Z Á P I S N I C A
z 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 20. júna 2018

Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

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

Štrnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci otvoril a viedol
starosta obce JUDr. Dušan Šebok.
Zasadnutia OZ sa z celkového počtu 9 zvolených poslancov OZ zúčastnilo 8 poslancov
- neprítomný: Beata Podolská
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu.
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok dal hlasovať za zmenu programu rokovania s tým, že
poslanec Mgr. Ľubomír Tuchscher navrhol vložiť ako bod č. 5/ Parkovanie -Sadová ul. bytový
dom 733. Nasledujúce body programu sa číselne posunuli od bodu 5/.
Upravený program rokovania bol bez pripomienok jednohlasne schválený všetkými
prítomnými poslancami a to nasledovne :

Program:

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Parkovanie - Sadová ul. bytový dom 733
Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Úprava rozpočtu 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce II. polrok 2018
Správa audítora – overenie účtovnej závierky za rok 2017
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
za rok 2017
Schválenie záverečného účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového
hospodárenia za rok 2017
Komunálne voľby 2018 – určenie obvodu
Materská škola – poplatok, 5.trieda, obmedzenie prevádzky
Základná škola – ŠKD, delimitácia, školský obvod
VOS pozemok Guláška
Rôzne
Záver

Po odsúhlasení programu sa prešlo k prerokovávaniu jednotlivých bodov programu.

1/ Otvorenie zasadnutia.
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok privítal na 14. riadnom zasadnutí poslancov
a ostatných prítomných.

OZ

2/ Určenie overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Alojza Koiša a Mariána
Bobríka.
Do návrhovej komisie navrhol Juraja Deáka a Ing. Katarínu Smieškovú.
O svojom návrhu dal následne hlasovať.
Uznesenie číslo 368/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje za overovateľov zápisnice poslancov:
Alojz Koiš a Marián Bobrík
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Uznesenie číslo 369/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje návrhovú komisiu v zložení:
Juraj Deák a Ing. Katarína Smiešková
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho
13. 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 13. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Informoval o akcii zníženie
energetickej náročnosti budovy obecného úradu, kde 12.6.2018 prebehla kolaudácia objektu
– III. NP. Taktiež informoval o postupnom zariaďovaní priestorov II. a III. NP obecného úradu.
a úprave parku pred obecným úradom. Ďalšou akciou bolo obecné trhovisko, ktoré je pred
dokončením, práce vykonáva firma Róka a materiál zabezpečovala obec. V rámci trhoviska
boli osadené zapustené kontajnery na sklo, plasty, kovy a tetrapaky, čo sa týka vývozu týchto
kontajnerov musí prísť k nastaveniu termínov vývozu podľa ich napĺňania. Ďalšou akciou bola
oprava fasády budovy hasičskej zbrojnice v mesiacoch apríl a máj, momentálne je už osadený
aj nápis na budove, osvetlenie a vybudovaná prístavba k zadnej časti hasičovne. Do areálu
Sigotka bol osadený sanitárny kontajner, starostlivosť oň bude zabezpečovať MŠK. Ďalšou
akciou bola úprava oplotenia medzi škôlkou, obecným klubom a areálom parkoviska za
zdravotným strediskom. V rámci okolia budovy obecného úradu boli vykopané a umiestnené
trativody a vybudované spevnené plochy ako na dvore tak aj chodník ku schodisku budovy zo
zadnej časti. Na Réckej ulici bola 15.6.2018 vyasfaltovaná cesta, celá akcia stála 28 tis.€,
z toho obec bude hradiť 18 tis. €, finančne sa bude spolupodieľať Poľnohospodárske družstvo
v Kráľovej pri Senci a firma Agromačaj, a.s. Starosta obce vytkol nedisciplinovanosť
obyvateľov v tom, že i napriek upozorneniam (upovedomení boli obyvatelia každého domu na
Réckej ulici) obyvatelia nerešpektovali čas uzávery cesty, odťahovali rampy a vchádzali na
ulicu a tiež jazdili po asfalte ešte pred ukončením uzávery. Ďalej informoval o tom, že v piatok
22.6. bude asfaltovaná taktiež cesta na Tehelnej ulici , kde obec prispeje 2 tis.€, obec Kostolná
pri Dunaji 2.tis. a spolupodieľať sa budú ABW, p. Javor, p. Slovák, ktorí tu majú prevádzky.

