Z Á P I S N I C A
z 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 19. júna 2019

Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

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

Z celkového počtu 9 zvolených poslancov sa 3. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo 7 poslancov.
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnili: 2 – Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
1/ Otvorenie zasadnutia
3. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci o 18:03 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 15/ Rôzne o žiadosť od ORION TIP SK, a.s..
Program bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018
Schválenie Záverečného účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia
za rok 2018
Úprava rozpočtu 2019
VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ
Schválenie spoluúčasti vo výške 5% na projekty
Voľba riaditeľky ZŠ v Kráľovej pri Senci – informácia
Obmedzenie prevádzky MŠ v Kráľovej pri Senci
II. kolo Prezidentské voľby 2019 a voľby do Európskeho parlamentu 2019 - informácia
Nový návrh VOS - Kráľovský termál
Rôzne
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice navrhol poslankyne Beatu Podolskú
a Alenu Heričovú a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Starosta dal za predložený
návrh hlasovať a návrh bol jednohlasne schválený.

Uznesenie číslo 31/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: Beatu Podolskú a Alenu Heričovú
2/ zapisovateľa: Ing. Martinu Stanislavovú,
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr.
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher

Michal

Konečný,

3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení z 2. riadneho zasadnutia
OZ. Overovatelia zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani
doplnky ku kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie číslo 32/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
z 2. riadneho zasadnutia OZ.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
4/ Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok zhodnotil svoju činnosť a dianie v obci za obdobie od
posledného 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 20.3.2019.
Informoval o kanalizácii a ČOV a to o stretnutí dňa 21.3. ohľadom BVS, 14.5. bolo
právoplatné územné rozhodnutie, ČOV nebude membránová. Ďalej informoval o poruchách
na verejnom osvetlení, kde 22.3. bola vykonaná výmena káblov. Dňa 26.3. bol obcou
zakúpený na traktorík na kosenie. Ďalej 26.3.2019 sa konala výročná schôdza jednoty
dôchodcov, kde odznelo poďakovanie OZ a OcÚ. Dňa 27.3. prebehli prípravné práce na
parkovisku ZŠ, momentálne sa už na ňom začína parkovať, ešte je potrebné osadiť tabule
(dopravné značky) a od 1.9. bude v plnej prevádzke. Poslanec Michal Konečný organizoval
brigádu na čistenie obce dňa 31.3.2019.V ten istý deň sa konala brigáda poľovníkov, ktorí
čistili od odpadkov Družstevnú ulicu a cestu pri Mačajovom kríži. V dňoch 8.4. až 10.4.
prebehla výmena okien na zdravotnom stredisku, od 1.7. bude výmena okien na byte po MUDr.
Valkárovi. V mesiaci apríl prebehol zápis do materskej školy 30 detí (13 neprijatých), a do
základnej školy 38 detí z Kráľovej pri Senci, 6 z Kostolnej pri Dunaji a po odvolaní boli 3 deti
z Hrubej Borše. V materskej škole boli osadené nové preliezačky, ktoré boli spolufinancované
obcou a rodičmi, momentálne sú všetky s certifikátmi. Ďalej informoval o akcii stavanie mája
a Majálese, ktoré sa konali 30.4.2019 na Sigotke. Starosta poďakoval chlapcom
z Per Cenacolo, ktorí pripravili strom na máj a pomáhali pri jeho stavaní. Dňa 8.5.2019 volala
pani Pudmerická, že u nej na pozemku je zranená divá kačka a 11 malých kačičiek, tieto boli
odchytené a prevezené k p. Rókovi a odtiaľ vrátené do prírody. V dňoch 11. 5. a 12.5. sa
konali cyklistické preteky organizované cyklistickým klubom Kráľovčan, ktoré organizačne
zabezpečoval p. Hollý, ktorému pán starosta touto cestou poďakoval za prezentáciu našej
obce. Ďalej informoval o stretnutí dňa 16.5. k hlasovacím zariadeniam so zvukovým
záznamom. Dňa 18.5. prebehla obecná akcia Rybárske preteky, do ktorej ceny darovala obec.
Pretekov sa zúčastnilo 33 účastníkov. Ceny prišla odovzdávať pani Monika Beňová. V ten istý
deň sa o 16:00 hod. konala oslava 70. výročia založenia Miestneho spolku Červeného kríža
v Kráľovej pri Senci, ktorý má vyše 300 členov. Starosta poďakoval predsedkyni spolku p.
Koišovej za organizáciu osláv. Dňa 19.5.sa konala oslava „Deň matiek“, ktorá bola preložená
z 12.5., deti z MŠ a ZŠ pripravili pekný program vedením učiteliek MŠ a ZŠ, ktorým starosta
touto cestou poďakoval. Ďalej sa dňa 21.5. začal orez stromov na ceste na Včelárskej paseke
(suché konáre) za spolupráce s pánom Hatalom a Agromačaj, a.s., ktorí zapožičali stroj, na
orez v obci bola obcou objednaná plošina. Dňa 22.5. sa na obecnom úrade konalo výberové

