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Zo života v obci

Keď anjel v tebe spieva
Dňa 23.2.2020 sa pri príležitosti 10.výročia úmrtia kňaza a básnika Svetloslava Veigla konal 5.ročník festivalu slova a hudby
Keď anjel v tebe spieva. Podujatie moderovala Helena Čajková, ktorá nás previedla celým životom pátra Veigla. Okrem recitátora
Ladislava Pacovského priblížili divákom básnikove diela deti, mladí ale i starší veriaci našej obce. Akciu už tradične spestril zbor
Nebeská Rosa, ktorý zaspieval zhudobnené Veiglove básne. Hudobne ich sprevádzalo kvarteto mladých študentov z konzervatória. Prvýkrát vystúpili aj malí speváci z Nebeskej Rosičky. Podujatie finančne podporil Obecný úrad Kráľová pri Senci. Srdečná
vďaka patrí všetkým účinkujúcim, aj podporovateľom tejto akcie.
Mgr. Miroslava Hincová

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v čase pandémie koronavírusu

Obecná zabíjačka

Jubilujúci funkcionári MŠK Kráľová, JUDr. D. Šebok,
V. Dolinský, P. Ternény.

Kráľovský beh

Tablo detí MŠ - končiaci ročník

5. ročník festivalu slova a hudby Keď anjel v tebe spieva
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rovnako ako na celom svete, tak aj v našej obci, je
život od marca tohto roku až do dnešných horúcich
letných dní viac či menej ovplyvňovaný pandémiou
COVID-19. Na jar bola situácia najkritickejšia, nikto z nás na ňu nebol pripravený, informácií o víruse a o pandémii bolo málo, po celom svete chýbali
tvárové rúška, či dezinfekcia. Aj v našej obci v tej
dobe viackrát zasadal krízový štáb a operatívne prehodnocoval opatrenia, reagujúce na zmeny v šírení vírusu. Miestny
spolok Červeného kríža pohotovo zorganizoval za pomoci mnohých
občanov obce šitie a distribúciu tvárových rúšok. Tento prvý nápor
vírusu sme spoločne úspešne zvládli a u nikoho z našich občanov sa
napokon ochorenie COVID-19 nepotvrdilo.
Pandémia však negatívne ovplyvnila plánované investície. Mnohé
z nich boli odložené s ohľadom na zníženie podielových daní. Podarilo
sa však dokončiť rekonštrukciu obecného bytu a pristúpiť k realizácii
nadstavby materskej školy. Keďže s prácami bolo možné začať až po
udelení súhlasu kontrolného orgánu BSK, aktuálne stále prebiehajú
stavebné práce a v zmysle zmluvy s dodávateľom by mali byť ukončené
do konca októbra. Preto bude potrebné do doby ukončenia prác a zariadenia priestorov dočasne umiestniť jednu triedu materskej školy do
obecného klubu a teda v uvedenom období nebude možné využívať
obecný klub verejnosťou.
Pokračujeme aj v realizácii projektu kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Máme právoplatné stavebné povolenie, od mája prebieha
verejné obstarávanie na dodávateľa a čakáme na vyhodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Ukončenie celkového procesu
súvisiaceho s verejným obstarávaním očakávame koncom roka 2020.
Oproti predchádzajúcim očakávaniam projekt revitalizácie kúpaliska bude ďalej pokračovať. Obec odkúpila akcie spoločnosti Kráľovský
termál, a.s. a stala sa tak jej stopercentným akcionárom. Pripravuje sa
nové verejné obstarávanie s cieľom obnovy termálneho vrtu a vybudovania rekreačnej zóny, nakoľko takéto využitie vrtu a pozemkov by
bolo pre našu obec neporovnateľne prínosnejšie, ako odpredaj pozemkov na individuálnu bytovú výstavbu.
Novo plánovanou aktivitou je zavedenie elektronického systému
evidencie odpadových nádob a monitorovania odvozu odpadu. Každá
z nádob bude označená elektronickým čipom a pomocou neho bude
možné získať údaje o vyprázdnení nádoby a okrem iného aj pristúpiť
k účtovaniu platieb za odvoz komunálneho odpadu podľa objemu vyvezeného odpadu. Uvedený systém zavádzame v snahe znížiť celkový
objem tuhého neseparovaného odpadu v obci a tým aj platby za jeho
vývoz a likvidáciu. Okrem odloženia viacerých investičných projektov
bola obec nútená pristúpiť, s ohľadom na protiepidemiologické opatrenia, k zrušeniu ňou organizovaných plánovaných kultúrnych a športových akcií až do konca novembra tohto roka. Dúfam však, že pandémiu
vírusu COVID-19 sa podarí čoskoro dostať dlhodobo pod kontrolu
a my budeme môcť už koncom roka zorganizovať naplánované kultúrno-spoločenské podujatia. Verím však, že my všetci v zdraví a v pohode
zvládneme toto zvláštne obdobie pandémie. Najmä v začiatkoch pandémie sme sa mohli presvedčiť o spolupatričnosti našich občanov a o ich
schopnosti a ochote vzájomne si pomôcť. Bol by som veľmi rád, keby
sme si takúto kvalitu vzťahov zachovali aj do budúcnosti. Veď napokon,
obec je definovaná nielen ako určité ohraničené osídlené územie, ale je
to najmä ľudské spoločenstvo, sformované s cieľom spolupráce vo
verejných záležitostiach. Nech sa nám teda v našej spolupráci aj
naďalej darí!
JUDr. Dušan Šebok
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Vojtech Krajčovič,
rodák z Krmeša, kde žije dodnes
Miroslav Daniš

Vojtech Krajčovič sa narodil v roku 1934
v Krmeši. Do základnej školy chodil
v rodnej obci, kde bola tzv. jednotriedka pre 1. až 5. ročník. V tom čase bola
obec súčasťou Maďarska (od roku 1939
– počas Druhej svetovej vojny). Učilo sa
na dve smeny. Doobeda učila manželka
riaditeľa školy a poobede sám riaditeľ,
Štefan Čerňanský. Hoci boli Čerňanskí
Maďari boli k deťom láskaví a tolerantní. Počas výučby mali aj hodiny maďarčiny ako cudzí jazyk. V 5. triede, to už
bol koniec vojny, ho učil neskorší profesor seneckého gymnázia Jozef Lančarič,
ktorý ako učiteľ začínal v Krmeši, a ten
ho poslal aby v štúdiu pokračoval na
gymnáziu v Bratislave (Prvé štátne gymnázium). Keďže po vojne bolo zriadené
gymnázium aj v Senci po jednom roku
prešiel na štúdiá do Senca kde sa stal
predsedom triedy a z Kráľovej tu okrem
neho v tom čase študovali napríklad
Alfonz Šuplata, Štefan Zvolenský, Magda Forrová, či Mária Szabová, ktorej otec
bol v tom čase notárom v Kráľovej.
Detstvo poznačené tragédiou
i radosťami
Detstvo Vojtecha Krajčoviča na začiatku apríla roku 1945, na konci vojny, keď
obcou prechádzal oslobodzovací front
sovietskych vojsk bolo poznačené aj
veľkou rodinnou tragédiou, ktorá v tom
čase otriasla mnohými. Oslobodzovanie
sa samozrejme nezaobišlo bez streľby
a smrti samotných vojakov na oboch
stranách frontu. Ľudia sa pri prechode
frontu skrývali a báli nielen o zásoby
potravín ale aj o svoje životy. Informácie
o príchode vojakov do dediny vystrašili
aj miestne ženy, ktoré sa v strachu pred
obťažovaním zhromaždili práve v dome
Krajčovičových. Malý Vojtech mal vtedy
11 rokov a vedľa neho už rástla jeho malá
jednoročná sestrička, Milka. Keď ženy
zistili, že sa blížia vojaci, rozpŕchli sa po
okolí a z domu sa rozbehla po ceste aj
Vojtechova matka, Helena. Ledva stačila
skríknuť na syna aby dal pozor na malú
sestričku, zaznela dávka zo samopalu.
Pani Krajčovičová bola na mieste mŕtva. Nešťastie matkinej smrti však nebolo
posledným. Keďže jej deti ostali bez rodičovskej opatery matky, jej dcéra, malé
dievčatko sa v záhrade najedlo nezrelého ovocia a keďže lekárskej pomoci hneď
po vojne, pri prechode frontu nebolo,
zomrela čoskoro po matke aj Vojtechova
sestra. Túto udalosť spomínam nie ani
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Vojtech Krajčovič

Eva Krajčovičová, rod. Flautnerová

tak pre jazvenie starých rán ako skôr ako
pripomienku hrôz vojny, ktorá neprináša obete len v boji zbraní ale i v zázemí.
I keď Vojtechove detstvo bolo poznačené tragédiou, rád spomína na každodenný dedinský život detí. Okolo Čiernej vody, ktorá v tom čase bola kľukatá
a rozvodnená boli rozsiahle lúky a pažite
s dobovými názvami ako Kapustnice,
Doliny, Pasienky, či Štiglicove role, kde
nikdy nezamŕzala pôda. Až omnoho
neskôr sa zistilo, že sú tu termálne vody,
ktoré zem zohrievajú. Deti tu pásavali kravy, svine a husi. Hrávali futbal, či
šimľu. Hru, ktorú už dnes deti nepoznajú, pritom v mnohom pripomína
dnešný basebal. Čierna voda bola čistá
a plná rýb, ktoré deti chytali na oká. Všetky deti vedeli plávať a kúpali sa v prírodných vodných jamách, ktoré rieka vytvorila. Najznámejšou bola tzv. Volská jama
(približne v areáli bývalého termálneho
kúpaliska). V horúcich letách počas hier
často deti plávali až po Vármedský most
(most v smere od Šamorína do Senca pri
kruhovom objazde).

a jeho brat Slavo, Jozef Farkaš, Jozef Slávik, Jaro Štiglic, Alfonz Šuplata, chytal
Ľudo Krajčovič. Vojtech Krajčovič hrával na poste záložníka, alebo obrancu.
Na zápasy chodili ak boli zápasy v susedných obciach na bicykloch, ak ďalej,
tak na traktore alebo na nákladnom aute
Pragovke. Keď sa vyhralo, fanúšikovia
hráčom brali po zápase v krčme pivo. Zostavy na zápas sa často rodili na chóruse
v kostole počas nedeľnej omše. V tom
čase bol pánom farárom Adalbert Štefanovič, ktorý mal auto značky Tatra. Ako
si zaspomínal pán Vojtech Krajčovič, tá
sa štartovala kľukou a keď ju pán farár
nevedel naštartovať, často ho museli roztlačiť. Vojtech Krajčovič ostal futbalovým
fanúšikom až podnes. Na súčasnú podobu
futbalovej morálky si však už len s výčitkou
ťažká slovami: „Keď skončí zápas, futbalisti sa na ceste domov rozložia po autobuse,
každý sám s mobilom v ruke. Akoby ich to
ani nebavilo. Kdeže sú tie časy keď sme sa
o každom góle hádali, keď sme futbalom
žili na brigádach, zábavách a spievali spolu
s fanúšikmi: ŠK Kráľová, však si úbohá... či
sa vyhralo, či prehralo. “
Vojtech Krajčovič hrával aj divadlo.
V tom čase už bol v Kráľovej postavený
kultúrny dom (v roku 1951) ktorý bol
stavebne prispôsobený aj na divadelné predstavenia. V zadnej časti javiska
bolo filmové plátno, ktoré sa využívalo
pre potreby kinosály. Dlhé roky v obci
existovalo miestne kino, kde sa premietalo pravidelne každý týždeň a väčšinou
bola sála do posledného miesta vypredaná. V hornej časti kultúrneho domu
bol klub mladých a v kultúrnom dome
sa okrem svadieb konali aj veľké miestne
zábavy.