Na cyklorase pri Očku bol vykonaný zásyp trhlín, v obci bol vykonaný orez stromov arboristom
(kvôli poruche plošiny nebol orez kompletne vykonaný). Bolo vykonané drvenie biologického
odpadu za ktoré obec neplatí. Obec na základe podnetu ZRPŠ pri ZŠ zabezpečila SBS
k priechodu cez cestu pred základnou školou. Do areálu materskej školy bola privedená
úžitková voda – 2 vývody a s tým súvisiace prehĺbenie studne pred obecným klubom. Pri
kostole bol vyznačený nový priechod pre chodcov. Starosta informoval o porade „Región“,
ktorá sa konala v našej obci, o kultúrnych akciách ako bola nová akcia „Stavanie mája“, ktorá
mala úspech medzi občanmi, strom bol zabezpečený z Včelárskej paseky, „Deň matiek“, kde
poďakoval učiteľkám ZŠ a MŠ, ktoré so žiakmi pripravili bohatý program. Ďalej informoval o
„Rybárskych pretekoch“, kde bola účasť 39 súťažiacich, bolo 20 vecných cien. Kategóriu
mužov vyhral pán Ján Polakovič, kategóriu deti do 15 rokov Samuel Špergl, najmenší účastník
bol Benjamin Guldan a kategóriu žien pani Henrieta Kopúnková. Akcia „Deň kráľovských
detí“ mala veľkú účasť, organizačne ju zabezpečovala organizácia Fénix v spolupráci s obcou.
Starosta ďalej informoval o zasadnutí k príprave ČOV a kanalizácii (stretnutie projektantov,
starostov a zástupcu BVS, aby sa stanovili kritéria pre možnosť budúceho odovzdania BVS).
Starosta upozornil na neporiadok v obci a to hlavne pri kontajneroch so šatstvom a pri
kontajneroch pri rodinnom dome po p. Sulíkovi na Pálfyho ulici. Upozornil na podnet pána
Brettschneidera na zarastené chodníky na ulici Pri veži. Starosta skonštatoval kladné
stanovisko z envirofondu na 40 tis. € na zametací stroj, cisternu a 400 stromov, ďalej
kompostéry, ktoré by mali byť umiestnené do 680 domácností, obnova učební ZŠ 134 tis. €,
rekonštrukcia hasičovne 30 tis. €, multifunkčné ihrisko 10 tis. €, výstavba trhoviska 18 tis.€.
Ďalej informoval, že obec podala projekty a to: na elektromobil za 30 tis.€, cvičiace stroje popri
cyklotrase za 13 tis. €, rekonštrukcia hasičovne II.etapa 25 tis. €. Pripravujú sa projekty ako
nadstavba materskej školy, obnova obecného klubu. Počas mesiaca august bude v materskej
škole vykonaná oprava kúpelní a úprava kuchyne pre 102 detí. Starosta ďalej informoval
o SBS, ktorá odchytáva túlavé psy a vykonávajú hliadku v obci. Informoval o pravidelných
pracovných stretnutiach poslancov. Starosta spomenul požiadavku na podanie informácií
o Blažejovi Topoľskom od verejného ochrancu práv, podnet pani Šrámkovej k potkanom na
nehnuteľnosti pani Procházkovej. Ďalej informoval o potrebe zamestnať kuchárku do školskej
jedálne materskej školy a dve učiteľky a jednu pomocnú silu.
Uznesenie číslo 370/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
5/ Parkovanie - Sadová ul. bytový dom 733
Starosta JUDr. Dušan Šebok dal priestor zástupcom bytového domu 733, ktorí prišli so
žiadosťou riešenia parkovacích miest pri bytovom dome 733. Starosta ich informoval, že
zástupca bytových domov 765 a 766 už predložil parkovaciu štúdiu a je potrebné aby oficiálne
podali návrh parkovania za ich bytový dom. Po predložení návrhu bude následne návrh
prejednaný na zasadnutí stavebnej komisie k zosúladeniu parkovania pri všetkých troch
bytových domoch.
6/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Predseda komisie pre výstavbu a dopravu pri OZ Juraj Deák informoval, že komisia zasadala
19.6.2018. Komisia sa zaoberala nasledovnými prípadmi:
Ing. Juraj Hudák s manželkou Alenou podali žiadosť na odpredaj obecného pozemku parc.
„C“ parc. č. 307/5, k.ú. Kráľová pri Senci o výmere 79 m2 na základe schváleného zámeru na
odpredaj pozemku. Poslanci pri zámere odpredaja odsúhlasili predbežnú cenu 5,- Eur/m2. Pri
predaji bola taktiež navrhnutá cena 5,-Eur/m2 o ktorej dal následne starosta hlasovať. Návrh
bol jednohlasne prijatý.

