Z Á P I S N I C A
z 15. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 20. septembra 2018

Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

JUDr. Dušan Šebok
Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš,
RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher,

Pätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci o 18:00 hod. otvoril
a viedol starosta obce JUDr. Dušan Šebok.
Zasadnutia OZ sa z celkového počtu 9 zvolených poslancov OZ zúčastnilo 8 poslancov
- neprítomný: Marián Bobrík,
- neprítomný poslanec svoju účasť ospravedlnil
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu.
Program rokovania bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne :

Program:

1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4/ Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
5/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
6 / Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2018
7/ Výrok audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
8/ VZN o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom
je obec Kráľová pri Senci
9/ Komunálne voľby 2018 – informácia o organizácii volieb
10/ Rôzne
11/ Záver

Po odsúhlasení programu sa prešlo k prerokovávaniu jednotlivých bodov programu.

1/ Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok privítal na 15. riadnom zasadnutí poslancov
a ostatných prítomných.

OZ

2/ Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Dášu Tóthovú a Mgr.
Ľubomíra Tuchschera.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Katarínu Smieškovú a Juraja Deáka.
O svojom návrhu dal následne hlasovať.

Uznesenie číslo 397/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov:
Dáša Tóthová a Mgr. Ľubomír Tuchscher
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík
Uznesenie číslo 398/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Katarína Smiešková a Juraj Deák
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík
3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
14. riadneho zasadnutia OZ. Skonštatoval, že uznesenia sú plnené. Overovatelia zápisníc,
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 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v júni 2018.
Zhrnul investície obce ako boli sanitárny kontajner na Sigotku 7 572,45 €, oprava ciest a to
Récka cesta 19.949 €, cesta pri ABW obec prispela 2.000 €, vybavenie piatej triedy MŠ
10.573 €, obecné trhovisko dotácia od BSK vo výške 18 tis. € a obec platila 52.457 €, júlová
rekonštrukcia kuchyne MŠ so zariadením 7.325 €, augustová rekonštrukcia kúpeľní MŠ
vrátane sanity 7.568,76 €, projekt protiprašnosť v čom bola zahrnutá nádrž na vodu 1 306,8 €
s dotáciou 24.829 €, bezbariérový prístup na OcÚ vo výške cca 1.500 €. Spolu obecný úrad
prefinancoval 88 779,69 €. Starosta informoval o návšteve žiakov ZŠ, ktorí boli na diskusii so
starostom a žiakov MŠ, ktorí navštívili obecný úrad v rámci rozlúčky s MŠ. Ďalej informoval
o akciách v obci ako bol Kráľovský beh dňa 5. júna, ktorého sa zúčastnilo 200 súťažiacich,
cyklistické preteky – časovka dňa 14.7.2018, súťaž vo varení gulášu dňa 25.8. pri ktorom bola
obec nápomocná. Poďakoval miestnej organizácii Červeného kríža v Kráľovej pri Senci, ktorá
zorganizovala súbežne so súťažou vo varení gulášu športový deň a tak zapojili do súťaží deti
ale aj seniorov. Taktiež im vyslovil poďakovanie za ochotu vypomôcť aj na ostatných obecných
akciách. Ďalšou obecnou akciou bol pietny akt pri príležitosti 74. výročia SNP, ktorý sa konal
29.8. pri zrekonštruovanom pamätníku v parku pred obecným úradom. Akcia bola spojená so
slávnostným odhalením pamätnej tabule padlým vojakom v I. a II. svetovej vojny. Na tejto akcii
sa zúčastnilo cca 30 ľudí. Dňa 1.9. sa konala na štadióne MŠK súťaž v malom futbale, ktorej
sa zúčastnilo 14 družstiev. Starosta informoval o Kráľovských slávnostiach, ktoré sa konali
v dňoch 7. a 8.9. Zhodnotil piatkový program slávností. Následne informoval o sobote, kedy v
doobedňajších hodinách prebehla v areáli základnej školy súťaž mladých hasičov v ktorej
družstvo Kráľovej pri Senci skončilo na 5. a 6. mieste. Spomenul taktiež stolnotenisový turnaj,
ktorého sa zúčastnilo 13 súťažiacich. Program sobotňajších slávností hodnotil taktiež veľmi
pozitívne. Poďakoval všetkým, ktorý sa podieľali na príprave a organizácii slávností. Ďalej
starosta informoval o výstave ovocia a zeleniny, ktorá sa konala 15.9. na Sigotke. Občania
vystavovali ovocie a zeleninu z vlastných záhrad, základná škola organizovala predaj
jablkových dobrôt, pán Moravčík z Včelárskej paseky prednášal o včelách a následne bola