Na futbalovom ihrisku i na
divadelných doskách
Ako mládežník sa Vojtech Krajčovič
takmer desať rokov venoval aktívne futbalu. Od začiatku 50. – tych rokov minulého storočia trénovali a hrávali na
ihrisku v Tehelni. V tomto období sa
už aktívne rozvíjala a organizovala činnosť roľníckeho družstva a tak od roku
1956 bolo futbalové ihrisko vybudované
na Sigotke. V tomto období sa hrávala okresná súťaž na úrovni 1 A. triedy.
V mužstve hrávali Jozef Šimonič, ktorý
bol aj tréner, Ladislav Sedlárik, Fero Koiš

Roky dospelosti a pracovného
nasadenia

Divadelný spolok pôsobil v našej obci
už v medzivojnovom období, keď sa divadlá hrávali ešte v rámci priestorov krčmy v Kráľovej. Vojtech Krajčovič patril
už do tretej hereckej generácie 50.-tych
rokov minulého storočia, kedy vidiecke divadelníctvo zažívalo na Slovensku
najväčší rozkvet. V tom čase divadlo
v Kráľovej režíroval Jaroslav Farkaš, ktorý sa stal aj členom celoslovenského tzv.
Dedinského divadla, ktoré s autobusom
cestovalo po Slovensku a jeho členmi
boli mnohí, neskôr významní herci Slovenského národného divadla. Nadšenie
a záujem o divadlo v našej obci v tom
čase bol veľký. Herecký súbor a divadelný repertoár bol rozsiahly. V čase
keď hrával Vojtech Krajčovič tu hrávali
Vlado Kopecký, Anička Gašparová, Jozef Gašpar, Kvetka Slobodová, Ľudovít
Rakús, Ladislav Sedlárik, a ďalší. Napríklad v hre Statočný valach si zahrali aj
s takými známymi hercami ako bol Ján
Kramár, či Oľga Zöllnerová. Okrem hier
z ľudového prostredia (divadelné hry od
Ferka Urbánka) sa púšťali aj do náročnejších divadelných kreácií, ako napríklad do hry Lakomec od francúzskeho
dramatika J. B. Moliéra.

Hrával aj v dychovke

Po Druhej svetovej vojne hoci sa zdalo,
že doba bude ťažká, kultúrny život obce
naberal na dynamike a mnohé aktivity
spred roku 1939 sa opätovne naštartovali, ba mali ešte väčšiu intenzitu. Po vojne
nastúpila nová generácia mladých hudobníkov. Dychovka, ktorá mala v tomto období až 19 členov, hrávala všade, kde bolo
treba, v kostole, na oslavách, na svadbách.
V kapele hrali okrem našej mládeže aj hudobníci zo Senca. Kapelníkom bol Vlado
Kopecký (hraj na harmoniku aj trúbku).
Od roku 1952 v nej hrával na trúbku aj
Vojtech Krajčovič. Hrať sa naučil ako väčšina detí sám. V tom čase v kapele hrali
napríklad Milo Koiš a Emil Tršák na
baskrídlovku, Jozef Šuplata na kontrabas,
Valentín Heriban na kontratrúbku, Jozef
Rakús na klarinet, Jozef Gašpar, Jozef
Šuplata, Štefan Pokrývka, Jaro Deák na
trúbku, Ondrej Matlák na pozaun, Ferko
Minárik na harmoniku, Milan Minárik
na bubon. Väčšina z hudobníkov boli
mládežníci a študenti. Väčšina z nich sa
postupne ženila, odchádzala z dediny za
prácou, na štúdiá na rôzne miesta a tak
koncom 50.-tych rokov sa dychovka postupne rozpadla.

Vojtech Krajčovič-tretí sprava v hornom rade

Portréty

Vojtech Krajčovič v kruhu rodiny

Po skončení gymnázia Vojtech Krajčovič pokračoval v štúdiách na Strojnícko-priemyselnej škole v Bratislave,
odbor strojárenstvo a strojárenská technológia. Po škole nastúpil na základnú
vojenskú službu v Jihlave ako tankista
a výsadkár.
Manželský život sa v počiatkoch Vojtechovi Krajčovičovi príliš nevydaril. Prvý
krát sa oženil v roku 1955 s Boženou
Podolskou, s ktorou mal jedného syna.
Ten sa kariérne vypracoval v rámci služby v armáde až do hodnosti plukovníka.
Prvé manželstvo mu nevyšlo a už o rok
sa oženil s Annou Lehockou s ktorou mal
tiež syna, chemického inžiniera (vo veku
50. rokov zomrel). Druhá manželka mu
zomrela a jeho treťou manželkou sa stala
v roku 1969 pani Eva Flautnerová z Galanty, z ktorou šťastne prežil už 50 rokov.
Vlani oslávili zlatú svadbu. Spolu majú
dcéru Slávku. Tá študovala anglistiku na
Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
a v súčasnosti pôsobí ako vysokoškolská
učiteľka, docentka na Katedre anglistiky
a amerikanistiky na Košickej univerzite,
kde niekoľko rokov pôsobila aj na poste
prorektorky.
Vojtech Krajčovič celý život zasvätil práci v poľnohospodárstve. Od roku
1955 až do roku 1986 pracoval na Strojovej a traktorovej stanici v Galante (STS
Galanta), kde mal na starosti strojovo-technický park poľnohospodárskej
techniky v okrese. Od roku 1986 nastúpil
ako mechanizátor družstva v Kráľovej pri
Senci, ktoré v tom období už združovalo
niekoľko družstiev okolitých obcí (Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves,
Jánovce a Kráľová pri Senci). V tom čase
nieslo názov JRD Budúcnosť so sídlom
v Kráľovej pri Senci. Okrem každodennej odbornej práce bol aj funkcionárom
družstva na poste podpredsedu družstva
a v roku 1991 v čase transformácie družstva a rozdelenia aj predsedom. Hoci
v roku 1994 odišiel formálne do dôchodku až do roku 2015 bol jeho neoddeliteľnou súčasťou tak pracovne ako aj organizačne. Dalo by sa veľa povedať o jeho
práci v rámci Jednotného roľníckeho
družstva Kráľová pri Senci, no o dejinách
družstevníctva v našej obci pripravujeme
samostatný materiál a v ňom sa určite
ešte osobnosti pána Vojtecha Krajčoviča
budeme venovať.
Jeho život je plný každodenných radostí a starostí, ktoré sú úzko prepojené
dychom a pulzom našej obce. Je nositeľom tradície, ktorá je v mnohom už minulosťou, ale v mnohom by mala ostať
živou, najmä ak chceme aby sme ostali
rázovitou dedinou na Žitnom ostrove,
v poriečí Čiernej vody. S vlastným dialektom, s vlastnou históriou a ľuďmi,
spätými s rodnou zemou.
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Pamiatka na básnika a kňaza
Svetloslava Veigla stále živá
Miroslav Daniš
Prešlo už 10 rokov, čo si pripomíname

úmrtie nášho pána farára, básnika, spisovateľa, kresťanského filozofa, predstaviteľa katolíckej moderny na Slovensku,
františkána, Svetloslava Veigla. V našej obci strávil takmer 35 rokov, keď sa
v roku 1975 stal správcom našej farnosti.
Jeho cesta poéziou, ale aj životom bola
tŕnistá, ale aj krásna, ako občas pri našich stretnutiach poznamenal. K našim
obyvateľom si veľmi rýchlo našiel cestu
svojou láskavosťou a ochotou vždy podať pomocnú ruku. Za tie roky spoznal
takmer každého a každý mal k nemu
úctivý a úprimný vzťah. Mal prirodzenú
autoritu v spisovateľskej obci a poznal
sa s mnohými významnými osobnosťami nielen Slovenska. Stále však ostával
františkánsky skromný a dobrý. Dokonca
často i k tým, ktorý mu v živote ublížili.
Mnohí predstavitelia niekdajšej politickej
garnitúry, ktorí mu neboli naklonení, sa
nakoniec sklonili pred jeho presvedčivou
a hlbokou vierou v človeka. Bol jedným
z prvých, ktorí ešte len pri zrode nového
federálneho Československa v roku 1989
už uvažovali a písali o potrebe obrátiť sa
k svojim ľuďom s vlastnou štátnosťou. Bol
vždy pozorným glosátorom spoločenského
života a vždy upozorňoval na nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia, ak podľahneme
hlúposti, korupcii a komerčnosti doby.
Upozorňoval na to v tlači, v rozhovoroch
ale najmä v poézii, ktorá je stále živá a stále
viac aktuálna. Našu obec a našich ľudí si
obľúbil natoľko, že aj po odchode do penzie, pre ktorú sa rozhodol až dlho po svojej osemdesiatke, ostal medzi nami. Vďaka
obetavým ľuďom, ktorých na svojej ceste
pozdnej staroby mal okolo seba viacero, sa
v podstate až do svojej smrti cítil v Kráľovej
ako v rodnej obci. Po smrti pani Bystrickej sa starostlivosti o jeho domácnosť ujal
okrem iných najmä Janko Žemlička a neskôr pani Kačová. Keď pán farár zomieral,
medzi poslednými, ktorý ho boli navštíviť
a ktorých si želal aby ho navštívili, bol aj
pán Milan Róka s jeho pani manželkou Ankou. Nebola to len vďačnosť za poskytnutý
byt na posledné roky života, ale skutočné
priateľstvo, ktoré vyvieralo zo skutočného
pocitu spolupatričnosti a filantropie. Svetloslav Veigl bol nielen významný spisovateľ,
filozof a duchovný pastier svojich ovečiek,
zverených mu Bohom, ale veľký milovník
človečenstva v jeho najskromnejšom prejave. Mnohí sme z nej načierali a mnohí z nej
žijeme dodnes.
Narodil sa síce na vidieku – v Horňanoch, ale keď mal asi 5 rokov, jeho rodičia
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sa presťahovali do Levíc. Svetloslav Veigl
sa narodil ako ôsme, posledné dieťa na
Štedrý deň, večer o šiestej. Básnik Štefan
Moravčík svojho času povedal, že preto sa musel stať kňazom. Jeden z bratov
Ferdinanda Veigla (Svetloslav bolo jeho
rehoľné meno, preklad mena Clarus)
bol u Milosrdných bratov a rozprával
mu o sv. Františkovi, a tak v ňom dozrela túžba vstúpiť do františkánskej rehole,
zakladateľ ktorej, sv. František, je životom
i slovom veľký svätec i básnik, ospevujúci
krásy Zeme, vesmíru a cez ne Stvoriteľa.
Gymnázium začal navštevovať v Trenčíne; nižšie triedy gymnázia vychodil
v Ružomberku a v Levoči. Priťahovala ho
však láska božia. Dňa 8.septembra 1932
vstúpil do rehole sv. Františka z Assisi.
Dostal rehoľné meno Clarus, ktoré v literárnych prácach používal v poslovenčenej forme Svetloslav. Maturoval na gymnáziu v Malackách v roku 1936.
Následne študoval filozofiu v Salzburgu (1936 až 1937) a teológiu na Katolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave
(1937-1940). Za kňaza bol vysvätený
16.júna 1940. Pokračoval v štúdiu slovenčiny a filozofie na Filozofickej fakulte
Bratislavskej univerzity (1940-44), kde
roku 1946 dosiahol titul doktora filozofie. Vyučoval slovenčinu na gymnáziách
v Malackách a v Bardejove (1947-49).
Od roku 1950 účinkoval v pastorácii
ako správca farnosti: v Trnave-Tulipán
(1950-59), v Abraháme (1959-1975)
a v Kráľovej pri Senci (od r. 1975) až do
odchodu do penzie.
Básne začal písať ako študent na gymnáziu v Malackách. Prispieval do vtedajších študentských časopisov Rozvoj,
Svojeť a Jitro. Neskôr v periodikách Slovenské pohľady, Elán, Kultúra, Pero, Verbum, Serafínsky svet a ďalších.
Do tajov poézie začal prenikať prostredníctvom renomovaných básnikov
ako boli V. Beniak, E. Lukáč, J. Smrek,
R. Dilong, V. Nezval, J. Seifert a iní.
V rozpätí rokov 1938-1946 vydal šesť
básnických zbierok. Po povestnej Akcii
K a nútenej internácii rehoľníkov roku
1950 sa básnicky odmlčal. O uvedených
udalostiach barbarskej noci sám Svetloslav Veigl napísal:
O polnoci z trinásteho na štrnásteho
apríla 1950 ktosi prudko otvoril dvere
a rozsvietil. V kláštore sme sa v izbách nezamykali. Strhol som sa a skríkol, kto tu
robí komédie. Vo dverách stál milicionár,
ktorý mi prikázal v priebehu pätnástich
minút sa obliecť, zbaliť si potrebné veci
a vyjsť von. Usmial sa a vyšiel von, kde