Uznesenie číslo 371/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania komisie výstavby a
dopravy schvaľuje odpredaja obecného pozemku novovytvorená parcela registra „C“ KN,
parc. č. 307/5, druh: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 79 m2, katastrálne územie
Kráľová pri Senci Ing. Jurajovi Hudákovi a manželke Alene Hudákovej, rod. Šlosárovej,
900 50 Kráľová pri Senci 377, za predajnú cenu 5,- Eur/m2 z dôvodu osobitného zreteľa
spočívajúceho v tom, že pozemok sa nachádza medzi miestnou komunikáciou a pozemkami
vo vlastníctve žiadateľov, pozemok je dlhodobo užívaný a oplotený. Zápis do katastra
zabezpečí a náklady hradí kupujúci. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

Komisia výstavby a dopravy odporučila návrh na zámer odpredaja obecného pozemku parc.
„C“ parc. č. 1245/16 o výmere 600 m2, k.ú. Kráľová pri Senci na základe žiadosti Ing. Dušana
Šebeňa z Nového Svetu. Starosta vyzval poslancov na vyjadrenie sa k cene za odpredaj. Prvý
návrh bol za cenu 17,- Eur/m2 a druhý návrh za 20,-Eur/m2.
Starosta obce dal hlasovať za prvý návrh 17,-/m2. Poslanci hlasovali nasledovne: Za:4, proti
4, menovite za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Mgr.
Ľubomír Tuchscher. Proti boli: Marián Bobrík, Juraj Deák, Ing. Katarína Smiešková, Dáša
Tóthová. Tento návrh nebol odsúhlasený.
Starosta dal následne hlasovať za druhý návrh 20,-/m2, za ktorý poslanci hlasovali
nasledovne: za bolo 5 poslancov : Marián Bobrík, Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.Juraj Deák,
Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová. Proti boli 3 poslanci a to: Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný a Mgr. Ľubomír Tuchscher.
Na základe uvedeného dal starosta obce hlasovať za zámer odpredaja obecného pozemku
Ing. Dušanovi Šebeňovi za cenu 20,- Eur/m2. Následne bolo prijaté uznesenie
Uznesenie číslo 372/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania komisie výstavby a
dopravy schvaľuje zámer odpredaja časti obecného pozemku parcela registra „C“ KN, parc.
č. 1245/16, druh: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 600 m2, katastrálne územie Kráľová
pri Senci žiadateľovi Ing. Dušanovi Šebeňovi, Nový Svet 12, 903 01 Senec z dôvodu
osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok sa nachádza medzi pozemkami vo
vlastníctve žiadateľa, na jednom z nich má postavenú poľnohospodársku halu do ktorej
potrebuje vjazd. Predpokladaná predajná cena pozemku je vo výške 20,- Eur/m2.
Za: 6 ,proti: 1 , zdržal sa: 1 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Ing. Katarína Smiešková, Dáša
Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Proti: RNDr. Michal Konečný
Zdržal sa: Alojz Koiš
Neprítomný: Beata Podolská

Parkovacia štúdia pre bytové domy 765 a 766 predložená Ing. Ľudovítom Bajčim bola na
základe prejednaného bodu č. 5/ programu týkajúceho sa parkovania pri bytovom dome č. 733
vzatá na vedomie.

