Z Á P I S N I C A
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 20. marca 2019

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 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo 9 poslancov.
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnili: 0
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
1/ Otvorenie zasadnutia
2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci o 18:00 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. Program bol bez pripomienok
jednohlasne schválený nasledovne :

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a 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
Čerpanie rozpočtu za rok 2018 – informácia
VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová pri Senci
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2018
Nadstavba materskej školy – uznesenia k predloženiu žiadosti o NFP
Obecný dom + Prístavba ZŠ 3. etapa
Zmena rozpočtu 2019
Žiadosti o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, dane za rozvoj
Informácia o priebehu Prezidentských volieb a príprave Volieb do Európskeho
parlamentu
14/ Poverenie na zastupovanie v BVS
15/ Rôzne
16/ Záver

2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
JUDr. Dušan Šebok navrhol za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Za overovateľov
zápisnice navrhol poslancov RNDr. Michala Konečného a Martina Slávika. Návrh bol
jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 7/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje za zapisovateľa: Ing. Martinu
Stanislavovú.
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 8/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje overovateľov zápisnice poslancov:
RNDr. Michal Konečný a Martin Slávik.
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 z 1. riadneho zasadnutia
OZ. Overovatelia zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani
doplnky ku kontrole plnenia uznesení.
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 1. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v decembri
2018. Informoval o úspešnej VOS na predaj pozemku na Gulaške, kde sa do súťaže prihlásili
traja záujemcovia. Zhodnotil obecnú akciu Krmešský advet, ktorý bol 15.12., poďakoval ZRPŠ
ZŠ, riaditeľke ZŠ, p.Jagelkovi za spev, p. Keszöczemu za guláš, ktorého výťažok šiel pre MŠ.
Ďalej 8.1. sa konalo výberové konanie na prednostu obecného úradu (3 uchádzači), riešil
sa sprejer, na ktorého bolo starostom obce podané trestné oznámenie (škoda bola vyčíslená
na 720 €), polícia konanie prerušila. Dňa 21.1. bol prevzatý elektromobil, od 1.2. nová
kancelária starostu, od 29.1. začala sa riešiť s projektantmi prístavba ZŠ – 3.etapa, 30.1. boli
na obec doručené kompostéry, 7.2. v základnej škole bolo vyhodnotenie projektu „mesiac bez
internetu“ za účasti podpredsedu vlády. Ďalej 10.2. sa konala výročná schôdza červeného
kríža, kde bolo rozdávanie plakiet a bolo zhodnotené, že darcovstva sa zúčastňujú skôr starší
občania. Dňa 16.2. sa konala dedinská zabíjačka, kde výdavky predstavovali 1.376 €
a dobrovoľný príspevok od občanov bol vo výške 1.019 €. Ďalej 2.3. bola vykonaná pokládka
dopadových plôch v MŠ a na detskom ihrisku na Sigotke, dňa 4.3. bola vykonaná montáž
nabíjacej stanice pre elektromobil v hodnote 3.100 € a 5.3. orez stromov a osadenie stĺpov pre
tieniace plachty na Sigotke. Dňa 8.3. Doprastav vybudoval retardér na Réckej ceste,
vyasfaltovanie mostu a doasfaltovanie cesty pri trhovisku (budú ešte robiť parkovisko v ZŠ).
Dňa 9.3.2019 bola výročná schôdza poľovníckeho spolku, 13.3. bol SBS-kou odchytený zlatý
retriever, ktorého si dnes bol prevziať majiteľ. V sobotu 16.3.sa konali voľby na prezidenta SR,
výročná schôdza DHZ. Dňa 15.3. sa konal pohreb katolíckeho kňaza Tomáša Kuľku, Dňa 15.3.
bol nahlásený nelegálny výrub stromov pri Očku, 18.3. Pavučok – úprava strechy na drobnej
stavbe, bude správne konanie s určením pokuty, ďalej bolo vykonané odstraňovanie havárie
na verejnom osvetlení na Jurajovom dvore. Ďalej bola starostom riešená kanalizácia, ČOV,
GP a ostatné veci s tým súvisiace, zajtra bude stretnutie so starostami a projektantmi. Ďalej
starosta mal stretnutie s projektantmi na obecný dom, dom smútku (obnova a prístavba)
a prístavba ZŠ 3. etapa. MUDr. Valkár k 30.6.2019 uvoľní byt na ZS (130 m2), , pivnicu a garáž
(okná budú vymenené v mesiaci apríl).

