Z Á P I S N I C A
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 09. septembra 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 11. 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 19:30 hod. otvoril a viedol 11. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Privítal poslancov a všetkých prítomných. Poďakoval sa za
účasť vzhľadom na naliehavosť prerokovaných bodov. Skonštatoval, že všetci poslanci
obecného zastupiteľstva obdržali pozvánku.
Starosta dal za program OZ hlasovať.
Program bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
3/ Spolufinancovanie kanalizácie a ČOV pre združenie obcí Kráľová pri Senci, Kostolná pri
Dunaji a Hrubá Borša
4/ Pôžička združeniu 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 RNDr. Michala
Konečného a Martina Slávika a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Starosta dal za
návrh hlasovať a ten bol jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 139/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: RNDr. Michal Konečný a Martin Slávik
2/ zapisovateľa: 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/ Spolufinancovanie kanalizácie a ČOV pre združenie obcí Kráľová pri Senci,
Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Nakoľko obec musí do 16.09.2020 podať novú žiadosť na poskytnutie nenávratného
finančného príspevku (NFP) na projekt Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd pre
obce Kráľová pri Senci, Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji, starosta predložil poslancom návrh
na zrušenie uznesenia č. 90/OZ-2020 zo dňa 10.03.2020, ktorým bolo schválené
predchádzajúce predloženie žiadosti o poskytnutie NFP a ďalšie zabezpečenie projektu.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia a toto bolo jednohlasne schválené.
Ďalej starosta predložil poslancom tabuľku kofinancovania celého projektu a v tom
náklady za obec Kráľová pri Senci. Návrh uznesenia je na predloženie novej žiadosti
o poskytnutie NFP, zabezpečenie realizácie realizácie projektu, zabezpečenie finančných
prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie realizácie projektu a 5% na
spolufinancovanie nákupu pozemkov a ostatných priamych a nepriamych nákladov
nevyhnutných pre realizáciu projektu.
Celý projekt by mal byť v hodnote cca 22 mil. Eur. Starosta Informoval, že verejné obstarávanie
by malo byť ukončené do konca roka. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia. Návrh bol
jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 140/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci ruší uznesenie č. Uznesenie číslo 90/OZ-2020
zo dňa 10.03.2020.
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
Uznesenie číslo 141/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v obci Kráľová pri Senci schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy
OPKZP-PO1-SC121-2018-43 žiadateľom Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná
pri Dunaji - Hrubá Borša“ za účelom realizácie projektu „Kráľová pri Senci, Hrubá
Borša, Kostolná pri Dunaji - Splašková kanalizácia a čistiareň odpadových
vôd“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným
programom rozvoja obce,
- zabezpečenie realizácie projektu žiadateľom v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
- zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie
realizovaného projektu, a to za obec Kráľová pri Senci vo výške 421.532,59 eur na
stokovú sieť a vo výške adekvátneho podielu 92.986,88 eur na čističku odpadových
vôd,
- zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5% na spolufinancovanie
nákupu pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu a na spolufinancovanie
ostatných zdieľaných priamych a nepriamych nákladov nevyhnutných pre realizáciu
projektu (stavebný dozor, odborný autorský dohľad, odborný koordinátor, externý
projektový manažment a propagácia projektu) vo výške 8.288,04 eur.
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/ Pôžička združeniu obcí Kráľová pri Senci, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša
Starosta vysvetlil poslancom potrebu deklarovať pri podaní žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančné príspevku, že Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri
Dunaji - Hrubá Borša má finančné prostriedky za účelom preukázania kofinancovania
projektu „Kráľová pri Senci, Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji - Splašková kanalizácia a
čistiareň odpadových vôd“. Finančné prostriedky sa požičiavajú po dobu 10 dní, následne
budú vrátené späť a každá obec si bude financovať svoje náklady.
Uznesenie číslo 142/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje poskytnutie Bezúročnej pôžičky obcou
Kráľová pri Senci na dobu 10 dní vo výške 300 000,- € ( slovom: tristotisíc 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-SC121-2018-43 žiadateľom
Združenie obcí - Kráľová pri Senci - Kostolná pri Dunaji - Hrubá Borša“. Uznesenie je platné
do 30.9.2020.
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 dal slovo poslancom v bode rôzne. Nakoľko nikto z poslancov nemal nič do tohto
bodu, starosta prešiel na ďalší bod programu.
6/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19:50 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

Overovatelia :
RNDr. Michal Konečný
Martin Slávik

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 10.09.2020

