Z Á P I S N I C A
z 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 7. mája 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, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

Z celkového počtu 9 zvolených poslancov sa 8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo 9 poslancov,
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnil: 0
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok o 18:05 hod. otvoril a viedol 8. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Privítal poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že všetci poslanci obecného zastupiteľstva obdržali pozvánku.
V programe rokovania starosta upresnil bod 5/ Rôzne do ktorého zaradil návrh na zrušenie
kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou a prehodnotenie platu starostu.
Starosta dal za program hlasovať.
Program bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne:
1/
2/
3/
4/

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Riešenie kofinancovania Združenia obcí Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá
Borša
5/ Rôzne
6/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Beatu Podolskú a Juraja
Deáka a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Návrh bol jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 102/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: Beata Podolská a Juraj Deák
2/ zapisovateľku: Ing. Martina Stanislavová
Za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 7. riadneho zasadnutia
OZ. Doplnil, že VO na kanalizáciu je do 1.6.2020 kvôli úpravám, majetko-právne vysporiadanie
s pánom Šuplatom - boli podpísané zmluvy (zámenná a kúpna zmluva), členstvo v NANOOU
bola podpísaná zmluva, od 1.5. je nový správca objektu ZS - boli podpísané zmluvy,
Poľnohospodárske družstvo – pripravujú sa geometrické plány na parcely. Overovatelia
zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky ani doplnky ku
kontrole plnenia uznesení. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 103/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo 7. riadneho zasadnutia OZ.
Za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
4/ Riešenie kofinancovania Združenia obcí Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji
a Hrubá Borša
Starosta vysvetlil poslancom potrebu predložiť, že na kanalizáciu má združenie obcí
finančné prostriedky a to vo výške ½ z 5% z celkovej sumy 21 mil. Eur. Treba deklarovať
peniaze na tento účel, budú vrátené späť a každá obec si bude financovať svoje náklady.
Starosta dal v danej veci slovo aj hlavnej kontrolórke, ktorá skonštatovala, že musí dať na to
súhlas zastupiteľstvo, lebo sa jedná o finančné prostriedky obce, je to vlastne bezúročná
pôžička, ktorá sa musí vrátiť späť a slúži len dokázať, že na to máme zdroje.
Uznesenie číslo 104/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje poskytnutie Bezúročnej pôžičky obcou
Kráľová pri Senci na dobu 10 dní vo výške 560 000,- € ( slovom: päťstošesťdesiattisíc eur )
pre Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša“ za účelom
preukázania kofinancovania projektu „Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri
Dunaji - Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd“, ktoré je potrebné doložiť k
žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC1212018-43 žiadateľom Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá
Borša“. Uznesenie je platné do 30.6.2020.
Za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
5/ Rôzne
Starosta obce predložil poslancom návrh na zrušenie obecných akcií a podujatí do
30.11.2020 okrem akcií, ktoré si vie organizácia sama zabezpečiť v zmysle dodržania opatrení
vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Kráľovská slávnosť je obecná akcia a nie je
predpoklad na uvoľnenie opatrení pre zhromažďovanie tak veľkého počtu ľudí, aké chodí na
toto podujatie. Všade sa takéto podujatia prekladajú, tak aj slávnosť by sa preložila na budúci
rok. Čo sa týka darčekov pre deti a prezentov pre dôchodcov, tie by sa roznášali.
Uznesenie číslo 105/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zrušenie kultúrno-spoločenských
podujatí do 30.11.2020, ktoré organizuje obec. Týmto uznesením nie sú dotknuté kultúrne
akcie, podujatia kde je iný organizátor, za podmienky, že budú zabezpečené všetky opatrenia
v zmysle nariadení, opatrení vydané Úradom verejného zdravotníctva SR.
Za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 0

Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
Starosta obce dal poslancom ako ďalšie v bode rôzne návrh na prehodnotenie svojho platu.
Momentálne je odsúhlasené zvýšenie minimálneho platu starostu o 60%. Zdôraznil, že by rád
sám od seba dal prehodnotiť svoj plat. Považuje to v danej situácii za potrebné ako solidaritu
voči obci a žiada ho upraviť smerom dolu od 1.5.2020, pokým mu znovu neupravia poslanci
plat. Poslanec Deák navrhol úpravu na 40%. Za tento návrh dal starosta hlasovať a poslanci
tento návrh jednohlasne schválili.

Uznesenie číslo 106/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje na základe § 11 ods. 4 písm. i) zákona
o obecnom zriadení a zákona č. 320/2018 Z. z., ktorým sa 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
1.5.2020 o 40 %.
Za: 9 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
6/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 18:27 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

Overovatelia :
Beata Podolská
Juraj Deák

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 12.5.2020