konanie na riaditeľku základnej školy, bližšie informácie budú poskytnuté v samostatnom
bode programu. Starosta ďalej informoval o oslavách 30. výročia materskej školy (stará časť
budovy), ktoré sa konali 24.5.2019 v obecnom klube za sprievodu kultúrneho programu ako
škôlkarov tak aj žiakov základnej a strednej školy (bývalých žiakov MŠ). Dňa 31.5. sa na
Sigotke konal „Deň Kráľovských detí“ a skladanie mája. Program a ceny na MDD
zabezpečovala detská organizácia Fénix za spoluúčasti hasičov a Červeného kríža. Starosta
ďalej informoval o školení Dcom-u, ktoré sa konalo dňa 7.6. na obecnom úrade za účasti
niektorých starostov okolitých obcí. Starosta ďalej informoval o projektoch: Obecný dom –
začiatkom júla bude projekt, Prístavba základnej školy – projekt bude začiatkom augusta,
zateplenie telocvične, merače rýchlosti v obci, chodník na Malokrmešskej ulici, ktorý je
momentálne vybudovaný po Cintorínsku ulicu (9 tisíc € práca, 6 tis. € materiál) a dokončený
bude ďalší rok. Ďalej projekt kamerový systém, pri ktorom je momentálne naťahaných 60%
optického vedenia, koncom júla resp. august by sa malo nabehnúť na kamery.
Následne dal starosta hlasovať za uznesenie na vzatie na vedomie o informácii starostu
o dianí v obci za predchádzajúce obdobie. Jednohlasne bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie číslo 33/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
5/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Za komisiu pre životné prostredie a rozvoj obce informoval starosta obce, nakoľko predseda
komisie pán Deák nebol prítomný. Starosta predniesol dva návrhy, ktoré boli prerokovávané
v komisii, ktorá zasadala dvakrát od predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Prvý návrh sa týkal predloženého zeleného zámeru a to stavby „Rybník Kráľová pri Senci“,
ktorý je plánovaný na pozeku parc.č. 1639/3, katastrálne územie Kráľová pri Senci. Išlo by o 5
hektárový rybník pri miestnej časti Bodov. Zámer predložil Pavol Hoferica, Ovčiarsko 172,
Žilina, IČO: 37095676. Starosta poslancom predniesol situačné nákresy rybníka a okolia.
K predmetnému bodu neboli žiadne zásadné pripomienky. Starosta dal za predložený návrh
uznesenia hlasovať. Návrh bol schválený a bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie číslo 34/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe prerokovania a odporučenia z komisie
pre životné prostredie a rozvoj obce schvaľuje zámer stavby „Rybník Kráľová pri Senci“ na
pozemku parc. č. 1639/3, katastrálne územie Kráľová pri Senci predložený Pavlom Hofericom,
bytom Ovčiarsko 172, Žilina,
Za: 5 , proti: 0 , zdržal sa: 2 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, Beata Podolská, Martin Slávik,
Ing. Katarína Smiešková,
Zdržal sa: RNDr. Michal Konečný, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Druhým návrhom z komisie pre životné prostredie a rozvoj obce bol starostom predložený
návrh Václava Zemana, bytom Pribinova 9, Senec na zmeny a doplnky Územného plánu obce
Kráľová pri Senci v časti Bodov – parc.č. 1658/18, katastrálne územie Kráľová pri Senci
o výmere 67.099 m2. Uvedenú parcelu navrhuje a žiada zahrnúť do ÚP obce s funkčným
využitím obytné územie, resp. zmiešané územie obytné a rekreačné. Za návrh dal starosta
hlasovať. Za predložený návrh bolo 0 poslancov, proti bolo 7 poslancov a neprítomní boli 2
poslanci. Menovite boli proti návrhu poslanci: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová,