Svetloslav Veigl v noviciáte
čakal. Zdalo sa mi, že ma odkiaľsi poznal
a vyšiel snáď práve preto. Až neskôr som
sa dozvedel, že nesmel opustiť moju celu,
ale ma sledovať, čo si vezmem so sebou.
Oznámil mi, že pátri, frátri a klerici sú
preložení do Šaštína. Všetkých tridsiatich
nás postavili do radu a prezreli, či nemáme
zbrane. Potom nás posadili do autobusu
a keď sme prechádzali Sereďou, vedeli sme,
že do Šaštína nás nevezú. Náš autobus zastavil v lese. Vtedy mi spolucestujúci kňaz
zlomeným hlasom po latinsky pošepkal do
ucha prosbu: „ vyspovedaj ma brat“. Nielen
on bol presvedčený, že v temnom lese nadíde náš koniec. No milicionári boli „ľudskí“.
Poskytli nám iba možnosť povystierať si
údy. Ukázalo sa, že nás vezú do saleziánskeho kláštora v Hronskom Beňadiku. Spali sme vo veľkých izbách aj po dvadsiatich
a nikto nevedel, čo bude zajtra. Z rôznych
zdrojov sme vedeli, že napríklad v Juhoslávii rehoľných bratov vraždili a tak i nám
nebolo všetko jedno. Napokon začali niektorých kňazov nabádať aby sa prihlásili
na faru do Šaštína, teda do pastorácie, lebo
návrat do kláštora už nebol možný. Hoci
nám predstavení nič nezakazovali ani neprikazovali, rozhodol som sa že najprv musím ísť k trnavskému biskupovi Ambroziovi
Lazíkovi, či súhlasí. Opäť nastali problémy
so štátnou mocou, ktorá nás tu väznila.
Nakoniec som sa k biskupovi Lazíkovi dostal a na jeho rozhodnutie ma umiestnili na
faru Tulipán, v Trnave.
Literárne vzkriesenie Svetloslava Veigla
nastalo až 22.novembra 1963, kedy opäť
napísal báseň a v roku 1968 vyšla jeho
básnická zbierka Mesto na návrší. Druhé
vzkriesenie (telesné) zažil r. 1983, keď sa
podrobil ťažkej operácii rakoviny žalúdka.
Lekári mu po operácii dávali tri mesiace života. Boh ho tu však nechal a jeho poetická
a životná miazga sa znovu naplno rozzvučala.
V čase ponovembrových premien sa
opäť pustil so životodarnou silou a vervou

Osobnosti

do písania a do roku 2006 uzrelo svetlo
sveta jeho ďalších 13 básnických zbierok.
Svetloslav Veigl sa však zapájal aj do obrody ducha rodiacej sa občianskej spoločnosti a na stránkach mnohých periodík
zaznieval jeho hlas nielen ako básnika,
ale aj kňaza a filozofa, ktorý túžil otvoriť
v srdciach ľudí život s pevným zázemím
lásky, pokoja, viery a vysokých mravných
ideálov.
Svetloslav Veigl bol predstaviteľom
osobitnej básnickej skupiny, Katolíckej
moderny, ktorá sa sformovala v priebehu
tridsiatych rokov 20. storočia, keď v krátkom čase vstúpilo do slovenskej literatúry niekoľko mladých katolíckych básnikov (P. G. Hlbina, R. Dilong, J. Haranta,
J. Silan, S. Veigl, M. J. Milov, P. Oliva, M.
Šprinc, L. Hohoš, Slavkovjan /J. Švec/, G.
Zvonický). V časopiseckých príspevkoch
i v knižných zbierkach sa prezentovali
ako talentovaní tvorcovia modernej poézie. Katolícka moderna znamená v literárnom kontexte slovenskej literatúry
kompaktný fenomén, ktorý má pevné
zázemie v tradícii slovenskej náboženskej poézie. Básnici katolíckej moderny
boli inšpirovaní francúzskym surrealizmom a poetizmom, symbolistami. Sám
Svetloslav Veigl vychádzal najmä z tzv.
„čistej poézie“ Henriho Bremonda. Podľa Bremonda realitu možno poznávať
nielen rozumom, diskurzívne, pojmovo, ale aj intuíciou, mystickým životom.
Skúsenosť básnika vysvetľuje skúsenosťou mystika a poéziu porovnáva s vnútornou modlitbou mystika.
Prečo je poézia Svetloslava Veigla tak
presvedčivá a nepopierateľná?
Pretože skutočne verí. Môže sa zahrávať so životom, ľudskými slabosťami,
pohnútkami, ale nie s vierou. Presvedčenie v Bohu básnik nehľadá, pretože mu
je vlastné, až sa tomu nechce veriť. Čítal
som mnoho poézie ktorá sa k Bohu hlási
a obracia, ale Veiglov zvon je akýsi presvedčivejší, je bližšie k nebesám a zvonenie jeho slova je zrozumiteľné presne
tak, ako keď zvonia na kostolnej veži
a ľudia vedia o kom a pre koho zvony
vyzváňajú. Veiglova poézia je kompasom
duše na návrší. Ikonická dvojrozmernosť

Na fare v Kráľovej v kruhu priateľov, spisovateľov. J. Motulko, J. Zavarský, M.Chuda.
majstrovho pera však necháva mnohých
plávať iba po povrchu . Slnko svojej poézie skryl za biele plátno a spravodlivo ju
rozdáva tým, ktorí dokážu vnímať dušou,
tým, ktorí chcú byť lepší a čistejší A naše
zmyselné oči nás často klamú. I keď nám
básnik kladie najprostejšie otázky, ponúka najprostejšie odpovede a riešenia
v súčasnom svete mediálno-komerčného
chaosu a honby za blahobytom nič nerobenia, pokrokom a progresom, sa pravdepodobne minú účinku. Ich pravda je
však neotrasiteľne prorocká a prognostická či sa nám to páči, alebo nie.
V úvahe nad listom pápeža Jána Pavla II. umelcom Svetloslav Veigl o duchovnosti a umení napísal: Podstatným znakom a atribútom umenia je duchovnosť,
a duchovnosť je to, čo robí človeka lepším.
Umeleckou duchovnou tvorbou sa prehlbuje
moja viera v Boha, čo je logické a zákonité:
čomu sa človek a vôbec umelec venuje, čím
sa realizuje, čím žije, tým a v tom sa upevňuje. Keď píšem duchovnú poéziu, prehlbuje sa môj duch, moja duša vo viere a láske.
Umenie, krása, estetické prostredie zjemňuje, spríjemňuje život, tak ako láskavosť,
pozornosť, úprimnosť človeka. (Bez ducha
prázdna je aj zakvitnutá lúka, či krása ženy,
kvetina čo nebo pretína, telo – mŕtvola. Bez
ducha kysnú močiare, vesmír do tmy padá
a more nadarmo sa pení. / Duch je úžasný/)
Umenie vôbec a láska všeobecne sú duchovnosťou, ktorá dáva človeku náplň, stabilizu-

je a prehlbuje jeho identitu. Veď človek je na
obraz Boží stvorený a duchovnosť má byť
na prvom mieste v jeho myslení i skutkoch.
Duchovnosť určuje hodnotu človeka a obohacuje jeho vnútorný svet.
Svetloslav Veigl bol vždy básnikom
žiarivého optimizmu a nehynúcej nádeje, bol vždy sám sebou, rýdzim a čistým
hlasom, v ktorom človek nachádza harmóniu, pokoj a istoty. Jeho poézia je filozofiou, vierou, skúsenosťou a poučením
kresťana zároveň. Je cestou zarastenou
tŕním i slnečnou krásou, cestou zasvätenou Bohu, ktorá našla prameň čírosti
a ponúka z nej dúšok každému, veriacemu i neveriacemu.
A na záver mi dovoľte uviesť jedno
z básnikových poetických vyznaní k našej obci.
Svetloslav Veigl
Kráľová pri Senci
Koráb, plávajúci po Čiernej Vode,
z okolia šíreho kotvia u nás lode.
Otvára sa nám sever, západ, juh.
Nech nevypadne nám deň z našich rúk.
V čiernej Vode život stále plynie,
nehľadajme svoje slnká inde.
Kde je srdce, tam je pravá vlasť.
Do chotára širokého volám vás.
Kde je kotva nádeje a viery,
čo do každého srdca s láskou mieri,
kde je úsmev, slnko, ruky stisk,
kráľovský náš živý obelisk.
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S Jankom Žemličkom v roku 2008.

Svetloslav Veigl s pánom Milanom Rókom.
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Hospodárske pomery v obci
Kráľová a Krmeš v 19. storočí
M. Daniš
Zrušenie poddanstva sa u nás uskutočnilo ešte na konci 18.
storočia v období vlády osvietenského panovníka Jozefa II. no
realita vzťahov medzi pánom a sedliakmi sa príliš nezmenili ani počas celého 19. storočia. Už v roku 1767 v čase vlády
Jozefovej matky, Márie Terézie bol vydaný tzv.„milostivý urbár“, v ktorom sa upravovali dávky a povinnosti poddaného
voči jeho zemepánovi s ohľadom na rozsah pôdy, ktorú užíval.
Urbár bola kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní, pracujúci na
poliach a lesoch panstiev. Podľa urbára bol napríklad poddaný, hospodáriaci na jednej usadlosti povinný odpracovať pre
svojho zemepána 52 dní so záprahom alebo 104 dní pešo. Želiari s domom boli povinní odpracovať na panskom 18 dní, bez
domu 12 dní ročne. Za „domový grunt“ – záhradu a pozemok
, na ktorom stál dom platili zemepánovi 1 zlatý ročne. Ďalej
boli poddaní povinní odvádzať svojmu zemepánovi deviatok
a cirkvi desiatok z úrody, okrem toho rôzne naturálne dávky (2
sliepky, 2 kohútov, 12 vajec a holbu masla a pod.).
V rámci 19. storočia obec Kráľová a Krmeš hospodárili úplne
samostatne (až do roku 1945). O ich hospodárení sa dozvedáme z viacerých archívnych prameňov, ktoré sú súčasťou materiálov Pálffyovskej pozostalosti. Podľa súpisu grófskeho majetku
z roku 1827 poznáme hospodársky stav obcí Kráľová a Krmeš.
V Kráľovej bolo v tom čase 8 panských domov, 48 sedliackych,
29 nájomných a 3 domy v podnájme. Celkový počet obyvateľstva bol 473. V obci bolo 52 kusov koní, 76 kusov rožného
statku (voly, kozy), 80 kráv a 99 oviec. Celková výmera chotára predstavovala 1188 uhorských jutár (jedno uhorské jutro
=0,43159 hektára) a 264 uhorských jutár pasienkov. Na túto
výmeru pripadalo obyvateľstvu obce odrobiť na panskom 3960
dní ručnej roboty zdarma, 130 dní dlhých povozných ciest, 325
zvážok, 68 dní panskej roboty podľa potrieb a požiadaviek zemepána. Grófovi Pálffymu museli behom roka odviesť naturálne dávky v podobe 32 polovičiek masla, 68 kohútov, 34 jahniat
a 415 kusov vajec. Okrem toho dostávalo panstvo od nemajetných v hotovosti 74 florénov a vo forme deviatku 35 florénov
ročne. Z nájmu(árendy) panských pozemkov, ktoré dával zemepán sedliakom do árendy získal ročne 2207 florénov.
V roku 1827 boli v Krmeši 3 domy, ktoré patrili zemepánovi, 31 sedliackych domov, 8 nájomných a 5 domov v podnájme. Počet obyvateľov bol 242. Urbárska obec spolu vlastnila
38 koní, 32 kusov rožného dobytka, 45 kráv, 47 kusov mladého dobytka. Za pozemky, budovy a statok museli Krmešania
ročne odrobiť zdarma na panskom 1716 dní ručnej práce, 59
dní dlhých ciest a 126 dní furmanky. Z majetku museli za rok
odovzdať grófovi 8 polovičiek (holba=približne 0,8 litra) masla,
45 kohútov, 49 kureniec a 190 kusov vajec. V peniazoch museli nemajetní zaplatiť 38 florénov za rok. Okrem toho grófska
pokladnica získavala finančné a naturálne zdroje i z pokút za
najrôznejšie priestupky, ktoré sa na panstve v roku udiali (napríklad pytliactvo, krádeže krmiva a pod.)
V archívoch sa nám zachovali údaje o územných pomeroch
na grófskom panstve Kráľová a Krmeš i z rokov 1845 a 1858.
V roku 1845 mala obec Kráľová celkovú výmeru chotára
2994 uhorských jutár. Z toho panskej (grófskej) pôdy bolo 1545
uh.j., sedliaci urbárnici obhospodarovali 1288 uh.j., želiari 18
uh.j., obec 23 uh.j., notár 3 uh.j., kaštieľske služobníctvo 2 uh.j.,
majstri remeselníci 3 uh.j., a ostatná neobrábaná (neplodná)
pôda činila 109 uh. jutár. O Krmeši máme údaje z roku 1858
kedy vo vlastníctve grófa Pálffyho bolo 35 uhorských jutár
ornej pôdy, sedliaci urbárnici vlastnili 565 uh. jutár, želiari 1