prednáška pána Hričovského. Počas akcie prebiehali rôzne súťaže. Starosta hodnotil akciu za
veľmi vydarenú. Informoval o nastávajúcej hasičskej súťaži, ktorá sa má konať v sobotu 22.9.
na ihrisku základnej školy a je spojená s oslavou 120. výročia založenia zboru.
Starosta ďalej informoval o sťažnostiach a podnetoch ako bol p. Kardoš, ktorý si sťažoval na
hluk počas Kráľovských slávností, p. Krišová k umiestneniu dopravnej značke zákazu vjazdu
12 ton na Sadovú ulicu, p. Skalská k zmene názvu miestnej časti Bodov z pôvodného
Bodoház, ktoré malo zostať z historického hľadiska, p. Gábriš k umiestneniu dopravnej
značky označenia slepej ulice na Hasičskú ulicu, p. Kováč na hluk traktorov v nočných
hodinách na Malokrmešskej ul. Ďalej informoval o Bratislavskej integrovanej doprave, ktorá
bola zavedená od 19.8.2018. Prvého stretnutia vyvolaného na základe sťažností cestujúcich
sa konalo na BSK, ktorého sa zúčastnili poslanci Tuchscher a Smiešková. Taktiež informoval
o stretnutí starostov na BSK dňa 6.9. k integrovanej doprave.
Starosta ďalej informoval o obcou podaných projektoch ako je cezhraničná spolupráca, t.j.
Kráľovské slávnosti 2019 a nadstavba materskej školy v hodnote cca 250 tis. Eur.
Ďalej informoval o kompostéroch, ktoré budú obcou poskytované zadarmo, bude protokol
o odovzdaní kompostéru na 5 rokov a o mieste na zbernom dvore. Starosta ďalej informoval
o pripravovanej ČOV a kanalizácii, kde BVS odmietla po pol roku prevádzkovať ČOV, chýba
ešte pár vyjadrení, momentálne starosta začína zbierať súhlasy majiteľov nehnuteľností na
kanalizáciu, v polovici mesiaca október budú projekty na stavebné povolenie. Ďalej informoval
verejnom obstarávaní na výmenu povrchu multifunkčného ihriska v základnej škole, kde bola
Úradom vlády SR zrušená súťaž a taktiež o tom, že bola začatá nová súťaž, t.j. vyhlásené
nové verejné obstarávanie na predmetnú akciu. Čo sa týka Územného plánu obce na budúci
týždeň bude obci dodaný a následne bude zverejnený.
Na záver sa starosta poďakoval všetkým miestnym organizáciám a pracovníkom obecného
úradu.
Uznesenie číslo 399/OZ-2018
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 výstavbu a dopravu pri OZ Juraj Deák informoval, že komisia
nezasadala. Žiadosti na drobné stavby, žiadosti ku kolaudačným a stavebným konaniam boli
vybavované priebežne.
Predsedníčka kultúrnej komisie Beata Podolská
informovala o tom, že komisia
nezasadala. O akciách informoval starosta. Poďakovala sa za pomoc pri všetkých obecných
akciách. Momentálne pripravuje plán kultúrnych akcií na rok 2019.
Predseda komisie pre životné prostredie pri OZ Mgr. Ľubomír Tuchscher informoval o tom,
že komisia nezasadala. Informoval o plánovanej výsadbe 400 stromov a o tom, že členovia
komisie pán Konečný a pán Petrik boli obhliadnuť lokality v obci, kde bude výsadba
realizovaná. Pán poslanec Konečný si vypýtal slovo, aby informoval o lokalitách,
o vyschnutých novo zasadených stromoch na cyklotrase ako aj pri čerpačke a tiež pri ceste
smerom na Hrubú Boršu. Predniesol návrh na oslovenie organizácii, ktoré by sa zapájali
v letných mesiacoch do zalievania vysadených 400 stromov a tiež ostatných stromov, ktoré
boli v poslednom období obcou vysadené. Starosta vysvetlil, že nebude potrebné zapájanie
organizácií, lebo obec už má novú cisternu, ktorá rýchlo nasáva a tiež vytláča vodu
a zamestnanci obce budú starostlivosť o tieto stromy zabezpečovať.