Uznesenie číslo 373/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania komisie výstavby a
dopravy berie na vedomie žiadosť Ing. Ľudovít Bajči – L Byty, Malinovská 148, 900 28
Zálesie na vybudovanie parkovacích miest pre bytové domy č. 765 a 766 na obecných
parcelách registra „C“ KN, parc. č. 129/1 a 129/47, katastrálne územie Krmeš.

Predseda komisie výstavby a dopravy predniesol žiadosť Juraja Brandisa s manželkou na
prenájom priestorov v suteréne objektu zdravotného strediska, kde si nedávno zakúpili byt.
Starosta dal hlasovať za nájomné vo výške 50,- Eur/ročne. Poslanci návrh jednohlasne prijali
a zároveň poverili starostu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Uznesenie číslo 374/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania komisie výstavby a
dopravy schvaľuje žiadateľom Jurajovi Brandisovi a Jane Brandisovej, vlastníkom bytu č. 3
v polyfunkčnom objekte zdravotného strediska, prenájom priestoru v suteréne objektu
zdravotného strediska za poplatok 50,- Eur/ročne.
Zároveň poveruje starostu obce uzatvorením nájomnej zmluvy na dobu neurčitú.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Na základe odporúčania komisie výstavby a dopravy bola predložená žiadosť firmy
KALIANT s.r.o. Viničné na vybudovanie telekomunikačnej optickej sieti v obci.
Uznesenie číslo 375/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania komisie výstavby a
dopravy schvaľuje vybudovanie telekomunikačnej optickej sieti v obci Kráľová pri Senci firme
KALIANT s.r.o., Záhradná 658/63, 900 23 Viničné s tým, že pre obec Kráľová pri Senci
poskytne dátový okruh pre prevádzku kamerového systému.
Za: 6, proti: 0 , zdržal sa: 2 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová
Zdržal sa: RNDr. Michal Konečný, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Na základe odporúčania komisie výstavby a dopravy bola predložená na schválenie
stavebná štúdia „Obytná zóna Masníkovo“ predložená investorom SZAJKÓ-stav s.r.o., Trhová
Hradská na prac. reg. „C“ parc. č. 1581/27, 1581/28 a 1581/29, katastrálne územie Kráľová pri
Senci.
O predmetnej štúdii dal starosta hlasovať. Za bol 1 poslanec Juraj Deák, proti bolo 7 poslancov
a to: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Alojz Koiš, RNDr. Michal Konečný, Ing.
Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher. Predmetná stavebná štúdia
nebola schválená.
Na základe odporúčania komisie výstavby a dopravy bola predložená na schválenie
stavebná štúdia 16 rodinných domov „IBV – Kráľová pri Senci Pri Termáli“ predložená
investorom Jozefom Kertészom, Vlčany 155 v lokalite č. 13 platného územného plánu, parc.
reg. „E“ parc. č. 135/2, katastrálne územie Krmeš. O predmetnej stavebnej štúdii dal starosta
obce hlasovať. Za boli 4 poslanci, proti 2 poslanci a zdržali sa 2 poslanci. Menovite za boli:
Marián Bobrík, Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Mgr. Ľubomír Tuchscher, proti boli
poslanci: Prof. Mgr. Miroslav Daniš a Dáša Tóthová a hlasovania sa zdržali poslanci: Alojz

Koiš a Katarína Smiešková. Na základe výsledkov hlasovania predmetná stavebná štúdia
nebola schválená.
Starosta informoval o prijatých žiadostiach Johna Rydera k obmedzeniu rýchlosti na
Sadovej ulici na 20 km/hod. a Pavla Petríka na Majerskej ulici na 40km/hod. Starosta
informoval poslancov o novom druhu spomaľovačov „tiché retardéry“. Predmetné žiadosti
poslanci vzali na vedomie. Obmedzenie rýchlosti na spomínaných uliciach bude riešené týmito
spomaľovačmi.
Uznesenie číslo 376/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci na základe odporúčania komisie výstavby a
dopravy berie na vedomie žiadosti Johna Rydera na obmedzenie rýchlosti na Sadovej ulici
na 20 km/hod. za hodinu a žiadosti Pavla Petríka na obmedzenie rýchlosti na Majerskej ulici
na 40 km/hod.