Ján Pálffy (maľba V. Brožíka)
jutro, obec 6 jutár a urbárske pastviny predstavovali rozlohu
160 jutár a neplodnej pôdy bolo 43 jutár. Celková výmera chotára činila v Krmeši 811 jutár.
Po revolučnom roku 1848
Revolučné udalosti v Uhorsku v roku 1848 priniesli zmeny
do života a hospodárenia aj na slovenskom vidieku. Zásadná
zmena v urbárskych pomeroch nastala v roku 1848 v dôsledku
revolučných udalostí. Poddaný sa stal z urbárskeho zaviazaného poddaného voči pánom plným vlastníkom nehnuteľností,
ktoré užíval. V roku 1853 bol vydaný tzv. urbársky patent, ktorým sa úplne zrušil doterajší urbársky pomer voči zemepánovi
a urbárnici sa stali i právnymi vlastníkmi poddanskej pôdy. Až
80% vtedajšej populácie tvorili roľníci a podľa zákona sa urbárska pôda definitívne stala majetkom niekdajších poddaných.
Neurbárske pozemky, užívané poddanými na zmluvnom základe so zemepánom si roľníci mohli sami vykúpiť za sumu 20-násobku ročného úžitku z tejto pôdy. Patent nariadil segregáciu
lesnej pôdy a pasienkov od zemepanskej pôdy, ktorú počas feudalizmu využívali poddaní spoločne so zemepánmi. Vďaka patentu bolo 40% ornej pôdy prevedenej do vlastníctva bývalých
poddaných a z toho 20% si roľníci sami splatili u zemepánov.
Najväčším problémom pre roľníkov bolo, že kým nevyplatili
svojmu bývalému zemepánovi celú hodnotu pozemku, museli
si voči nemu plniť i naďalej povinnosti. Nevyplatená neurbárska pôda bola naďalej zaťažená poddanskými povinnosťami.
Zdanlivo na tú dobu progresívny zákon tak roľníkom nepriniesol zlepšenie životných podmienok. Týkal sa iba urbárskych
poddaných. Neurbárski poddaní, t, j zmluvní poddaní a želiari
potrebovali na vykúpenie z poddanstva súhlas zemepána a ich
oslobodenie z poddanstva nastalo až koncom 19. storočia.
O tom ako vyzeral vzťah medzi zemepánom a sedliakom sa
dozvedáme aj z nájomných kontraktov na pôdu, uzatváraných
medzi grófom J. Pállfym a obyvateľmi Kráľovej a Krmeša v roku

Arendálski kontrakt
kterí z jednej stranki mezi slaw(nym) gruntovním Panstwom
Králowskim k Wlastnosti Oswíceného Pána Grófa Pálffy Jánosa
prisluchajícím – z druhej stranki medzi Obywatelom Pap Körmösdszkim Konečni Jozefom na panskem grunte biwajicim hoferom straniwa gruntu a nanem stojíciho Domu, z nasledujícimi
Závazki učineni jest.
Kontrakt začátek vezme bežíceho Roku 1854 –ho od 1-ho Januara, - a trwat bude do ostatného Decembra 1859-ho, to jest
uplnich šest rokow.
powinnen bude každoročite Koneční Jozef slaw.panstwu od
Domu Dwacat štiri peše Dni, a od gruntu winašajíciho 757 sah
7 peše dni odbawit, a mimo toho podobne každoročite Zlatich 1
graicarow 0 to jest 1 zlatich 0 graicarow do panskej kassi zaplatit.
Odewzdawa slaw. Panstwo Konečni Jozefovi hoferovi Rolu pod
jednu Mericu, do šestročneho slobodneho užitku, a takowu Rolu
každoročite aj ddwakrat z orati da Wihnojeni ale takowej jedine
Arendáša dotikati bude, od kterej slaw. Panstwu každoročite – tri
Zlate 30 Graicari splacati powinnen zostane; pod tim spusobem, že:
Powinni bude arendalski hofer z Manželku a na Robotu sucimi Ditkami a z Čeladku svoju - tolkorazi do panskej prace sa
ustanovit- kolkorazi skrz panske Officirstwo požadan bude; a tak
jemu nebude slobodno od jineho druheho Robotu prijat, pokud
na neho slaw. Panstwo potrebu mati bude; čo sa dotiče Wiplati dennich Towarichow; ti jedine natento rok bežíci 1854 podla
Času a Prace- nasledowne sa ustanowuju – totižto:
Pri sadeni krumlow, kukurici, Repi, jak aj pri takowich Okopowani, Wibirani, hnoj rozhazovani,- a bar jakej Plewačsky na den
Šestnast Graicari w Stribre – to jest
16 gr.
Pri koseni sena, aneb jakej kolwek krme Dwacat štiri Graicari
v Stribre to jest
24 gr.
Pri hrabačke jakej kolwek krmi: chlapovi Osemnast Graicari
v Stribre to jest
18 gr.
Ženskej Šestnast Graicari v Stribre, t.j.
16 gr.
Pri Zvažke Zboža a do stohu skladana Podawačom Dwacat štiri
Graicare, t.j
24 gr.
Pri jinich Pracach a Skjladačom pri kozlow: Chlapovi Osemnast
Graicari, t.j.
18 gr.
Ženskej Šestnast Graicari, to jest.
16 gr.
Oračom na panskej Lichve na Jar i w Jasen Šesnast Graicarow, to
jest
16 gr.
W lete Osemnast Graicari, to jest
18 gr.
Pri Prebirani krumplow Desat Graicari, to jest
10 gr.

História

1854. Tzv. Arendálske kontrakty sa podpisovali na 6 rokov a nachádzame v nich všetky podrobností nájomného vzťahu. Zmlúv
z tohto obdobia sa nám zachovalo niekoľko, takže si vieme
spraviť veľmi presný obraz o vtedajšom hospodárení. Na konci každej zmluvy je podpis panského úradníka (Ján Krasčenič)
obecného notára (Alojz Uhlár) obecného richtára (Ján Filipovič)
a podpis nájomcu. Všetky zmluvy sa podpisovali na úrade v Kráľovej, či už išlo o obyvateľa Krmeša, alebo Kráľovej. Pri mene
richtára a nájomcoch sú poväčšine pripísané len krížiky, pretože
väčšina obyvateľstva bola negramotná. Podpis sme zaznamenali
napríklad pri Dominikovi Cichrovi z Krmeša. Nájomné zmluvy podpisovali aj ženy, keď boli vdovy (napr. vdova po Mišovi
Zuzákovi z Kráľovej, či vdova po Pavlovi Rumanovi z Krmeša).
Na záver uverejňujeme jednu z nájomných zmlúv v pôvodnom
kráľovskom nárečí aj s chybami, ktoré sa v tlači vyskytujú. Gróf
Ján Pálffy dal pre tieto účely kontraktov vytlačiť tlačivo, ktoré sa
potom len vypĺňalo s konkrétnou osobou na konkrétne zmluvné
podmienky podľa rozsahu jeho majetku. Zaujímavé je pre nás
teda i z hľadiska zachovania pôvodného jazyka našich obyvateľov
z polovici 19. storočia. Z jej obsahu je jasne čitateľné, za akých
podmienok boli naši obyvatelia nútení vstupovať do nájomných
zmlúv so zemepánom. Hoci sa ich postavenie v porovnaní z obdobím pred rokom 1848 o niečo zlepšilo, stále boli vydávaní na
milosť a nemilosť zemepána, zvlášť ak im do života vstúpila živelná pohroma, požiar, neúroda, či choroba.

Prvá strana nájomnej zmluvy Dominika Cichru z Krmeša z
roku 1854
Pri stavani podla zviš rozdeleneho Času a podla Okoličnostach
– podobne zwišne Towarichi sa wiplatat budu.
Jeden denni celi Tovarich podla običaje, a pri slabšich Robotnikow podla jejich Wladi sa wezne.
Tovarichi títo jedine na Rok 1854 zteho Ohledu sa ustanowuju,
abi kontrakt robice Stranki Čas mali sebe rozwažit, jakim Spusobom
na Ukol takowe na buducni Rok 1855 –i aneb aj na wicej Rokow
wijednane biti možu.
Po minutich 6 rokow, až bi sa stranki mezi sebu znowu dokonat nemohli – aneb kedbu kontraktualski hofer wiše wipisane
Povinnosti wikoncuwat zanedbal, aj pred Skončenim tohto kontraktu, Slobodu bude mat slaw. Panstwo, hofera z domu podla
verejneho Šacunku, a kratkim slownim Prawem uplne wiplatit,
a Grunti k rukam swim uvest.
Kontrakt tento we dwoch Spisoch skrz obi dve Stranki podpisani, a potvrdeni sa widáwa.
V Kralowej dna 7 ho Juniusa 1854
Ze stranki panstwa: Kraščenič János, úradnik, za prítomnosti
Alojza Uhlára, notára a svedka a Jána Filipoviča, richtára a svedka.
Literatúra a pramene
Slovenský národný archív. (SNA) Bratislava. Urbárske a majetkové súpisy.
SNA. Fond Pállfy, dok. Conscriptii Inclytum Dominium Palffyannae in Kiralyfalva
anno 1827.
SNA. Fond Pálffy. Inv.č. 37, kr.2, l.66-68
TKÁČ, F. Dejiny obce Kráľová pri Senci.1975.
PRAMENE K DEJINÁM SLOVENSKA A SLOVÁKOV, Zv. X. Od revolúcie
1848-1849 k dualistickému Rakúsko-Uhorsku. Bratislava 2009.
PODOLAN, P.-VIRŠINSKÁ,M.: Slovenské dejiny III. 1780-1914. Bratislava,
2014.
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Vznik jednej stolárskej dielne v Kráľovej
Nábytkové a stavebné stolárstvo Jozefa Koiša