RNDr. Michal Konečný,Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher. Tento návrh nebol schválený.
Nakoľko ostatné komisie v čase od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva v marci
2019 nezasadali a starosta zhrnul aj všetky kultúrne akcie dal hlasovať za uznesenie na vzatie
na vedomie ohľadom informácii predsedov komisií. Poslanci návrh jednohlasne vzali na
vedomie.
Uznesenie číslo 35/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher

6/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Martine Konečnej k bodu Plán
kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019. Kontrolórka uviedla, že plán bol vyvesený
a zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní. Plán kontrol je rozdelený na
finančné kontroly, ostatné kontroly. Vyzvala poslancov na doplnenie kontrolnej činnosti. Žiaden
z poslancov nemal doplňujúce návrhy a tak starosta dal hlasovať za predložený plán kontrolnej
činnosti. Návrh bol jednohlasne schválený a bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie číslo 36/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona
č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019,
II. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
7/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018
JUDr. Dušan Šebok aj v tomto bode odovzdal hlavnej kontrolórke obce. Tá skonštatovala,
že záverečný účet bol zostavený a zverejnený v zmysle zákona. V stanovisku zhodnotila
príjmy a výdavky, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých
dotáciách. Záverečný účet je prebytkový. Kontrolórka ho odporúča OZ na schválenie bez
výhrad. Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 37/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k Záverečnému účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 2018.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher

8/ Schválenie Záverečného účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia
za rok 2018
Starosta obce predložil poslancom Záverečný účet obce Kráľová pri Senci a rozpočtového
hospodárenia za rok 2018. Návrh bol vyvesený a zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce. Skonštatoval, že nik nemal pripomienky a tak isto prítomní poslanci
nemali žiadne pripomienky. Následne starosta záverečný účet predložil poslancom na
schválenie. Ďalej dal na schválenie použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2018
vo výške 587.068,70 Eur na tvorbu rezervného fondu a taktiež použitie tohto rezervného fondu
v roku 2018 vo výške 87.068,70 Eur.
Uznesenie číslo 38/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje Záverečný účet obce Kráľová pri Senci
a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 bez výhrad.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Uznesenie číslo 39/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2018 na tvorbu rezervného fondu vo výške 587.068,70 Eur.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Uznesenie číslo 40/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
87.068,70 Eur v rozpočtovom roku 2019 na krytie finančných a kapitálových výdavkov v
zmysle rozpočtových pravidiel.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
9/ Úprava rozpočtu 2019
Starosta obce predniesol poslancom tretiu úpravu rozpočtu 2019 súvisiacu s úpravou v rámci
položiek a podpoložiek. Za predloženú úpravu dal hlasovať a poslanci ju jednohlasne zobrali
na vedomie.
Ďalej predložil štvrtú úpravu rozpočtu 2019 súvisiacu s projektmi ako prístavba ZŠ, obecný
klub, kanalizácia, sochy (Betlehem) a chodníky Malokrmešská ulica. Za predmetnú úpravu
rozpočtu dal hlasovať. Návrh bol jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 41/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie tretiu úpravu rozpočtu 2019
podľa prílohy č.1
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Uznesenie číslo 42/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje štvrtú úpravu rozpočtu 2019 podľa
prílohy č. 2.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2

Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr.
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher

Michal

Konečný,

10/ VZN, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ
JUDr. Dušan Šebok odovzdal slovo ekonómke obecného úradu Ing. Erike Petrikovej, ktorá
skonštatovala, že návrh VZN bol zverejnený 15 dní tak na úradnej tabuli ako aj na webovej
stránke obce. Neboli prijaté žiadne pripomienky. Poslancom objasnila dôvod úpravy stravného
a to z dôvodu zmien finančných pásiem v stravovaní (z pásma 5 na pásmo 3), čo predstavuje
malé navýšenie a taktiež z dôvodu schválenia príspevku na stravovanie.
Uznesenie číslo 43/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci prerokovalo predložený návrh VZN č. 2/2019
ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2019, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov MŠ, ŠKD a ŠJ.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
11/ Schválenie spoluúčasti vo výške 5% na projekty
Starosta obce predložil poslancom návrh uznesení na schválenie spoluúčasti 5% z vlastných
prostriedkov obce na projekty „Zníženie energetickej náročnosti objektu telocvične – Kráľová
pri Senci“ a „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci Kráľová pri Senci“.
O predloženom návrhu dal hlasovať. Oba návrhy boli jednohlasne schválené a boli prijaté
nasledovné uznesenia.
Uznesenie číslo 44/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti
objektu telocvične - Kráľová pri Senci“ realizovaného z dotácie Environmentálneho
fondu, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 5.000,76 € minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov na
realizáciu.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Uznesenie číslo 45/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
- predloženie žiadosti na projekt „Zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v obci
Kráľová pri Senci“ realizovaného z dotácie výzvy č. III. prezídia Policajného zboru
2019, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorého ciele sú v súlade s platným

územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie vlastných finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške 1.019,52 € minimálne vo výške 5% z celkových výdavkov na
realizáciu.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
-

12/ Voľba riaditeľky ZŠ v Kráľovej pri Senci – informácia
JUDr. Dušan Šebok informoval prítomných poslancov o voľbe riaditeľky Základnej školy
v Kráľovej pri Senci, ktorá sa konala 22.5.2019 o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti na
obecnom úrade. Výberové konanie bolo vyhlásené 4.4.2019 obcou a zverejnené na webovej
stránke obce, zaslané na obecné úrady v okrese Senec, Galanta, na webovej stránke OÚ
Bratislava a profesia cez edujobs. Výberová komisia mala 13 členov. Prihlásil sa 1 uchádzač Mgr. Darina Deáková, ktorá splnila všetky kritéria. Výberová komisia navrhuje zriaďovateľovi
vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy v Kráľovej pri Senci Mgr. Darinu Deákovú.
Menovací dekrét bude odovzdaný zajtra 20.6.2019 na obdobie 5 rokov od 1.7.2019. Za
uvedené dal starosta hlasovať a všetci prítomní poslanci zobrali informáciu na vedomie.
Uznesenie číslo 46/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o voľbe riaditeľky
Základnej školy v Kráľovej pri Senci.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
13/ Obmedzenie prevádzky MŠ v Kráľovej pri Senci
Starosta obce predniesol poslancom žiadosť riaditeľky materskej školy na obmedzenú
prevádzku MŠ v mesiaci júl 2019 z dôvodu čerpania dovoleniek pedagogických zamestnancov
s tým, že materskú školu budú môcť navštevovať len deti pracujúcich rodičov. Taktiež žiada o
prerušenie prevádzky materskej školy v mesiaci august 2019 z dôvodu veľkého upratovania,
dezinfekcie a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov materskej školy. Za predložený
návrh dal starosta hlasovať, návrh bol prijatý jednohlasne.
Uznesenie číslo 47/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje obmedzenú prevádzku Materskej školy
v Kráľovej pri Senci v mesiaci júl 2019, z dôvodu čerpania dovoleniek pedagogických
zamestnancov s tým, že materskú školu môžu navštevovať deti pracujúcich rodičov. Deti,
ktorých mamičky sú nezamestnané alebo na materskej dovolenke nebudú v tejto obmedzenej
prevádzke navštevovať MŠ. Ďalej v mesiaci august 2019 prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu
dezinfekcie, veľkého upratovania a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov MŠ.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
14/ II. kolo Prezidentské voľby 2019 a voľby do Európskeho parlamentu 2019 –
informácia
JUDr. Dušan Šebok informoval o druhom kole Prezidentských volieb v Kráľovej pri Senci,
ktoré sa konali v sobotu 30.3.2019. Volieb sa zúčastnilo 56% občanov, voľby vyhrala
v Kráľovej pri Senci Zuzana Čaputová s počtom 605 získaných platných hlasov. Taktiež
starosta informoval o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali 25.5.2019. Volebná