Predsedníčka komisie finančnej, právnej a sociálnych vecí pri OZ Ing. Katarína Smiešková
informovala o tom, že komisia nezasadala.
Uznesenie číslo 400/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.
6 / Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2018
Starosta obce k tomuto bodu odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Konečnej. Tá
zhodnotila, že kontrolná činnosť bola vykonaná v zmysle plánu na I. polrok 2018. Kontrolovala
doklady, rozpočet, financovanie. Obsahom správy bola tiež kontrola rozpočtovej organizácie
Základná škola v Kráľovej pri Senci za rok 2017. Kontrolované boli doklady, výkazy, rozpočty.
Skonštatovala, že kontrola dopadla bez zistení porušenia zákona. Taktiež preverila, že
základná škola zverejňuje doklady ako faktúry, zmluvy, objednávky. Ďalej skonštatovala
kontrolu prijatých sťažností, ktoré boli skôr podnety lebo nespĺňali všetky náležitosti sťažnosti
v zmysle právnych predpisov. Všetky sa riešili priebežne, pán starosta o nich taktiež informuje
na zasadnutiach OZ. Spomenula taktiež vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu.
Záverom skonštatovala, že všetko je v poriadku a obec hospodárne a efektívne nakladá
s majetkom obce.
Uznesenie číslo 401/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za I. polrok 2018.

7/ Výrok audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017
JUDr. Dušan Šebok oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora za
konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017. Nikto z poslancov nemal k predmetnej správe
pripomienky.
Uznesenie číslo 402/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie správu audítora za
konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2017.
8/ VZN o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec
Kráľová pri Senci
Starosta obce informoval poslancov o návrhu VZN o určení školského obvodu základnej
školy, ktorej zriaďovateľom je obec Kráľová pri Senci. Návrh VZN bol vypracovaný následne
po prijatí uznesenia na vylúčenie obcí Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji zo školského obvodu
základnej školy. Návrh VZN rieši vylúčenie obce Hrubá Borša a Kostolná pri Dunaji zo
školského obvodu Základnej školy v Kráľovej pri Senci. Ďalej návrh VZN rieši časť prechodné
ustanovenia z dôvodu cestovného. Nikto z prítomných poslancov nemal pripomienky
k predmetnému návrhu VZN. Starosta obce dal za predložený návrh hlasovať. Poslanci sa
jednohlasne uzniesli na VZN č.3/2018 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej
zriaďovateľom je obec Kráľová pri Senci.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 3/2018 o určení školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Kráľová pri
Senci.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1

Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík
9/ Komunálne voľby 2018 – informácia o organizácii volieb
JUDr. Dušan Šebok informoval o nastávajúcich komunálnych voľbách 2018, ktoré sa budú
konať 10.novembra 2018. Skonštatoval, že obec má vypracovaný harmonogram príprav
volieb, ktorý sa priebežne plní, ďalej, že obec má jeden volebný obvod. Ďalej informoval
o zapisovateľke, o volebnej komisii a zaregistrovaných kandidátoch na poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorých je trinásť a kandidátovi na starostu, ktorý je jeden.
Uznesenie číslo 403/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o priebehu príprav
na voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.
10/ Rôzne
JUDr. Dušan Šebok predložil poslancom prijatú žiadosť od Beáty Koišovej o odkúpenie
obecného pozemku parc. č. 3/1, k.ú. Kráľová pri Senci o výmere cca 81 m2, čo je pozemok
pod predajňou chovateľských potrieb. Poslanci sa v diskusii k uvedenému nevedeli rozhodnúť
medzi odpredajom a dlhodobým nájmom a nakoľko žiadateľ nebol prítomný na zasadnutí, aby
poslancom zodpovedal otázky ohľadom odkúpenia pozemku, starosta preložil túto žiadosť na
ďalšie zasadnutie OZ s tým, že zabezpečí aby žiadateľ bol prítomný na zasadnutí OZ.
Starosta obce predložil poslancom prijatú žiadosť od spoločnosti DOXXbet, s.r.o. Kálov 356
Žilina o vydanie súhlasného stanoviska na umiestnenie stávkovej hry/stávkovej kancelárie na
prevádzke, ktorá žiada o prevádzkovanie stávkového terminálu Sportbox (ktorý nie je
výherným hracím automatom) v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415. Nakoľko nikto
z prítomných poslancov nemal pripomienky k uvedenej žiadosti, starosta dal hlasovať za návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 404/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prevádzkovanie stávkového terminálu
Sportbox v Hostinci u Petra, Kráľová pri Senci 415, právnickej osobe DOXXbet, s.r.o. Kálov
356, 010 01 Žilina.
Za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 1 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová
Zdržal sa: Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík

Starosta obce predložil poslancom urbanistickú štúdiu na výstavbu 17 rodinných domov
s 2 bytovými jednotkami investora AGROMAČAJ, a.s. Kráľová pri Senci 455. Investičný zámer
plánuje 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. Nakoľko nikto z prítomných poslancov nemal
pripomienky k uvedenej urbanistickej štúdii, starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 405/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje urbanistickú štúdiu 17 rodinných domov
s 2 bytovými jednotkami predloženú investorom AGROMAČAJ, a.s. Kráľová pri Senci 455,
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“.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík
Starosta obce predložil poslancom upravenú stavebnú štúdiu na výstavbu 16 rodinných
domov „IBV – Kráľová pri Senci Pri Termáli“ na parcele reg. „E“, parc. č. 135/2, katastrálne
územie Krmeš, predloženú investorom Jozefom Kertészom, Vlčany 155. Stavebná štúdia je
plánovaná v lokalite č. 13 platného Územného plánu obce Kráľová pri Senci. Nakoľko nikto
z prítomných poslancov nemal pripomienky k uvedenej stavebnej štúdii, starosta dal hlasovať
za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 406/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje stavebnú štúdiu 16 rodinných domov
„IBV – Kráľová pri Senci Pri Termáli“ predloženú investorom Jozefom Kertészom, Vlčany 155
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.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík

V súvislosti s podaným projektom „Elektromobil, Kráľová pri Senci“ starosta obce predložil
poslancom návrh uznesenia na zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
vo výške 5% z rozpočtu obce Kráľová pri Senci vo výške minimálne 1.750,- Eur. Za tento návrh
dal hlasovať.
Uznesenie číslo 407/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje 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.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík

JUDr. Dušan Šebok predložil poslancom Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľová
pri Senci, ktorý bol vypracovaný na roky 2018 - 2022. K predmetnému nemali poslanci žiadne
pripomienky a preto dal starosta za tento dokument hlasovať.
Uznesenie číslo 408/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje Komunitný plán sociálnych služieb obce
Kráľová pri Senci na roky 2018 – 2022.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Beata
Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Marián Bobrík

11/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
zástupca starostu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

Overovatelia :
Dáša Tóthová
Mgr. Ľubomír Tuchscher

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 24.9.2018