Miroslav Daniš
Remeselníci a obchodníci boli vždy súčasťou miest a obcí a zabezpečovali služby pre občanov doma i v širokom okolí.
V regióne, kde bola hlavná poľnohospodárska výroba nechýbali profesie ako
kováč, kolár, murár, krajčír alebo pekár.
Niektoré remeslá si vyžadovali pracovné,
priestorové, technické a technologické
vybavenia, preto ich bolo pomenej. Boli
však aj také remeslá, ktoré bolo možné
realizovať len dobrou zručnosťou a fortieľom majstra, prípadne celej partie
pomocných pracovníkov. Potrebovali
k tomu len kvalitné náradie či nástroje,
ako napríklad tesár, murár či pokrývač.
Stolárstvo bolo náročné v tom, že ak
chcel niekto v tejto činnosti podnikať,
musel si zariadiť priestor, kde túto činnosť
mohol vykonávať a musel zainvestovať do
technického a technologického vybavenia.
V roku 1935 si v našej obci otvoril stolársku dielňu na výrobu nábytku a stavebné
stolárstvo pán Jozef Koiš. Súhlas k tejto činnosti mu vydal patričný živnostenský úrad
za podmienok, že mal výučný list a mal
dostatočnú prax už ako tovariš.
Jozef Koiš sa narodil 12. decembra 1910
v Kráľovej rodičom Márii Koišovej, rodenej
Moravcovej a Alexandrovi Koišovi. Rodičia
sa zaoberali poľnohospodárstvom a spolu
s Jozefom mali ešte štyri deti (Alexander,
Mária, Michal a Ján).
Výučný list a prax tovariša získal Jozef
Koiš u majstra a podnikateľa Ľudovíta Szaba v Senci, ktorý podnikal a mal stolársku
firmu na výrobu nábytku a stavebných výrobkov, okná, dvere, brány a iné stavebné
konštrukcie. Napríklad ešte pred II. svetovou vojnou mala firma Ľudovíta Szaba aj
veľkú zákazku na obnovu a prestavbu hradu Červený kameň. Bola to zákazka na výrobu okien, dverí a reštaurovanie nábytku.
Tam už ako tovariš pracoval aj mladý Jozef
Koiš. Zákazka bola pre rodinu Pálffyovcov.
Pre Jozefa to bol určite dobrý začiatok praxe
v uvedenom odbore.
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Stolársku dielňu si otvoril pán Koiš
v Kráľovej v roku 1935 v zadnej časti deleného sedliackeho domu, ktorú si odkúpil
od pána Eleka Štiglica. Následne ho prestaval na bývanie a upravil ho aj na stolársku dielňu pre 3 pracovníkov. Postupne si
zhotovil stolárske hoblice /ponky/, obstaral
si stolárske náradie a zakúpil univerzálny
drevoobrábací stroj na elektrický pohon,
ktorý bol mimoriadnym pomocníkom pre
túto fyzicky náročnú činnosť pri spracovávaní a obrábaní dreva. Po určitom čase,
v roku 1939 sa mu naskytla možnosť vymeniť a dokúpiť inú nehnuteľnosť – dom
na výhodnejšom mieste pre podnikanie.
Bol to malý rodinný domček s vlastným
pozemkom na hlavnej ulici, oproti kaštieľa
s kostolom. Tento dom prestaval a zväčšil
pre účely rodinného bývania a podnikania. Pristavil tam stolársku dielňu a sklad
s väčšou kapacitou, ktorá mu umožnila
pracovať na väčších zákazkách a zároveň
s väčším počtom zamestnancov. Bolo treba
k tomu prispôsobiť aj dielenský priestor na
doplnenie ďalších drevoobrábacích strojov
k výrobe.
V období rokov 1944-1946 sa na istý čas
pozastavila prevádzka stolárskej dielne,
pretože všetci zdraví muži boli povolaní
do vojenskej služby a investovanie do nehnuteľnosti a zariadení u obyvateľstva sa
v podstate zastavilo. V tomto období sa
v stolárskej dielni Jozefa Koiša ešte vyrábali
drevené vojenské kufre pre vojakov, ktorí
boli povolaní do armády a odchádzali na
front.
Až povojnové obdobie a konsolidácia
priniesli možnosti novej práce a investovania, hlavne na opravu zničených objektov
a zároveň aj na výstavbu nových rodinných
domov v širšom okolí. Nakoľko záujem zo
strany obyvateľstva bol mimoriadne veľký a
niektoré rodiny mali našetrené úspory, ktoré pred vojnou neinvestovali a keďže predpokladali, že určite prídu o tieto úspory pre
výmenu peňazí, ktorá sa očakávala, snažili
sa ich rozumne čo najskôr použiť.

Jozef Koiš, stolársky majster
Pre podnikateľov to bol dobrý signál
a štart na remeselné práce, ktoré vykonávali. Pôvodný termín výmeny peňazí sa
uvažoval už v roku 1949, no k výmene peňazí prišlo až v máji 1953 čo bol dostatočný
priestor, aby ľudia mohli peniaze minúť,
okrem iného aj na obnovu svojich domov
a vnútorného zariadenia Boli v tom čase
však aj také rodiny čo to nestihli a malo to
pre nich veľmi negatívny dosah.
Stolársky majster Jozef Koiš túto situáciu pomohol niektorým občanom v tomto neistom období riešiť aj s podstúpením
určitého vlastného rizika tak , že finančné
prostriedky, ktoré mu boli ponúkané ako
záloha na objednanú výrobu nábytkov, alebo na stavebné výrobky prevzal. Bolo to aj
na úkor dlhodobého časové horizontu dodania výrobkov, ktorý sa pohyboval aj 2-3
roky. Zálohy, ktoré prevzal však použil na
nákup drevárskeho materiálu a kovania,
určených na tieto objednané výrobky. Tento nakúpený materiál odborne uskladnil na
vlastnom pozemku a v skladoch stolárskej
dielne. Postupne, po dohode s odberateľmi
a stavebnou pripravenosťou stavby výrobky
dodával a osádzal, pričom finančný rozdiel
za prácu mu zákazníci doplatili.
Jozef Koiš mal odberateľov zo širokého
okolia. Mimo Kráľovej to boli viacerí zá-

kazníci zo Šenkvíc , Blatného, Bernolákova,
Častej, Ivanky pri Dunaji, ale aj z Bratislavy
a ďalších obcí. Vyrábali sa u neho hlavne
stavebné prvky ako okná, dvere, zabudované brány, dlážky pre nové stavby ale aj pre
rekonštrukcie starších objektov, čo tvorilo
kapacitne cca 80% . Ostatné práce tvorili
výroba nábytku - spálne, kuchyne, obývacie
steny a iné .
K stolárskej činnosti si pán Koiš vychovával aj učňov pri skúsených stolároch, ktorí
už u neho pracovali, až do ukončenia jeho
živnosti v roku 1953.
V období rokov 1950-53 nastalo masívne
znárodňovanie malých a stredných podnikov. Prišlo k združstevňovaniu a likvidácii
malých ale aj veľkých farmárov. Boli založené Jednotné roľnícke družstvá. Každý bol
povinný svoj poľnohospodársky majetok
vložiť na spoločné hospodárenie, vrátane
zvierat a polí.
Aby stolárska dielňa Jozefa Koiša pokračovala a vyhol sa znárodneniu, celú dielňu
včas prenajal Pôdohospodárskemu štátnemu podniku v Bratislave. Uvedený podnik
prevzal všetkých zamestnancov do zamestnaneckého pomeru a stolárske práce už
vykonávali len pre štátny sektor, hlavne pre
výstavbu nových bytových domov, ktoré sa

stavali pre štátnych zamestnancov v poľnohospodárskom sektore kraja.
Činnosť stolárskej dielne Jozefa Koiša
v Kráľovej bola nakoniec ukončená v roku
1959, nakoľko uvedený podnik postavil
nové Ústredné dielne vo Veľkom Mederi
(Čalovo).
Pôvodní zamestnanci si našli nové zamestnania v iných štátnych podnikoch
v Senci a v Bratislave, nakoľko ponúknuté
pracovné miesta v organizácii pre nich neboli vhodné pre vzdialené cestovanie.
Sám Jozef Koiš nastúpil do pracovného
pomeru Železničného staviteľstva š.p. v zá-
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Pred stolárskou dielňou (Jozef Koiš s manželkou Julianou, Alojz Koiš, Štefan Turanský,
Ján Koiš, Jozef Koiš ml.).

vode Senec a pracoval ako stolár pre potreby uvedenej firmy ako aj doma až do dôchodku. Obnovil si opäť živnosť a pracoval
naďalej vo svojej dielni až do 70.-teho roku
svojho života. Stolárska dielna bola v roku
1982 rozobratá (zbúraná) a na tom mieste
bol postavený nový rodinný dom. Stolársky
majster Jozef Koiš zomrel 18.júla 1980. Pôvodný rodinný dom bol prestavaný a upravený na obchod z rozličným tovarom, ktorý
slúži dodnes.
Dĺžka trvania stolárskej dielne bola 47
rokov od počiatku založenia v roku 1935
až do roku 1982 s prerušením na necelé tri
roky počas II svetovej vojny.
Zamestnanci ktorí sa vyučili, alebo sa
zapracovali u pána Jozefa Koiša k tomu
krásnemu a ušľachtilému remeslu počas trvania stolárskej dielne v určitých časových
obdobiach boli nasledovní majstri: Štefan
Turanský, Ján Koiš, Silvester Méry, Juraj
Kiss, Jozef Méry, Jozef Šuplata, Jozef Čaputa, František Štiglic, Jozef Koiš ml., František Pavlovič a Václav Šátek –špecialista na
povrchové úpravy nábytku fládrovaním.
Stolársky majster Jozef Koiš sa vo voľnom
čase venoval aj včeláreniu. Mal postavený
včelín na 25 včelstiev. Hovorí sa, že každý
dobrý stolár bol aj vášnivým včelárom, čo
svojou prácou potvrdil aj pán Koiš.
Hoci stolárska dielňa v roku 1982 zanikla,
rodinná drevárska tradícia Jozefa Koiša generačne pokračuje dodnes. Jeho syn Alojz a
vnuk Alojz ml. ukončili odborné vzdelanie
na Strednej priemyselnej škole drevárskej
vo výtvarnom odbore v Spišskej Novej Vsi.
Pravnuk Marek ukončil štúdium na Lesníckej a drevárskej fakulte vo Zvolene a drevárske inžinierstvo na Mendelovej univerzite
v Brne. Aj toto rozprávanie o jednej stolárskej dielne v našej obci, mohlo uzrieť svetlo
sveta len na podklade spomienok jeho syna
Alojza Koiša, doplnené o historické skutočnosti doby, v ktorej sa zrodila a existovala.
Drevárska sága rodiny Koišových teda
stále žije a obohacuje tradíciu stolárskeho
remesla našich predkov.

Potomkovia rodiny Jozefa Koiša, udržujú tradíciu stolárskeho remesla a umenia.
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Odzvonilo školskému roku...
Mgr. Darina Deáková, Mgr. Marta Kucerová

vymeškali žiaci 17 600 ospravedlnených
hodín, čo je 49,44 hodín na jedného
žiaka. Počas celého školského roka nevymeškali ani jednu vyučovaciu hodinu
títo žiaci: Sebastian Novotný, Matej
Čirka, Igor Karas a Andrej Fábric.