účasť v Kráľovej pri Senci bola 26,25%. Na prvých troch miestach sa umiestnili strany: Koalícia
Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia v počte hlasov 99, Sloboda
a Solidarita v počte hlasov 70 a SMER – sociálna demokracia v počte 67 hlasov. Informácie
o oboch voľbách boli zverejnené na webovej stránke obce. Za vzatie na vedomie dal starosta
hlasovať. Všetci prítomný poslanci informáciu zobrali na vedomie.
Uznesenie číslo 48/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o II. kole
Prezidentských volieb 2019 a o voľbách do Európskeho parlamentu 2019 v obci Kráľová pri
Senci.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
15/ Nový návrh VOS - Kráľovský termál
Starosta obce skonštatoval, že k problematike Kráľovského termálu boli už 3 stretnutia
poslancov a nastal čas na definitívne doriešenie situácie. Predložil poslancom stratégiu
efektívneho využitia nehnuteľného majetku obce. Prebral s poslancami všetky štyri body
stratégie, ktoré budú schvaľované na valnom zhromaždení Kráľovský termál a.s. Starosta dal
za túto stratégiu hlasovať, návrh bol jednohlasne schválený a bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
Uznesenie číslo 49/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje stratégiu efektívneho využitia
nehnuteľného majetku obce, ktorá bude schvaľovaná na valnom zhromaždení Kráľovský
termál, a.s. a to:
1/ Vyhlásiť bez meškania novú Verejnú obchodnú súťaž s termínom do konca októbra 2019,
kde bude opakovane preferované verejno-prospešné využitie nehnuteľného majetku na
realizáciu projektu s využitím potenciálu termálnych vrtov. Spoločnosť Kráľovský termál, a.s.
sa zaviaže, že výsledky takejto súťaže už bude objektívne rešpektovať.
2/ Prerokovať možnosť odkúpenia 49% podielu súkromného akcionára v spoločnosti
Kráľovský termál, a.s. obcou Kráľová pri Senci za navrhovanú cenu 1.040.000.- Eur, čo
umožní obci samostatné rozhodovanie o ďalšom využití predmetných nehnuteľností.
3/ Prerokovať so súkromným akcionárom spôsob rozdelenia predmetných nehnuteľností
podľa prílohy domnelou polovicou s tým, že časť nehnuteľností s vrtmi a bazénovým telesom
zostane obci (príloha č.3).
4/ Návrh nového člena do dozornej rady Kráľovský termál, a.s. RNDr. Michala Konečného
PhD. namiesto člena Mariána Bobríka.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr.
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher

Michal

Konečný,

16/ Rôzne
Starosta obce predložil žiadosť ORION TIP SK a.s., Drevárska 455/5 Poprad, IČO:
51404583 na prevádzkovanie kurzových stávok v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, ako
nástupníckej firme po ORION TIP s.r.o. Drevárska 455/5, Poprad. Najprv dal starosta hlasovať
za zrušenie uznesenia č. 27/OZ-2019 zo dňa 20.3.2019, kde boli všetci prítomní poslanci za.
Následne dal starosta hlasovať za prevádzkovanie kurzových stávok právnickej osobe ORION
TIP SK, a.s. Poprad. Návrh bol jednohlasne prijatý. Boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie číslo 50/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci ruší uznesenie číslo 27/OZ-2019 zo dňa 20.3.2019
na prevádzkovanie stávkového terminálu v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej
osobe ORION TIP, s.r.o., Drevárska 455/5 Poprad od 20.3.2019 do 31.12.2020.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Uznesenie číslo 51/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prevádzkovanie kurzových stávok
v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej osobe ORION TIP SK, a.s., Drevárska
455/5, 028 01 Poprad, IČO: 51404583 od 20.6.2019 do 31.12.2020.
Za: 7 , proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Neprítomní: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
17/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:20 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce
Overovatelia :
Beata Podolská
Alena Heričová

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 25.6.2019