Uznesenie číslo 9/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
5/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Predseda komisie pre životné prostredie a rozvoj obce Juraj Deák navrhol členov z radov
občanov za každú časť obce po jednom členovi. Beata Podolská navrhla členov komisie pre
kultúru, vzdelávanie a šport z radu občanov. Za oba prednesené návrhy dal starosta obce
hlasovať. Návrhy boli jednohlasne schválené.
Uznesenie číslo 10/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje za členov komisií z radov občanov
nasledovne:
Komisia pre životné prostredie a rozvoj obce v zložení:
Mgr. Juraj Vlkovič, Miroslav Smrtič, Rudolf Moravčík (Paseka), Ing.arch. Igor Križko, Ing. Ivan
Petrik, Ing. Marek Mačaj.
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.
Komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport v zložení: Mgr. Darina Deáková, Mgr. Miroslava
Hincová, Veronika Tóthová, Dr. Viktor Gulár, Radovan Bobrík, Viera Gašparová, Jarmila
Koišová, Ján Hollý
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 predniesol návrh zastavovacej štúdie, ktorú predložili RNDr. Tomáš Husár
a Ing. Katarína Husárová, Žilinská 20, Bratislava na „Novostavba 6 rodinných domov“, každý
s dvoma bytovými jednotkami v lokalite Malý Krmeš na parc. reg. C, parc.č. 1556/26, 1556/62,
1556/33, k.ú. Kráľová pri Senci. Za predložený návrh dal starosta hlasovať. Uznesenie bolo
jednohlasne schválené.
Uznesenie číslo 11/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zastavovaciu štúdiu „Novostavba
6 rodinných domov“ každý s dvoma bytovými jednotkami v lokalite Malý Krmeš č. 471 na parc.
reg. C KN parc. č. 1556/26, 1556/62, 1556/33, katastrálne územie Kráľová pri Senci,
predloženú stavebníkom RNDr. Tomášom Husárom a Ing. Katarínou Husárovou Volekovou,
Žilinská 20, Bratislava.
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 informoval poslancov o vzniknutých zmenách v kultúrno-spoločenských
podujatiach prijatých na rok 2019. Boli prednesené nové termíny cyklistických pretekov,
rybárskych pretekov a rozšírenie termínu Kráľovskej slávnosti. Za prednesený návrh dal
starosta hlasovať. Jednohlasne bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie číslo 12/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zmenu v „Kultúrno - spoločenských
podujatiach v roku 2019 v obci Kráľová pri Senci“ nasledovne:
11.5.2019 (sobota) - Merida Road Cup 2019– Slovenský pohár Masters - Pretek jednotlivcov
12.5.2019 (nedeľa) - Kráľovský etapový cyklistický pretek – Časovka jednotlivcov

18.5.2019 (sobota) – 10. ročník Kráľovských rybárskych pretekov
6.-8.9.2019 (piatok-nedeľa) – „Kráľovská slávnosť“
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 13/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.

6/ Čerpanie rozpočtu za rok 2018 – informácia
Starosta odovzdal slovo ekonómke obecného úradu Ing. Erike Petrikovej, ktorá podala
poslancom informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2018.
Uznesenie číslo 14/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2018.