Prvé horúce letné dni nám každoročne
hlásia koniec školského roka. Či už malí
a či veľkí, všetci majú radosť z dvojmesačného letného oddychu, stráveného
s rodičmi, starými rodičmi, kamarátmi...
bezstarostne, bez školských povinností,
bez učenia. Pri vode, na chate, v horách,
pri mori, v záhradke a bez skorého ranného budíka. Ale hlavne bez domácich
úloh, naordinovaných učiteľmi.
Aj tento školský rok 2019-2020 začal tradične ako každý iný, no skončil
nakoniec netradične. Vyučovanie v 2.
polroku školského roka bolo poznačené dlhodobým prerušením vyučovania
z dôvodu šírenia pandemického vírusu. Vyučovanie prebiehalo v domácom
prostredí. Učitelia aktívne spolupracovali s rodičmi a hľadali čo najvhodnejšie spôsoby a metódy osvojenia si
učiva. Využívali rôzne vzdelávacie platformy, rôzne online testy či programy
a aplikácie, ktoré by žiakom napomohli
v tejto zložitej a neľahkej situácii. Veľká
vďaka patrí učiteľom za ich kreativitu,
vynaliezavosť a trpezlivosť, toleranciu,
ako i rodičom za aktívnu spoluprácu.
Rodičia si pri domácom učení museli
spomenúť, čo sú rovnice či nerovnice, čo znamená súčet a čo súčin, aký je
rozdiel medzi všeobecnými a vlastnými
podstatnými menami, kedy je prídavné
meno vzťahové a kedy privlastňovacie.
Vedieť narysovať priamku, či kružnicu... Tak ako učitelia i rodičia museli
nájsť vhodné spôsoby a metódy, ako to
všetko pri domácom učení vysvetliť najprv svojmu druhákovi, vzápätí prepnúť

10

na učivo tretiaka, neskôr vysvetliť úlohu siedmakovi ... Bolo to náročné a tak
ešte raz patrí všetkým obrovská vďaka
za tak bravúrne zvládnuté domáce učenie. Napriek všetkým úskaliam sme teda
úspešne ukončili tento náročný školský
rok a žiaci získali svoju vytúženú odmenu - vysvedčenie.
V školskom roku 2019/2020 navštevovalo Základnú školu v Kráľovej pri Senci
349žiakov. O ich výchovu a vzdelávanie
sa staral pedagogický zbor v zložení :
Mgr. Miroslava Hincová, Mgr. Iveta Štrajaneková, PhDr. Alžbeta Krajčovičová,
Mgr. Miroslava Skubeňová, Mgr. Daniela Haladejová, Mgr. Denisa Szimethová,
Mgr. Alena Šimková, Mgr. Bronislava
Lysá, Mgr. Denisa Lukáčová, Mgr. Marta Kucerová, Mgr. Eva Bausová, Mgr.
Claudia Szikhartová, Mgr. Marianna
Čontošová, Mgr. Viera Tomášková, Mgr.
Jozef Turanec, Mgr. Eva Okenwa, PhDr.
Iveta Chovančíková- zástupkyňa školy,
Mgr. Darina Deáková- riaditeľka školy,
katechétka Mgr. Edita Šuplatová, kňaz
Mgr. Miroslav Michalka a vychovávatelia
Vladimír Molnár, Mgr. Sylvia Vargová,
Lenka Kocková, Marianna Piovarčiová,
Viktória Kulinová, školská špeciálna pedagogička Mgr.Jana Antolová a asistent
učiteľa Mgr. Andrej Spišiak. V tomto
roku v školskom klube detí trávilo čas
v siedmich oddeleniach 176 detí.
Správanie a dochádzka
Pedagogická rada pri hodnotení správania v tomto školskom roku udelila
všetkým žiakom školy stupeň 1. Celkovo

Prospech
Výborný prospech dosiahli títo žiaci:
I.A: Matej Čahoj, Matúš Čelko, Zdenka
Čirková, Lukáš Farkaš, Nina Grellová,
Filip Hinca, StanislavKardoš, Adam Konušiak, Milan Kováč, Vanesa Kováčová,
Adam Lučanský, Matúš Mackovich, Michal Mačaj, Stanislav Piňko, Jakub Polgár, Júlia Rybáriková, Emily Sobotková,
Mariana Šinaľová, Ondrej Šuplata, Sofia
Tóthová, Stela Tóthová, Jonáš Žúbor
I.B: Tomáš Árva, Martin Beták, Lukáš
Cipík, Vanessa Dubačová, Alexandra
Duchnická, Christian Fuska, Tomáš Hideghéty, Dana Kardošová, Bruno Kollát,
Lukáš Konečný, Marián Kováč, Nikola
Křížková, Marek Lukáš Lariš, Natália
Pospíchalová, Nicolas Jozef Révay, Adrián Roziak, Adam Ryder, Selma Smiedl,
Natanael Suchý, Šimon Vikrut, Martin
Vlkovič
II. A: Matúš Bugoš, Daria Čechovičová, Jakub Čirka, Michal Érsek, Katarína
Farkašová, Dorota Ema Hudáková, Liam
Jaráš, Samuel Kardoš, Adriana Kučerová,
Lucia Kuľhavá, Júlia Langsfeldová, Patrícia Máčajová, Martin Rusnák, Sofia Sejáková, Kristián Šimonič, Matteo Šuplata,
Nina Ulická
II.B: Izabella Bitterová, Vivien Blahová,
Lukáš Dóci, Lukáš Duchnický, Leonard
Gurský, Tomáš Ježíšek, Karolína Koišová, Simona Kovalovská, Laura Kúdelová, Oliver Lukovič, Nicolette Miklóšová,
Sebastián Miško, Melánia Rybáriková,
Lukáš Sabo, Zuzana Smělíková, Jakub
Stanislav, Nikolas Vdovec
III.A: Lenka Betáková, Lucas Couston,
Diana Danišová, Filip Fröhlich, Vanessa
Galovičová, Monika Jonisová, Daniel Kilian, Radoslava Kopecká, Karolína Križanová, Adela Marková, Sofia Miklóšová,
Samuel Miško, Marek Stanislav, Alessia
Šuplatová, Vitali Usačev, Sofia Zúbeková
III.B: Tomáš Adame, Michal Bartušek,
Emma Blašková, Michaela Čaplová, Ema
Deáková, Paulína Javorová, Júlia Ježovičová, Damián Kardoš, Lukáš Kardoš,
David Klčo, Ava Kollát, Kristína Kuciaková, Richard Kučera, Žofia Mačajová,
Peter Šulek, Richard Martinkovič, Tomáš
Urbanovič

Výsledky testovaní
V celoslovenskom testovaní žiakov piateho ročníka naši žiaci získali výborné
výsledky, ktorými vytvorili rekord školy.
Testovanie 5. ročníka
Predmet

SJL

MAT

Celoslovenský
priemer

64,8%

63,4%

Naši piataci

85,0%

87,1%

Život okolo nás

IV. A: Natália Botková, Šimon Bugoš,
Sára Črepová, Lenka Chorvatiková, Samuel Barcuch, Hana Konečná, Nela Dobošová, Laura Schwarz, Lukáš Schwarz,
Benjamín Skubeň, Nela Sýkorová
IV.B: Mia Meszárosová, Samuel Vlkovič,
Andrea Kuľhavá, Šimon Pajerchin, Radka Čechovičová, Lenka Olšiaková, Nina
Mastiliaková, Dominika Filipská
V.A: Tereza Ježovičová, Ela Kováčová,
Toman Kubík, Laura Lattová, Ivana Máčajová, Júlia Moncoľová, Michal Smělík,
Radka Stanislavová
V.B: Daniel Brída, Ján Čirka, Michaela
Charvátová, Marko Chovanec, Matúš
Kardoš, Eliška Konečná, Simona Letušeková, Hana Machová
VI. roč.: Samuel Črep, Martina Konečná,
Kristína Kušnierová, Nataša Pajerchinová, Laura Rumanová, Tereza Szikhartová, Nela Takáčová
VII. roč.: Timea Áčová, Linda Betáková,
Magdaléna Charvátová, Ester Szimethová, Laura Venjarská.
VIII. roč.: Matej Čirka, Sofia Dobošová, Veronika Róková, Anna Szikhartová
IX. A: Johana Konečná, Filip Szikhart.
IX. B: Pavol Vyletel.

LYŽIARSKY KURZ VII.ročníkaV termíne 9.2. - 14.2.2020 absolvovali žiaci VII. ročníka a 10 žiakov VIII.
ročníka lyžiarsky výcvikový kurz. Lyžiarske zručnosti si nacvičovali a zdokonaľovali v stredisku SKI TÁLE.
Počasie nám prialo, a tak všetci lyžiari robili deň, čo deň pokroky na svahu. Na záver si zmerali sily v
lyžiarskych pretekoch v slalome.

Testovanie deviatakov sa z dôvodu prerušenia vyučovania kvôli zabráneniu šírenia
koronavírusu v tomto školskom roku neuskutočnilo.
Vedomostné súťaže, olympiády
a športové aktivity
Počas celého školského roka sa žiaci zapájali do rôznych predmetových olympiád,
športových súťaží a aktivít. Tí najaktívnejší boli rodičovským združením odmenení. Patria medzi nich: Ivana Máčajová,
Ján Michálek, Júlia Moncoľová, Diana
Derda, Matej Petrík, Michal Kapuscinský, Marko Chovanec, Tereza Szikhartová, Nataša Pajerchinová, Filip Barbora,
Lukáš Kopecký, Dominika Dekýšová,

Anna Szikhartová, Filip Szikhart, Johana Konečná, Dominik Novák, Barbora Moncoľová.
Okrem menovaných žiakov patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek
aktivitou pričinili o reprezentáciu našej
školy a prispeli k šíreniu jej dobrého mena.
Ďakujem kolegom a pracovníkom školy za
svedomité a zodpovedné vykonávanie svojej práce, za zvládnutie dištančného vzdelávania a individuálny prístup k žiakom. Ďakujem výboru rodičovského združenia za
aktívnu prácu a za finančnú pomoc škole.
Moje poďakovanie patrí vedeniu obce Kráľová pri Senci za dobrú spoluprácu a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k zveľaďovaniu našej školy.

Materská škola v školskom roku 2019/2020
Školský rok 2019/2020 sme začali v plnej prevádzke, t.j. ako 5-triedna materská škola, z toho jedna trieda
bola naďalej dočasne v priestoroch nad
obecným úradom. Podľa štátneho vzdelávacieho programu, ako i podľa neho
vytvoreného nášho školského programu
sme ponúkali deťom v rôznych týždenných témach, prispôsobených ročným
obdobiam, sviatkom či tradíciám široké spektrum poznatkov formou didaktických a hudobno-pohybových hier,
prezentácií, experimentov a následne
overovaním poznatkov aj v podobe pracovných listov, u starších detí pracovných zošitov.
Okrem zakúpených, či nami vytvorených pomôcok využívame digitálne
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technológie, najmä vo vyšších triedach,
kde máme aj interaktívne tabule. Pre
spestrenie pobytu v MŠ ako i výchovno-vzdelávacieho procesu sme opäť
deťom ponúkli aj rôzne akcie ako divadelné predstavenie „ Žabí kráľ“, „EKO“
divadielko, pohybové predstavenie
„KNIK KNAK“, sokoliari v MŠ, Mikuláš, karneval, či deň materských škôl.
Pre staršie deti aj návštevu dopravného ihriska v Trnave a plavecký výcvik
v Senci.
Radosť nám robí aj vysoká účasť na
akciách, ktoré sú určené tak pre deti,
ako aj pre rodičov, prípadne starých rodičov. Napríklad tekvičkové popoludnie
či vianočné tvorivé dielne. No a takýchto pekných akcií sme mali v pláne organizovať po celý školský rok viac. Avšak
človek mieni a COVID 19 zmenil. Ten
zasiahol tak do života každého z nás ako
aj do chodu našej MŠ, ktorá po nariadení vlády bola uzavretá na niekoľko mesiacov. Všetci sme sa museli zmieriť so
vzniknutou situáciou a tak sme sa snažili využiť tento čas na zveľadenie dvora
natieraním preliezačiek a herných zostáv ako aj maľovaním rôznych veselých
obrázkov v interiéri MŠ.
Predškoláci počas tohto obdobia tiež
nezaháľali a pravidelne vypracovávali
nami pripravované a zasielané pracovné
listy s rôznymi úlohami v rámci prípravy
na vstup do ZŠ. Veľká vďaka a poklona
patrí aj rodičom, ktorí počas tohto obdobia museli ostať doma a zastúpiť nás.
Verím, že to bol užitočne využitý čas
a konečne sa v tom bežne uponáhľanom
živote našiel priestor na spoločné hry,
prechádzky či rozhovory.