Predseda komisie životného prostredia Mgr. Ľubomír Tuchscher informoval, že komisia
zasadala jedenkrát a to 12.júna 2018. Riešil sa projekt vetrolamov, výsadba 400 stromov, ktorá
sa má uskutočniť na jeseň tohto roku. Taktiež informoval, že v Kráľovských zvestiach bude
zverejnená výzva smerom k občanov ohľadom kompostérov.
Predsedníčka komisie finančnej, právnej a sociálnych vecí pri OZ Ing. Katarína Smiešková
informovala o tom, že komisia zasadala 18. júna 2018. Prerokovávaná bola ročná uzávierka
a záverečný účet obce.
Uznesenie číslo 377/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.

7/ Úprava rozpočtu 2018
Starosta obce predniesol poslancom druhú úpravu rozpočtu 2018 súvisiacu s prijatím
viacero projektov s investičnými zámermi viď príloha.
Uznesenie číslo 378/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje druhú úpravu rozpočtu 2018 podľa
prílohy č. 1.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

8/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce II. polrok 2018
Hlavný kontrolór obce Ing. Martina Konečná predložila poslancom na schválenie a prípadné
doplnenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kráľová pri Seni na druhý polrok
2018. Žiaden z poslancov nemal doplňujúce návrhy a tak starosta dal hlasovať za predložený
plán kontrolnej činnosti.

Uznesenie číslo 379/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Kráľová pri Senci na II. polrok 2018“.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

9/ Správa audítora – overenie účtovnej závierky za rok 2017
Starosta obce predniesol poslancom Správu audítora za individuálnu účtovnú závierku za
rok 2017. Audítor v správe skonštatoval, že obec konala v súlade so zákonom o rozpočtových
pravidlách. Nikto z prítomných poslancov k predmetnej správe nemal pripomienky.
Uznesenie číslo 380/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie správu audítora za individuálnu
účtovnú závierku za rok 2017.

10/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017
Hlavný kontrolór obce Ing. Martina Konečná predniesla svoje stanovisko k Záverečnému
účtu obce a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2017. Skonštatovala, že spĺňa všetky
náležitosti, zverejnený a obec hospodári výborne a vysoko v prebytku. Odporúča ho OZ na
schválenie bez výhrad.
Uznesenie číslo 381/OZ-2018
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 2017.

11/ Schválenie záverečného účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia
za rok 2017
Starosta obce dal slovo Ing. Kataríne Smieškovej aby poslancom zhrnula Záverečný účet
obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 2017. Následne starosta
záverečný účet predložil poslancom na schválenie Ďalej dal na schválenie použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 139.382,65 Eur
a použitie tohto rezervného fondu v roku 2018 vo výške 139.382,65 Eur.
Uznesenie číslo 382/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje Záverečný účet obce Kráľová pri Senci
a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Uznesenie číslo 383/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2017 na tvorbu rezervného fondu vo výške 139.382,65 Eur.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

Uznesenie číslo 384/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
139.382,65 Eur v rozpočtovom roku 2018 na krytie finančných a kapitálových výdavkov v
zmysle rozpočtových pravidiel.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

12/ Komunálne voľby 2018 – určenie obvodu
JUDr. Dušan Šebok informoval poslancov o príprave volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018, ktoré sa budú konať v novembri 2018. Predložil poslancom na schválenie s tým
súvisiace návrhy uznesení týkajúce sa rozsahu výkonu funkcie starostu a určenie počtu
poslancov a jedného volebného obvodu na území obce Kráľová pri Senci na volebné obdobie
2018-2022.
Uznesenie číslo 385/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje rozsah výkonu funkcie starostu obce
Kráľová pri Senci pre volebné obdobie 2018 – 2022 nasledovne:
- Pracovný úväzok – 1,0 plný
- Rozsah výkonu starostu - podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
- podľa ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na
činnosť najvyššieho výkonného orgánu obce
a štatutárneho orgánu obce.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Uznesenie číslo 386/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci určuje
a) počet 9 poslancov Obecného zastupiteľstva obce Kráľová pri Senci pre volebné
obdobie 2018 – 2022
b) jeden volebný obvod na územní obce Kráľová pri Senci pre volebné obdobie 2018 – 2022.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

13/ Materská škola – poplatok, 5.trieda, obmedzenie prevádzky
Starosta obce predniesol poslancom OZ problematiku kapacity materskej školy v našej obci
a počtu žiadostí o prijatie do MŠ. V súvislosti s predmetným dal starosta na odsúhlasenie
návrh na otvorenie V. triedy, ktorá by bola dočasne umiestnená v priestoroch obecného úradu
na treťom nadzemnom podlaží od školského roku 2018/2019.