7/ VZN o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová pri Senci
Starosta obce prerokoval s poslancami návrh VZN č. 1/2019 o zásadách hospodárenia
a nakladania s majetkom obce Kráľová pri Senci, ktorý bol riadne zverejnený, zaslaný
poslancom na pripomienkovanie. Neboli prijaté žiadne pripomienky k návrhu VZN. Poslanci sa
jednohlasne uzniesli na VZN č. 1/2019.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2019 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kráľová pri Senci.
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
8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2018
JUDr. Dušan Šebok odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Martine Konečnej, aby
predniesla správu o kontrolnej činnosti za 2. polrok 2018. Zhodnotila vykonanie finančnej
a ostatnej kontrolnej činnosti, dlh, pohľadávky a záväzky. Skonštatovala, že zistené
nedostatky boli v priebehu kontroly odstránené.
Uznesenie číslo 15/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za 2. polrok 2018.
9/ Nadstavba materskej školy – uznesenia k predloženiu žiadosti o NFP
Starosta obce informoval poslancov o tom, že obec ide podávať žiadosť o nenávratný
finančný príspevok k projektu „Nadstavba materskej školy Kráľová pri Senci“ a s tým súvisiace
zabezpečenie prostriedkov vo výške 10.842,06 € z rozpočtu obce, t.j. 5% z rozpočtu. Termín
podania bol stanovený k 29.3.2019. Z toho dôvodu starosta predložil na schválenie
nasledujúce uznesenie, ktoré bolo poslancami jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 16/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
- predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Nadstavba materskej školy Kráľová
pri Senci realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2018-35“, 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 finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 10 842,06 €.
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
10/ Obecný dom + Prístavba ZŠ 3. etapa
Starosta obce informoval o zámere rekonštrukcie a prístavby obecného domu a prístavby
Základnej školy 3.etapa. Pozemok pod obecným klubom, parc. č. E parc. č. 240/3 obec nemá
vysporiadaný a v súvislosti s tým starosta dal hlasovať za uznesenie na poverenie jednať
v predmetnej veci. Bolo prijaté uznesenie. Ďalej dal hlasovať za uznesenia na vypracovanie
projektových dokumentácií na akcie rekonštrukcia a prístavba obecného domu a prístavba ZŠ
3.etapa. Uznesenia boli jednohlasne schválené
Uznesenie číslo 17/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci poveruje starostu jednať vo veci vysporiadania
pozemku parc. reg. E parc. č. 240/3, k. ú. Kráľová pri Senci o výmere 1 068 m2 do majetku
obce za účelom rekonštrukcie a prístavby obecného domu.
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 18/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie na rekonštrukciu a prístavbu obecného domu.
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 19/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie na akciu „Prístavba Základnej školy Kráľová pri Senci – 3. etapa“.
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
11/ Zmena rozpočtu 2019
Starosta predložil poslancom 1. úpravu rozpočtu, v rámci ktorej boli upravené príjmy
a výdavky ako vybavenie kancelárie starostu, dopadové plochy v MŠ a na Sigotke,
elektromobil. Ďalej predniesol 2. úpravu rozpočtu a to na akcie ako dom smútku, telocvičňa
ZŠ zateplenie strechy a fasády, multifunkčné ihrisko, náklady na malotraktor, PD zámery,
kamerový systém, parkovanie pri ZŠ. Za druhú úpravu rozpočtu dal starosta hlasovať.
Uznesenie bolo jednohlasne schválené.

Uznesenie číslo 20/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie prvú úpravu rozpočtu 2019
(príloha č. 1).
Uznesenie číslo 21/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje druhú úpravu rozpočtu 2019 podľa
(príloha č. 2).
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
12/ Žiadosti o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, dane za rozvoj
Starosta obce predniesol žiadosť Slovenského zväzu včelárov, Svrčia 14, Bratislava
o odpustenie dane z nehnuteľnosti na rok 2019 vo výške 1.168,08 €. Starosta dal za
predmetné odpustenie dane z nehnuteľnosti hlasovať. Za bolo 0 poslancov, proti 8 poslancov,
menovite: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal
Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová a zdržal sa
jeden poslanec Mgr. Ľubomír Tuchscher. Na základe uvedeného hlasovania návrh nebol
schválený.
Ďalej bola starostom predložená žiadosť Ivana Vojteka, Brezová 72, Žilina na odpustenie
dane z nehnuteľnosti na rok 2019 vo výške 259,35 €. Starosta dal za odpustenie dane
hlasovať. Za bolo 0 poslancov, proti bolo 9 poslancov: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj
Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher. Nakoľko všetci poslanci boli proti a
predmetný návrh uznesenia nebol schválený.
Ďalej starosta predložil žiadosť Ivana Vojteka, Brezová 72, Žilina na odpustenie poplatku za
rozvoj vo výške 930,- €. Starosta dal za odpustenie poplatku hlasovať. Za bolo 0 poslancov,
proti bolo 9 poslancov, menovite: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová,
RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša
Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher. Nakoľko všetci poslanci boli proti, predmetný návrh
uznesenia nebol schválený.
13/ Informácia o priebehu Prezidentských volieb a príprave Volieb do Európskeho
parlamentu
JUDr. Dušan Šebok informoval o prvom kole Prezidentských volieb v Kráľovej pri Senci, ktoré
sa konali v sobotu 16.3.2019. Volieb sa zúčastnilo 61% občanov. Starosta zhodnotil priebeh
a výsledky volieb kde na prvých dvoch miestach sa umiestnili: 1. miesto Zuzana Čaputová s
počtom 501 hlasov a 2. miesto Maroš Šefčovič s počtom hlasov 147. Z celoslovenských
výsledkov vyplynulo, že sa bude konať aj II. kolo prezidentských volieb dňa 30.3.2019. Taktiež
starosta informoval o prípravných prácach na voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú
konať 25.5.2019.
Uznesenie číslo 22/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o priebehu I. kola
Prezidentských volieb SR 2019 a príprave II. kola Prezidentských volieb SR 2019 a Volieb do
Európskeho parlamentu 2019.
14/ Poverenie na zastupovanie v BVS
Starosta predložil poslancom návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb
„Združenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.“ do ktorého sa zapája 40
obcí. V súvislosti s tým predložil na prerokovanie Stanovy záujmového združenia právnických