Výstavba novej triedy MŠ
Deti, rodičia, ale aj my, zamestnanci
sme to nemali jednoduché, no spoločne
sme to zvládli a 1. júna sa otvorili brány
našej MŠ za vopred stanovených podmienok, s určenou kapacitou a prevádzkou. Žiaľ všetky akcie ako aj výlety, či
škola v prírode sa nemohli zorganizovať
a museli sme ich zrušiť. V sprísnených
podmienkach sa nám podarilo usporiadať aspoň fotenie detí, ktoré sa s nami
už lúčia a tak majú oni aj my na tento
nútene skrátený rok pamiatku v podobe
tabla.
Pripravovali sme na vstup do prvého
ročníka ZŠ 41 detí, z toho 36 nám odchá-

Covid 19 a Červený kríž
Nikto z nás začiatkom tohto roka ani
len netušil, keď sme plánovali aktivity
našej miestnej organizácie Červeného kríža na rok 2020, že sa z toho nič
neuskutoční a plány nám zmení jeden
chrípkový vírus s názvom Covid 19.
Všetkých nás tento vírus nielen prekvapil ale doslova postavil do pozoru.
V prvé dni to nikto nebral vážne. Ja
sama som už od februára začala nosiť
rúško, pretože som bola chorá, tak ako
ešte nikdy predtým. Odvtedy sa rúško
stalo mojím každodenným odevom
spolu s rukavicami. Keď sa situácia začala zhoršovať, zvolala som výbor ČK
a dohodli sme sa, že začneme šiť rúška pre najstarších a najzraniteľnejších
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dza a piati majú odloženú školskú dochádzku. A práve tí, pre ktorých sa brána
materskej školy už zatvára sú smutní, že
sa nemohli rozlúčiť tak, ako to býva u nás
zvykom. Preto rodičia s vedením MŠ
plánujú v auguste neformálnu rozlúčku
v areáli MŠ. Snáď to COVID nepokazí.
Radosť nám urobilo, že sa začalo
s nadstavbou MŠ, ktorej termín bol však
tiež posunutý, ale hádam sa čoskoro budeme tešiť z novej triedy. Dúfame, že toto
obdobie rýchlo pominie, všetko sa vráti
do starých koľají a od septembra začneme naplno.

Beata Tvarušková

Rímskokatolícka farnosť v Kráľovej pri
Senci musí myslieť nielen na duchovnú
stránku života, ale aj na praktický život.
Po desaťročiach, kedy bola pozornosť venovaná hlavne stavu kostola a kaplnky,
nastal čas uprieť zrak na farskú budovu.
Od jej postavenia na konci štyridsiatych rokov minulého storočia bola domovom viacerých správcov, ktorí boli
duchovnou oporou Kráľovčanov. Keď
však prišlo na investičné aktivity, vždy
boli dôležitejšie iné projekty. Do samotnej fary sa s výnimkou okien zásadne
neinvestovalo. Dôsledkom bol havarijný
stav budovy s hygienicky nevyhovujúcim
stavom a neprimerane vysokými nákladmi na energie.
Príchodom dôstojného pána Miroslava Michalku v lete 2019 do Kráľovej sa
viaceré, dovtedy odkladané veci pohli.
Popri zásadnej úspore na strane prevádzkových nákladoch, napríklad z pohľadu výdavkov na elektrickú energiu
alebo plyn, získala budova fary s podporou bohu známych dobrodincov novú
strechu, dvor, trativod pre dažďovú vodu
a vjazd. Hodnota týchto investícií, ak by
si ju ktokoľvek objednával ako službu,
presahuje 40 tisíc EUR.
Uvedené však bolo len prvým krokom
celkovej obnovy, ktorú si stavba po sedemdesiatich rokoch každodenného užívania vyžadovala.
V záujme vyššej transparentnosti a aktívnej angažovanosti Kráľovčanov bola
obnovená činnosť Farskej ekonomickej
rady. Tá je v zmysle štatútu, daného Arcibiskupským úradom v Bratislave poradným orgánom miestne príslušného du-

chovného. Dôstojný pán Michalka za jej
členov menoval Luciu Nešťákovú, Mareka Roku, Martinu Stanislavovú, Ľubomíra Tuchschera a Juraja Vozára. Jednou
z prvých úloh rady sa stalo dohliadnutie
na prípravu a realizáciu obnovy fary.
Návrh projektu pripravil Martin Filipovič a najlepšiu cenovú ponuku predložila spoločnosť Best Land, s.r.o. Celková
ponúkaná hodnota projektu je 110 tisíc
EUR vrátane DPH. Hoci sa táto suma
môže javiť ako vysoká, v skutočnosti
pokrýva búracie práce, vybudovanie nových, vyliatych podláh, rozvodov, podlahového kúrenia, sanity a žumpy, ktorá na
fare de facto nebola. Budova ďalej získa
nový kotol, okná a dvere a celkové zateplenie. Vynovená fara, zodpovedajúca
životu v 21. storočí by mala byť dostupná
na užívanie do konca roka a slúžiť bude
tak pre súčasného správcu farnosti, ako
aj jeho nástupcov ďalšie dekády.
Projekt a cenové ponuky boli v júni
predložené Arcibiskupskému úradu
v Bratislave.Ten schválil tak projekt rekonštrukcie, podpis zmluvy s vybraným
dodávateľom ako aj konanie zbierok. Na
realizáciu, s prihliadnutím na skutkový
stav bola uvoľnená pôžička do výšky,
ktorú bude treba pre plnenie záväzkov,
vyplývajúcej zo zmluvy so stavebnou
spoločnosťou.
Pôžička Arcibiskupského úradu je
splatná. Ak by sa Kráľovčania pri jej
vrátení spoliehali len na každomesačné
zbierky, trvalo by to viac ako desať rokov.
Podobne ako pri iných projektoch budú
preto kľúčové osobitné dary tých, ktorí
aj v tomto ekonomicky náročnom ob-

obyvateľov našej obce. Ani jedna z nás
nie je vyučená krajčírka a nemali sme
žiadne skúsenosti, ako má také rúško
vyzerať. Napriek tomu sme sa s vervou do toho pustili a šili sme. Neboli
to najkrajšie, ani profesionálne kúsky,
ale chceli sme ľuďom pomôcť. Neskôr
sme našli šablónu a šili sme podľa toho.
Postupne už rúška vyzerali aj na výzor oveľa lepšie. Pri ich roznášaní spolu
s informačnými letákmi nám pomáhali
naši mladí dobrovoľníci (ktorí sa sami
prihlásili) Hanka Machová, Laura Augustovičová, Ivana Hincová a Patrik
Blaho. Srdečná vďaka týmto mladým
a ochotným dobrovoľníkom.
Pomocnú ruku nám podal aj pán
starosta Dušan Šebok. On dával šiť
profesionálne rúška a podelil sa s nimi
o ne s nami, aby občania boli čím skôr

vybavení najzákladnejšími ochrannými pomôckami. Dal nám aj dezinfekčné prostriedky, aby boli chránení aj tí,
ktorí navštevovali domácnosti. Látky
sme mali dosť. Ochotne nám ju poskytli ľudia. Chýbali nám však gumičky
a tak sme oslovili niekoľko ďalších ľudí
a na druhý deň nám pán Juraj Deák ich
priniesol 400 m. Jeho pani suseda pre
naše šičky rúšok napiekla sladké dobroty, aby sa nám lepšie šilo. Postupne sa
k nám pridávali aj mamičky a tak sme
mohli čoskoro rozdávať rúška aj mladšie narodeným spoluobčanom. Pomáhali si všetci navzájom. Zopár jedincov
nám zavolalo o zabezpečenie liekov
a dva týždne sme nosili jednej rodine
obedy.
Všetkým patrí veľká vďaka. I v tejto
výnimočnej situácii sa ukázala súdrž-

Život okolo nás

Po 70. rokoch čaká faru obnova

dobí môžu prispieť na projekt, de facto
reprezentujúci Kráľovú pri Senci. Budova fary je totiž nielen domovom farára,
miestom, kam prichádzajú ľudia po radu
alebo povzbudenie, ale aj administratívnym miestom pri riešení každodenných
i sviatočných potrieb. Práve farská budova je s pamätným reliéfom pripomienkou dlhoročného kráľovského farára,
Svetloslava Veigla.
Každý z dobrodincov, rešpektujúc ich
možnosti, je vítaný.
Samozrejme, rekonštrukcia farskej budovy by nemala byť konečným cieľom
farníkov. Keď sa projekt podarí úspešne
dokončiť a to aj z pohľadu financovania,
farnosť sa môže pustiť do ďalších projektov, napríklad pri zriadení pastoračného
centra alebo pamätnej izby v priestoroch kostola. Na takýto účel, na rozdiel
od farskej budovy, už okrem príspevkov
budú môcť Kráľovčania hľadať zdroje aj
prostredníctvom grantov, určených na
obnovu kultúrnych pamiatok.
Ľubomír Tuchscher
Tajomník Farskej ekonomickej rady
nosť všetkých obyvateľov Kráľovej pri
Senci. Buďme však i naďalej voči sebe
zodpovední. Nech rúška a rukavice sú
našou každodennou súčasťou, pretože
chránime tým starých rodičov, susedov, priateľov a v neposlednom rade
seba samých. Prajem vám v mene výboru SČK krásne leto a keď sa vyberieme
niekam na dovolenku vychutnajme
si predovšetkým zákutia nášho nádherného Slovenska. Nezabúdajme na
opatrnosť pri komunikácii i po prázdninách a v jesennom období sa snažme
naďalej konzumovať veľa ovocia a zeleniny. Vitamíny nám môžu pomôcť
znižovať riziko výskytu chrípok, ktoré
s príchodom jesene sa môže opäť stať
častejším.

Jarmila Koišová
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Kráľovský
beh 2020
Tohtoročná súťaž Kráľovského behu na desať a päť kilometrov
sa v tomto roku konala v špecifických podmienkach, ovplyvnených
obmedzeniami, ohľadne rozšírenej pandémie koronavírusu COVID-19. I napriek tomu sa však
na podujatí zúčastnilo takmer 300
bežcov a bežkýň.
Organizátori opäť zabezpečili
popri celej trase občerstvovacie
stanoviská. Súťaž sa uskutočnila 5.
júla 2020.
Tento rok behali 10 a 5 km trasu tak muži ako aj ženy. Výsledky
súťaže boli kategorizované podľa
veku (muži do 39 rokov, do 49 rokov, do 59 rokov a kategória nad
60 rokov; u žien boli tri kategórie
– do 39 rokov, do 49 rokov a nad
50 rokov).
Vyhlásený boli aj absolútni víťazi, teda tí, ktorí dosiahli najlepšie časy bez rozdielu kategórie.
V rámci súťaže sa prihlásili aj
viacerí naši spoluobčania. Bežalo
sa po asfaltovej ceste a keďže tra-

Miestny športový klub Kráľová pri Senci /MŠK KpS/ sa po ôsmych
rokoch rozhodol usporiadať jednodňový futbalový turnaj mužov.
Uskutočnil sa 18. júla a pozvanie prijali mužstvá z nášho okolia
- FK Réca , FC Jelka a TJ Pavlice. Zápasy rozhodovali p. Pavol
Piatka, p. Rastislav Hádek a p. Juraj Valko. Celodenná vstupenka
bola zlosovateľná a výherca si odniesol domov peknú vecnú cenu
- kávovar DELONGHI MAGNIFICA. Počas celého turnaja bolo
pre divákov, hráčov a funkcionárov zabezpečené občerstvenie –
bravčová a kuracia cigánska a guľáš z diviny. Prvý zápas odohrali
mužstvá MŠK Kráľová s FK Récou. Zápas vyhrali naši futbalisti
5:0. V druhom zápase sa stretli FC Jelka s TJ Pavlice a víťazstvo
si odniesli v pomere 2:1 Pavlice. V zápase o tretie miesto zvíťazila
FC Jelka s FK Récou 4:0. Vo finálovom zápase nakoniec Kráľová
prehrala s Pavlicami tesne 0:1.
Najlepším strelcom turnaja sa stal Martin Jež /FC Jelka/. Za
najlepšieho brankára bol vyhlásený Dávid Kubík /FK Réca/.
Pred finálovým zápasom vedenie MŠK Kráľová pri Senci
zagratulovalo tohtoročným jubilantom:
50 rokov - p. Dušan Šebok /dlhoročný prezident MŠK KpS/
60 rokov - p. Peter Ternény /dlhoročný tréner a funkcionár MŠK
KpS /
85 rokov - p. Vojtech Dolinský /dlhoročný predseda a funkcionár
MŠK KpS/
Za vydarenú akciu patrí veľké poďakovanie všetkým zúčastnením,
p. starostovi a pracovníkom obecného úradu, celému
personálu v bufetoch, organizačnému tímu, Kráľovskej pekárni
a Kráľovskému bufetu.
Marián Bobrík ml.
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Futbalový turnaj mužov

sa prechádzala aj cez cesty prvej
triedy, organizátori museli veľmi
dôsledne zabezpečiť chod premávky a bezpečnosť súťažiacich. Štart
a cieľ súťaže bol umiestnený pri
moste , ktorým sa vstupuje do športového areálu Sigotka.
Na podujatí so zdravotníckou
službou vypomáhali aj hliadky červeného kríža v zastúpení členov
nášho MSČK Kráľová pri Senci.
Celkové výsledky si môžete pozrieť na internetovej stránke ak do
vyhľadávača zadáte heslo Kráľovský
beh 2020. Vo veľmi dobrom čase 45
min. 59 sekúnd zabehol svoju kategóriu na 10 km aj náš pán starosta
obce, JUDr. Dušan Šebok.
Čo sa týka umiestnenia Kráľovčanov viacerí z nich súťažili už aj
pod značkou niektorého zo zúčastnených klubov, takže konkrétne
výsledky našich spoluobčanov neuvádzame a môžete si ich pozrieť na
spomínaných internetových stránkach.