Uznesenie číslo 387/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje otvorenie V. triedy Materskej školy
v Kráľovej pri Senci od školského roku 2018/2019 v priestoroch obecného úradu – III.NP.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
JUDr. Dušan Šebok predniesol poslancom návrh všeobecne záväzného nariadenia Dodatok k VZN č. 4/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v základných a materských školách, ktoré bolo poslancom predložené na
pripomienkovanie. K predmetnému návrhu neboli písomne predložené žiadne doplňujúce
a pozmeňujúce návrhy. Poslanec Alojz Koiš vystúpil proti navrhovanej výške poplatku 25,- Eur
mesačne a navrhol výšku 20,- Eur/mesiac. Keďže boli dva návrhy poplatku starosta obce dal
hlasovať najprv za návrh 20,- Eur/mesačne. Za boli 3 poslanci a to: Mgr. Miroslav Daniš, CSc.,
Alojz Koiš, Dáša Tóthová. Proti návrhu bolo 5 poslancov a to: Marián Bobrík, Juraj Deák,
RNDr. Michal Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Mgr. Ľubomír Tuchscher.
Následne dal starosta odhlasovať druhý návrh výšky poplatku 25,-Eur/mesačne. Za hlasovalo
5 poslancov a to: Marián Bobrík, Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Ing. Katarína Smiešková,
Mgr. Ľubomír Tuchscher, proti bol 1 poslanec a to Alojz Koiš a hlasovania sa zdržali 2 poslanci:
Mgr. Miroslav Daniš, CSc. a Dáša Tóthová.
Keďže druhý návrh poplatku bol odsúhlasený starosta obce dal hlasovať za VZN s výškou
poplatku 25,- Eur/mesačne. Následne sa OZ uznieslo na VZN č. 2/2018.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 2/2018 Dodatok k VZN č. 4/2017, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách.
Za: 7, proti: 0 , zdržal sa: 1 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Ing.
Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Zdržal sa: Alojz Koiš
Neprítomný: Beata Podolská
JUDr. Dušan Šebok predniesol poslancom žiadosť riaditeľky materskej školy na obmedzenú
prevádzku MŠ v mesiaci júl 2018 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 2018 z dôvodu veľkého upratovania,
dezinfekcie a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov materskej školy.
Uznesenie číslo 388/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje obmedzenú prevádzku Materskej školy
v Kráľovej pri Senci v mesiaci júl 2018, 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 2018 prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu
dezinfekcie, veľkého upratovania a čerpania dovoleniek všetkých zamestnancov MŠ.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

14/ Základná škola – ŠKD, delimitácia, školský obvod
Starosta obce predniesol žiadosť riaditeľky základnej školy na prevádzku Školského klubu
detí pri Základnej škole v Kráľovej pri Senci počas letných prázdnin v mesiaci júl 2018 v dvoch
termínoch a to od 2.7.-6.7.2018 a od 9.7.-13.7.2018 a s tým spojenú výšku nákladov na žiaka.
Následne dal starosta hlasovať za návrh letnej prevádzky ŠKD a bolo prijaté uznesenie.
Uznesenie číslo 389/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prevádzku Školského klubu detí pri ZŠ
Kráľová pri Senci počas letných prázdnin v mesiaci júl v termíne od 2.7.2018 do 6.7.2018
a v termíne od 9.7.2018 do 13.7.2018. Poplatok na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s činnosťou školského klubu detí na žiaka v mesiaci júl je stanovený sumou 20,- Eur na prvý
termín a sumou 25,- Eur na druhý termín.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Starosta obce predniesol poslancom OZ Delimitačný protokol č. 1/2018 o odovzdaní
a prevzatí majetku do správy Základnej školy v Kráľovej pri Senci na skladový kontajner, ktorý
zakúpila obec.
Uznesenie číslo 390/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prevod majetku obce do správy
Základnej školy Kráľová pri Senci Delimitačným protokolom č. 1/2018.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
Starosta obce na základe odporúčania Rady školy a riaditeľky ZŠ dal na odsúhlasenie
poslancom vylúčenie obcí Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša zo Školského obvodu Základnej
školy v Kráľovej pri Senci od školského roku 2018/2019 z kapacitných dôvodov.
Uznesenie číslo 391/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje vylúčenie obcí Kostolná pri Dunaji
a Hrubá Borša zo Školského obvodu Základnej školy v Kráľovej pri Senci od školského roku
2018/2019.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