osôb s názvom Združenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Nakoľko
k predloženému návrhu ani stanovám neboli žiadne pripomienky starosta dal za predmetný
návrh hlasovať. Návrh bol jednohlasne schválený a bolo prijaté nasledovné uznesenie.
Uznesenie číslo 23/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci po prerokovaní materiálu:
a) schvaľuje
stanovy Záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie akcionárov Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti, a.s.
b) zakladá
záujmové združenie právnických osôb s názvom Združenie akcionárov Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti, a.s.
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 ďalej predložil poslancom návrh na zmenu zástupcov menšinových akcionárov
v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ide konkrétne o návrh na odvolanie zástupcu
menšinových akcionárov z predstavenstva obchodnej spoločnosti BVS a.s. a to Ing. Františka
Sobotu (podpredsedu predstavenstva) a vymenovanie nového zástupcu Ing. Ľudovíta
Draguna. V prípade nezvolenia zástupcu minoritných akcionárov do predstavenstva návrh na
odvolanie zástupcu menšinových akcionárov z dozornej rady obchodnej spoločnosti:
Ing. Ľudovíta Baráta a návrh na vymenovanie Miroslava Draguna za zástupcu minoritných
akcionárov v dozornej rade obchodnej spoločnosti. Ďalej predložil návrh na splnomocnenie
nového zástupcu akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti Bratislavská vodárenská
spoločnosť, a.s. predložiť návrh na odvolanie spomínaných zástupcov a voľbu zástupcov
akcionára za členov štatutárnych a kontrolných orgánov. Za uvedené návrhy dal starosta
hlasovať. Všetci prítomní poslanci návrh schválili.
Uznesenie číslo 24/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci po prerokovaní schvaľuje
V obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Prešovská 48,
Bratislava, IČO: 35850370:
a) odvolanie zástupcu menšinových akcionárov z predstavenstva obchodnej spoločnosti:
podpredsedu predstavenstva Ing. Františka Sobotu, bytom:
vymenovanie za zástupcov zástupcu menšinových akcionárov v predstavenstve obchodnej
spoločnosti:
za podpredsedu predstavenstva Miroslava Draguna, bytom
b) v prípade nezvolenia zástupcu minoritných akcionárov do predstavenstva schvaľuje odvolanie
zástupcu menšinových akcionárov z dozornej rady obchodnej spoločnosti:
Ing. Ľudovít Barát, bytom
vymenovanie za zástupcu minoritných akcionárov v dozornej rade obchodnej spoločnosti:
Miroslava Draguna, bytom
c) poveruje splnomocneného zástupcu akcionára na valnom zhromaždení spoločnosti
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. predložiť návrh na odvolanie a voľbu zástupcov
akcionára za členov štatutárnych a kontrolných orgánov tejto spoločnosti uvedených v uznesení.
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

