komunikácie a dláždené plochy,
c) Bezdrôtový verejný rozhlas,
do vlastníctva obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1 na základe
kúpnej zmluvy.
1. Zriadenie vecného bremena na Nehnuteľnosti 1 na základe kúpnej zmluvy, ktoré spočíva v povinnosti obce Kráľová pri
Senci strpieť na Nehnuteľnosti 1 v celom rozsahu:
a) užívanie, prevádzkovanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a odstránenie plynovodu vo vlastníctve Ing.
Juraja Valenta,(prevádzkovateľ-správca IS je SPP distribúcia),
ktorý sa nachádza na Nehnuteľnosti 1,
b)užívanie, prevádzkovanie, opravy, úpravy, rekonštrukcie,
modernizácie a odstránenie vodovodu vo vlastníctve JV INTERSAD s.r.o., Na pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur (prevádzkovateľ-správca IS je BVS) a Kanalizácie (nájomca-zatiaľ nie je),
ktoré sa nachádzajú na Nehnuteľnosti 1 a parc. č. 1360/2, k.ú.
Kráľová pri Senci.
c) právo prístupu, prechodu pešo a prejazdu osobnými, nákladnými a inými motorovými
vozidlami na a cez Nehnuteľnosť 1 v súvislosti s výkonom činností podľa písm. a) a b).
2. Prevod Nehnuteľnosti podľa bodu 1 za odplatu v celkovej výške 1,- EUR.

Zasadnutie Oz KpS v septembri na OÚ KpS
a zvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal
Konečný, PhD., Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová a Mgr. Ľubomír Tuchscher zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Uznesením č. 2 OZ schválilo program svojho zasadnutia – pracovnú časť.
Uznesením č. 3 poslanci zriadili mandátovú komisiu v zložení
poslancov: Alena Heričová, Ing. Katarína Smiešková a Beata Podolská a vymedzili úlohy mandátovej komisie nasledovne: overiť
zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti
ich podpisov pod textom zákonom predpísaného sľubu, zistiť
prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných
vyhlásení zvolených funkcionárov a podať o výsledkoch správu
ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.
Uznesením č. 4 OZ zobralo na vedomie správu mandátovej komisie a následne si poslanci aj všetci prítomní vypočuli
príhovor starostu. Uznesením č. 5 OZ zobralo na vedomie vymenovanie poslanca RNDr. Michala Konečného PhD. za zástupcu starostu obce pre volebné obdobie 2018-2022. Uznesením č. 7 poverilo OZ poslanca Mgr. Ľubomíra Tuchschera zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods.
6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov pre volebné obdobie 2018-2022.
Uznesením č. 8 OZ zriadilo komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov obce podľa čl.
7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení
neskorších predpisov. Ďalej zvolilo predsedu komisie Alenu
Heričovú (NEKA) a členky komisie z radov poslancov Ing.
Katarínu Smieškovú (KDH) a Beatu Podolskú (SMER – SD).
Zriadilo komisiu pre životné prostredie a rozvoj obce podľa §
15 Zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zvolilo jej predsedu Juraja Deáka a členov komisie z radu
poslancov (Mgr. Ľubomír Tuchscher, RNDr. Michal Konečný,
Martin Slávik, Dáša Tóthová). Zriadilo komisiu finančnú, právnu a sociálnych vecí a zvolilo jej predsedníčku Ing. Katarínu
Smieškovú a členov z radu poslancov (Alena Heričová, Dáša
Tóthová). Zriadilo komisiu pre kultúru, vzdelávanie a šport
a zvolilo predsedníčku Beatu Podolskú s členmi komisie z radu
poslancov (Martin Slávik, Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc).
Uznesením č.9 OZ v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z.
o rodine schválilo poverenie poslancov RNDr. Michala Konečného a Beatu Podolskú vykonávaním sobášnych obradov počas
neprítomnosti starostu obce pre volebné obdobie 2018-2022
a určilo sobášne dni na štvrtok a sobotu v čase od 13:00 hod.
do 17:00 hod. v obradnej miestnosti (sobášna sieň v budove
Obecného úradu Kráľová pri Senci) na uzatváranie manželstva
pred Matričným úradom v Kráľovej pri Senci.
Uznesením č. 10 OZ zobralo na vedomie Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na kalendárny rok 2019
a uznesením č. 11 schválilo na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení a zákona č. 320/2018 Z. z., ktorým sa
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Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo volebnom období
2018-2022
28. novembra 2018 sa konalo ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci.
Uznesením č. 1 OZ v Kráľovej pri Senci zobralo na vedomie
výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
Následne OZ konštatovalo, že novozvolený starosta obce JUDr.
Dušan Šebok zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce

Informatórium

3. Zriadenie vecného bremena podľa bodu 2 bezplatne.
Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci.
Poslanci OZ uznesením č. 419 schválili prevod parcely registra
C KN s parc. č. 308/28 o výmere 12896 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidovanej na LV č. 1790 a nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kráľová pri Senci, vo výlučnom vlastníctve
(1/1) Mgr. Erik Višňovský do výlučného vlastníctva (1/1) obce
Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom vybudovania čističky odpadových vôd a zberného dvora na separovaný odpad s tým, že nájomná zmluva na predmetný pozemok
zo dňa 10.2.2017 podpisom kúpnej zmluvy zanikne. Prevod
nehnuteľnosti za odplatu v celkovej výške 1,- EUR.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí
a náklady hradí obec Kráľová pri Senci.
Následne uznesením č. 420 OZ schválilo prevod parcely registra C KN s parc. č. 1658/56 o výmere 1593 m2, druh: orná pôda,
evidovanej na LV č. 97 a nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kráľová pri Senci a to vo výške spoluvlastníckeho podielu
2/4 z vlastníka Miroslava Kuhejdu, vo výške spoluvlastníckeho
podielu 1/6 z Jiřího Zemana, do výlučného vlastníctva (1/1)
obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy.
Prevod nehnuteľnosti za odplatu v celkovej výške 1,- EUR každému z predávajúcich.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí
a náklady hradí obec Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 421 OZ schválilo
1. prevod parcely registra C KN s parc. č. 1658/55 o výmere
5037 m2, druh: ostatné plochy evidovanej na LV č. 97 a nachádzajúcej sa v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, vo výlučnom vlastníctve (1/1) spoločnosti LIGNUS REAL, s.r.o., do
výlučného vlastníctva (1/1) obce Kráľová pri Senci na základe
kúpnej zmluvy.
2. prevod cestnej stavby - pozemnej komunikácie a všetkých jej
súčastí v zmysle kolaudačného rozhodnutia zo dňa 31.12.2010
vetva A,B,C,D,E (príloha č. 2) vo výlučnom vlastníctve a správe spoločnosti LIGNUS REAL, s.r.o., do výlučného vlastníctva
(1/1) obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy.
3. prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1 a pozemnej komunikácie podľa bodu 2 za odplatu v celkovej výške 1,- EUR.
Zápis vlastníckeho práva k Nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 422 OZ schválilo prevod pozemkov - parc. č.
1658/46, parcela registra „C“, o výmere 195 m2, druh pozemku:
ostatné plochy a parc. č. 1658/70, parcela registra „C“, o výmere
25 m2, druh pozemku: ostatné plochy, nachádzajúce sa v katastrálnom území Kráľová pri Senci a zapísané na LV č. 369 vo výlučnom
vlastníctve (1/1) spoločnosti LIGNUS, s.r.o., do výlučného vlastníctva (1/1) obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy.
Prevod nehnuteľností za odplatu v celkovej výške 1,- EUR.
Zápis vlastníckeho práva do katastra zabezpečí a náklady hradí
obec Kráľová pri Senci.
Uznesením č. 423 OZ poverilo starostu obce začať rokovania
súvisiace s kúpou pozemkov registra „C“: parc. č. 17/36 o výmere 1730 m2, druh: ostatná plocha, katastrálne územie Kráľová pri Senci, parc. č. 18/107 o výmere 621 m2, druh: ostatná
plocha, katastrálne územie Kráľová pri Senci a parc. č. 308/21
o výmere 118 m2, druh: ostatná plocha, katastrálne územie
Kráľová pri Senci od vlastníka Róberta Dičéra.
Uznesením č. 424 OZ zobralo na vedomie zhodnotenie funkčného obdobia za roky 2014 – 2018.
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mení a dopĺňa § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie minimálneho
platu starostu od 1.12.2018 o 60 %.
Uznesením č. 12 poslanci OZ schválili Kultúrno - spoločenské
podujatia v roku 2019 v obci Kráľová pri Senci. (pozri zadná
obálka KZ)
Uznesením č.13 OZ schválilo preplatenie zostatku dovolenky
starostovi obce.
Dňa 10 decembra 2018 sa konalo 1. riadne zasadnutie OZ za
účasti 8. poslancov.
Na úvod zasadnutia poslanci schválili zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Uznesením č. 3 OZ schválilo
1. Prevod pozemkov vo výlučnom vlastníctve (1/1) obce označených v geometrickom pláne č. 73/2018 zo dňa 15.6.2018 vyhotovenom Zoltánom Kupkovičom, autorizačne overenom
Ing. Karin Szutyányiovou dňa 18.6.2018, úradne overenom Ing.
Tiborom Orosom dňa 2.7.2018 pod číslom 1279/2018, a to:
(i) novovytvorenej parcely č. 510, parcela registra „E“ KN,
druh: orná pôda o výmere 1316 m2 a
(ii) novovytvorenej parcely č. 4796/94, parcela registra „C“ KN,
druh: ostatné plochy o výmere 11 294 m2, (ďalej len „Nehnuteľnosti“) ktoré boli vytvorené z pôvodnej parcely registra „E“
KN s parc. č. 510 o výmere 12 610 m2, druh: orná pôda, ktorá
je evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
na LV č. 8520 a nachádza sa v katastrálnom území: Senec, obec:

Senec, okres: Senec, na úspešného účastníka obchodnej verejnej súťaže zverejnenej dňa 11.12.2018 na stránke obce www.
kralovaprisenci.sk (ďalej len „súťaž“).
2. Prevod Nehnuteľností podľa bodu 1 za minimálnu kúpnu
cenu v celkovej výške 500.000,-EUR.
Zápis vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci.
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci ďalej poverilo starostu obce uzatvorením kúpnej zmluvy na prevod Nehnuteľností s úspešným účastníkom súťaže, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu zachovajúc minimálnu kúpnu cenu vo výške
500.000,- EUR.
Uznesením č. 4 OZ schválilo nové podmienky predaja obecného pozemku (pozemok na Gulaške) parcela registra „E“ parc.
č. 510, druh pozemku orná pôda, v celkovej výmere 1 316 m2
a parcela registra „C“ č. 4796/94, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 11 294 m2 katastrálne územie Senec, formou verejnej
obchodnej súťaže za minimálnu cenu 500.000,- Eur v termíne
od 11.12.2018 do 20.12.2018 do 12:00 hod.
Uznesením č. 5 poslanci OZ schválili komisiu na vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na predaj obecného pozemku na
Gulaške v zložení: predseda - JUDr. Dušan Šebok, členovia Beata Podolská a Ing. Martina Konečná.
Uznesením č. 6 OZ schválilo prevádzkovanie stávkového terminálu v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej
osobe JUNIOR GAME s.r.o. od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Voľby do obecnej samosprávy 2018
10. novembra v sobotu sa v našej obci v rámci
jedného volebného okrsku v čase od siedmej
rána do desiatej večera konali voľby do obecnej
samosprávy na volebné obdobie
2018-2022.

Kráľovské zvesti 3-4/2018

Voľby riadila volebná komisia v zložení predseda:
Ing. Erika Petríková, členovia: Ing. Martina
Stanislavová, Mgr. Lenka Križková, Katarína
Moravčíková a Ondrej Švihran. Celkový počet
voličov v obci ku dňu volieb bol 1625 občanov
a volieb sa zúčastnilo 673 voličov,
čo predstavovalo 41,42 %.
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Slávnostný sľub poslancov novozvoleného OZ

Na starostu obce bol jeden kandidát,
JUDr. Dušan Šebok, ktorý získal 554 hlasov.
Za poslancov do obecného zastupiteľstva
kandidovalo 13 občanov, z ktorých prvých
9 bolo zvolených do obecného zastupiteľstva.
Kandidáti sa vo voľbách umiestnili nasledovne:
Konečný Michal, RNDr. PhD. (499 hlasov);
Heričová Alena (350);
Daniš Miroslav, Prof., Mgr., CSc.(349);
Podolská Beáta (336);
Deák Juraj (310);
Tuchscher Ľubomír, Mgr. (305);
Slávik Martin (277);
Tóthová Dáša (274);
Smiešková Katarína, Ing. (269).
Následní štyria kandidáti sa do poslaneckého
zboru nedostali: Vlkovič Juraj, Mgr. (260 hlasov);
Gräczer Ivan (250); Kuľhavý Stanislav, Ing.(224);
Dobda Miloš (66).
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