15/ VOS pozemok Guláška
JUDr. Dušan Šebok informoval poslancov o tom, že v stanovenom termíne verejnej
obchodnej súťaže na odkúpenie pozemku na Gulaške nebol podaný žiaden návrh. Poslanci
sa zhodli na vyhlásení novej verejnej obchodnej súťaže. O podmienkach novej verejnej
obchodnej súťaže dal starosta hlasovať.

Uznesenie číslo 392/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje nové podmienky predaja obecného
pozemku (pozemok na Gulaške) parcela registra „E“ parc. č. 510, druh pozemku orná pôda,
katastrálne územie Senec, v celkovej výmere 12.610 m2 formou verejnej obchodnej súťaže
za minimálnu cenu 540.000,- Eur v termíne od 16.7.2018 do 31.7.2018.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

16/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o vydanom príkaze na inventarizáciu na fyzickej
inventarizácii majetku obce k 31.8.2018 a vyraďovacej likvidačnej komisii k inventarizácii
majetku k 31.8.2018.
Uznesenie číslo 393/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o fyzickej
inventarizácii majetku k 31.8.2018.

Starosta obce informoval poslancov OZ o výške poplatku za rozvoj, ktorý obec vybrala za
rok 2017. Následne dal na schválenie poslancom použitie poplatku za rozvoj vo výške 8.176,Eur v rozpočtovom hospodárení v roku 2018.
Uznesenie číslo 394/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie poplatku za rozvoj k 31.12.2017
vo výške 8.176,- Eur v rozpočtovom hospodárení v roku 2018 podľa rozpočtových pravidiel.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

Starosta obce predložil poslancom žiadosť Mgr. Daniely Haladejovej, učiteľky ZŠ,
o predĺžení nájmu služobného bytu v budove zdravotného strediska. Poslanci sa zhodli na
nájomnom vo výške 100,- mesačne za nových podmienok ubytovania v byte a doba prenájmu
bude na dobu určitú do 30.6.2019 s tým, že poveria starostu uzatvorením zmluvy. Starosta dal
o návrhu hlasovať.
Uznesenie číslo 395/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje nové podmienky ubytovania
v služobnom byte v budove zdravotného strediska učiteľke ZŠ Mgr. Daniele Haladejovej na
dobu určitú od 1.7.2018 do 30.6.2019 za cenu 100,- Eur/mesačne vrátane energií. Zároveň
poveruje starostu uzatvorením zmluvy.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská

JUDr. Dušan Šebok predložil poslancom OZ obdržanú žiadosť firmy iclean s.r.o., Košická 1,
Senec, na prenájom nebytového priestoru v areáli športového klubu MŠK Kráľová pri Senci od
1.7.2018 spolu so žiadosťou o schválenie prevádzkového času (otváracích hodín). Starosta
dal o predloženom návrhu hlasovať.
Uznesenie číslo 396/OZ-2018
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zmenu prevádzkovateľa bufetu
Miestneho športového klubu v Kráľovej pri Senci od 1.7.2018, ktorú bude vykonávať iclean,
s.r.o. Košická 1, 903 01 Senec zastúpená konateľom Adriánom Takáčom.
Otváracie hodiny:
Po – Št 15,00 – 22,00 hod.
Pia
15,00 – 23,00 hod.
So
15,00 – 23,00 hod.
Ne
15,00 – 20,00 hod.
Za: 8, proti: 0 , zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Marián Bobrík, Juraj Deák, Alojz Koiš, RNDr. Michal
Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Beata Podolská
17/ 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 :
Alojz Koiš
Marián Bobrík

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 26.6.2018