15/ Rôzne
JUDr. Dušan Šebok informoval poslancov o tom, že v mesiaci apríl 2019 bude vypísané
výberové konanie na post riaditeľa/ky základnej školy. Výberové konanie sa bude konať v máji.
Uznesenie číslo 25/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o vypísaní
výberového konania na riaditeľa/ku Základnej školy v Kráľovej pri Senci v mesiaci apríl 2019.
Starosta obce predložil poslancom priebežná správa od advokátky JUDr. Lýdii Ráckovej o
stave vybavovania veci, ktorá vybavuje duplicitu vlastníctva k pozemku parc.reg. „E“ parc. č.
11485/8, katastrálne územie Senec.
Uznesenie číslo 26/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o priebežnej správe
o stave vybavovania vo veci duplicity vlastníctva k pozemku, parc. reg. „E“ parc. č. 11485/8
o výmere 18 347 m2,katastrálne územie Senec, zapísanej na liste vlastníctva č. 2247.
JUDr. Dušan Šebok predložil poslancom žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie
stávkovej kancelárie od ORION TIP s.r.o., Drevárska 455/5, Poprad ako náhradníckej firme po
DOXXbet, s.r.o., ktorá končí prevádzkovanie stávkového terminálu v Hostinci u Petra, Kráľová
pri Senci 415. Za návrh dal starosta hlasovať. Návrh bol schválený.
Uznesenie číslo 27/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje 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: 6 , proti: 0 , zdržal sa: 3 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, Beata Podolská, Martin
Slávik, Dáša Tóthová,
Zdržali sa: RNDr. Michal Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Starosta obce predložil poslancom návrh na zámenu pozemkov medzi Elenou Žižkovou,
Kráľová pri Senci 57(parc. reg. C KN, parc.č. 547/8, k.ú. Krmeš o výmere 1039 m2, parc. reg.
E KN parc.č. 544/1, k.ú. Krmeš o výmere 350 m2 a parc. reg. E KN parc. č. 544/4, k.ú. Krmeš
o výmere 260 m2), Kráľovským termálom a.s. (parc. reg. C KN parc.č. 548/2, k.ú. Krmeš
o výmere 1046 m2) a obcou Kráľová pri Senci (parc. reg. E KN parc. č. 543/2, k.ú. Krmeš
o výmere 262 m2 a parc. reg. E KN parc. č. 543/3, k.ú. Krmeš o výmere 1026 m2). Poslanci
nemali žiadne pripomienky z toho dôvodu dal starosta za návrh hlasovať. Návrh bol
jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 28/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zámenu pozemkov medzi Elenou
Žižkovou, bytom Kráľová pri Senci 57 (parc. reg. C KN, parc.č. 547/8, k.ú. Krmeš o výmere
1039 m2, parc. reg. E KN parc.č. 544/1, k.ú. Krmeš o výmere 350 m2 a parc. reg. E KN parc.
č. 544/4, k.ú. Krmeš o výmere 260 m2), Kráľovským termálom a.s. (parc. reg. C KN parc.č.
548/2, k.ú. Krmeš o výmere 1046 m2) a obcou Kráľová pri Senci (parc. reg. E KN parc. č.
543/2, k.ú. Krmeš o výmere 262 m2 a parc. reg. E KN parc. č. 543/3, k.ú. Krmeš o výmere
1026 m2).
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 predložil poslancom návrh na podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj
pozemkov Kráľovského termálu a.s. o celkovej výmere 52 829 m2, k.ú. Krmeš zapísaných na
LV 789 z dôvodu zistenia záujmu a tiež ponúkanej ceny na predmetné pozemky. Obchodná
verejná súťaž by bude vypísaná od 25.3.2019 do 25.4.2019. Starosta dal za návrh hlasovať
a ten bol vzápätí jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 29/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže
na predaj pozemkov reg. „C“ o celkovej výmere 52 829 m2, katastrálne územie Krmeš,
zapísaných na LV č. 789 vo vlastníctve Kráľovského termálu, a.s. v termíne od 25.3.2019 do
25.4.2019 do 12:00 hod.
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
V súvislosti s prijatím podmienok verejnej obchodnej súťaže na predaj pozemkov Kráľovského
termálu a.s. starosta navrhol komisiu na vyhodnotenie ponúk z verejnej obchodnej súťaže
v zložení: on ako predseda komisie a za členov navrhol zástupcov z Kráľovského termálu, a.s.
a dvoch poslancov OZ.
Uznesenie číslo 30/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje komisiu na vyhodnotenie verejnej
obchodnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve Kráľovského termálu v zložení:
predseda - JUDr. Dušan Šebok, členovia – Ing. Juraj Kmec, JUDr. Juraj Hatvany, Juraj Deák,
Ing. Katarína Smiešková.
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
16/ 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 :
RNDr. Michal Konečný
Martin Slávik

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 25.3.2019