M. Daniš

Na marec 2019 nezabudneme z dôvodu dovtedy nepoznaného koronavírusu
COVID-19, ktorí ovplyvnil naše životy.
Jedným z mnohých rozhodnutí vlády
a futbalových zväzov bolo aj nedohranie jarnej časti sezóny 2019/2020. Posledný majstrovský zápas sa na našom
ihrisku odohral 27.10.2019.
Čas od posledného zápasu po prvý
zápas kategórie U8/U9 so Slovanom
Bratislava /13.6.2020/ sme využili na
kompletnú rekonštrukciu II. hosťovskej kabíny, výmenu oboch vchodových dverí a prahov do budovy, výmenu okenných žalúzií a osadenia skrinky
so stolíkom na ovládanie svetelnej tabule. Neskôr sa osadila aj tabuľa dobrí/zlí športoví rodičia a vybudovala sa
spodná časť oplotenia od svetelnej tabule, po budovu so šatňami.
Do nového ročníka 2020/2021 sme
prihlásili kategórie: U8 , U9 , U11 , U13
, U15 , U19 a mužov.
Oproti predošlej sezóne máme navyše prihlásené dve mužstvá. Novinkou
je aj zaradenie nášho dorastu /U19/
do III. dorasteneckej ligy. V tomto

súťažnom ročníku máme zhruba 122
hráčov vo všetkých kategóriách a samozrejme nesmieme zabudnúť na 23
starých pánov. Na uvedených číslach je
vidieť, akým je futbal obľúbeným športom (Sme najväčšia organizácia v obci,
ktorá funguje na pravidelnej týždennej
báze).
Táto neľahká doba priniesla z dôvodu poklesu rastu ekonomiky aj šetrenie a krátenie dotácií pre samosprávy, obce a organizácie ale veríme, že
v spolupráci s rodičmi, starostom obce
a obecným zastupiteľstvom, sponzormi
a priaznivcami MŠK Kráľová pri Senci
zvládneme túto situáciu a naďalej budeme vzorne reprezentovať našu obec
a zveľaďovať areál na Sigótke. A snáď sa
nám podarí kompletná rekonštrukcia
kúpeľne, ktorá bude do ďalších rokov
slúžiť pre hráčov nášho klubu.
Na záver by som Vám chcel popriať
pevné zdravie, (aby sa hráčom vyhýbali zranenia) a šťastie v osobnom ako aj
pracovnom živote.

Šport

Jarná sezóna
MŠK Kráľová pri Senci

Marián Bobrík ml.

Kompletná rekonštrukcia hosťovskej kabíny.

Tabuľka SZM B - žiaci
Keďže v minulom
1
FC Ružinov Bratislava
13 13
čísle Kráľovských
zvestí sme opomenuli 2 MFK Záhorská Bystrica 13 11
3 MŠK Senec B
13 10
uverejniť tabuľku
4
MŠK
Iskra
Petržalka
13 9
výsledkov jesennej
5 FK Družstevník Blatné 12 6
časti ročníka
6 FK Dúbravka
13 6
2019/2020 žiackeho 7 SDM Domino B
12 4
mužstva, činíme
8 MŠK Kráľová pri Senci 12 4
tak v tomto čísle
9 FK Lamač Bratislava
13 3
a ospravedlňujeme sa
Futbalová akadémia
hráčom aj fanúšikom. 10 Lafranconi FTVŠ UK 13 2
11 ŠK Kaplna
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0

0

0

1 1
1 2
0 4
1 5
0 7
1 7
0 8
0 10

119:8 39 11 21
82:12
93:11
62:27
49:35
88:43
28:45
25:47
29:85

34 10 13
31 9 13
27 8 6
19 7 1
18 6 -3
13 5 -5
12 4 -6
9 3 -12

0 11 15:124

6

2 -12

0 13 15:168

0

1 -18
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Kolo

Termín konania

1K
1K
2K
1K
2K
1K
1K
1K
3K
3K
12K
2K
2K
2K
2K
4K
4K
13K
3K
3K
5K
5K
3K
1K
2K
3K
3K
14K
10K
6K
4K
4K

16.08.2020 17:30
22.08.2020 11:00
23.08.2020 17:00
29.08.2020 09:00
29.08.2020 14:00
30.08.2020 09:30
30.08.2020 10:00
30.08.2020 12:00
30.08.2020 17:00
01.09.2020 09:30
01.09.2020 17:00
05.09.2020 09:30
9/5/2020 12:00
06.09.2020 09:00
06.09.2020 09:00
06.09.2020 16:30
06.09.2020 16:30
09.09.2020 17:00
12.09.2020 09:00
12.09.2020 11:00
12.09.2020 14:00
12.09.2020 16:30
13.09.2020 10:00
13.09.2020 10:00
13.09.2020 10:45
13.09.2020 11:30
13.09.2020 12:00
15.09.2020 16:30
17.09.2020 17:30
19.09.2020 10:00
19.09.2020 11:00
19.09.2020 12:30

4K
4K
6K
4K
5K
6K
5K
5K
7K
7K
5K
5K
6K
6K
6K
6K
8K
7K
8K
9K
7K
7K
9K
7K
7K
9K
8K
10K
8K
10K
8K
8K
10K
11K
12K
9K
9K
11K
11K
9K
10K
12K
12K
11K
13K
11K
13K

20.09.2020 10:30
20.09.2020 11:00
20.09.2020 16:00
26.09.2020 00:00
26.09.2020 00:00
26.09.2020 00:00
26.09.2020 09:00
26.09.2020 11:00
26.09.2020 14:00
26.09.2020 16:00
27.09.2020 10:00
27.09.2020 12:00
03.10.2020 09:00
04.10.2020 10:00
04.10.2020 11:00
04.10.2020 12:00
04.10.2020 15:30
10.10.2020 00:00
10.10.2020 00:00
10.10.2020 00:00
10.10.2020 11:00
10.10.2020 13:00
10.10.2020 14:00
10.10.2020 14:00
11.10.2020 09:00
11.10.2020 15:30
17.10.2020 09:00
17.10.2020 15:00
18.10.2020 10:00
18.10.2020 10:30
18.10.2020 11:00
18.10.2020 12:00
24.10.2020 00:00
24.10.2020 00:00
24.10.2020 00:00
24.10.2020 11:00
24.10.2020 11:00
24.10.2020 13:30
24.10.2020 14:00
25.10.2020 09:00
31.10.2020 11:00
31.10.2020 11:00
01.11.2020 14:00
07.11.2020 09:30
07.11.2020 10:30
07.11.2020 11:00
07.11.2020 13:30

nedeľa
sobota
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa

streda
sobota
sobota
sobota
sobota
nedeľa

štvrtok

nedeľa

sobota
sobota
sobota
nedeľa
nedeľa
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa

sobota
sobota

sobota
sobota
nedeľa
nedeľa

sobota
sobota
sobota
nedeľa
sobota
sobota

Domáci

Hostia

muži
dorast
muži
U11
dorast
U15
U13
U9
muži
dorast
U15
U11
U15
U13
U9
dorast
muži
U15
U11
U15
dorast
muži
U13
U8
U8
U8
U8
U15
U11
dorast
U11
U9

MŠK Kráľová pri Senci (A)
NŠK 1922 Bratislava
FK MARIATHAL BRATISLAVA
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Senec (B)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
PŠC Pezinok
Senec Football Academy
ŠK Tomášov (A)
MFK Záhorská Bystrica
FK Vajnory
FK Slovan Most pri Bratislave (A)
ŠK Bernolákovo
OŠK Chorvátsky Grob
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠK Igram (A)
Športový klub Nová Dedinka
Senec Football Academy
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Vajnory
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠK Žolík Malacky
Športový klub Nová Dedinka
Športový klub Nová Dedinka

ŠKO Miloslavov
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠK Čataj - futbalový klub
FC Petržalka (B)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Iskra Petržalka (B)
ŠK Veľký Grob
FK Danubia Veľký Biel (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Športový klub Nová Dedinka
ŠKO Miloslavov
Senec Football Academy
FC Zohor
TJ Jarovce Bratislava
SDM Domino (B)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠKO Miloslavov
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Senec Football Academy
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)

U15
U13
muži
U8
U8
U8
U11
U15
dorast
muži
U13
U9
U11
U13
U15
U9
muži
U8
U8
U8
U15
U13
dorast
U9
U11
muži
U11
muži
U13
dorast
U15
U9
U8
U8
U8
U15
U11
muži
dorast
U13
U15
dorast
muži
U11
muži
U15
dorast

Športový klub Nová Dedinka
SFC Kalinkovo (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Senec Football Academy
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Lokomotíva Devínska Nová Ves (B)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Lamač Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠK Igram (A)
Športový klub Nová Dedinka
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FUTBALOVÝ KLUB POLÍCIE BRATISLAVA (B)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
OFK Dunajská Lužná
ŠK Svätý Jur (B)
TJ Malinovo (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Rača Bratislava
Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Senec Football Academy
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Danubia Veľký Biel (A)
NŠK 1922 Bratislava (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Senec Football Academy
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Lokomotíva Devínska Nová Ves
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Slovan Most pri Bratislave (A)
ŠK Krasňany Bratislava (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)

MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MKF Slovan Záhorská Bystrica (A)
ŠK Igram (A)
Športový klub Nová Dedinka
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠK Kaplna (C)
FK Vajnory
FC Ružinov Bratislava (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Rača Bratislava (C)
FK Dúbravka (B)
OŠK Slovenský Grob (B)
TJ Malinovo
MŠK Kráľová pri Senci (A)
ŠK Igram (A)
ŠK Igram (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
Senec Football Academy
FK Družstevník Blatné
MŠK Kráľová pri Senci (A)
OFK Dunajská Lužná
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
OŠK Chorvátsky Grob
FK Inter Bratislava (B)
FK Lamač Bratislava
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Danubia Veľký Biel (A)
ŠK Igram (A)
Športový klub Nová Dedinka
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Iskra Petržalka (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Senec (B)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Iskra Petržalka (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MŠK Kráľová pri Senci (A)
MFK Záhorská Bystrica
SDM Domino (B)

V prvom polroku 2020 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia
Obecného zastupiteľstva n Kráľovej pri Senci. Okrem týchto zasadnutí, na ktorých boli schvaľované jednotlivé právne záväzné uznesenia OZ sa niekoľkokrát zišli poslanci zastupiteľstva na pracovných
zasadnutiach a rokovali i v rámci zasadnutí jednotlivých komisií.
7. riadne zasadnutie OZ sa konalo dňa 10. marca 2020 na ktorom
sa zúčastnilo 8 poslancov. Po schválení programu rokovania schválili poslanci overovateľov zápisnice a zapisovateľa. Uznesením č. 87
OZ zobralo na vedomie informáciu o plnení uznesení zo 6. riadneho
zasadnutia OZ. Následne si vypočuli informáciu starostu o dianí v
obci za uplynulé obdobie a tú po krátkej diskusii zobrali na vedomie.
Uznesením č. 89 zobrali na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.
Uznesením č. 90 OZ schválilo
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 418.112,65 eur na stokovú sieť a vo výške adekvátneho podielu 92.130,35 eur na čističku odpadových vôd,
zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5%
na spolufinancovanie nákupu pozemkov nevyhnutných pre realizáciu projektu vo výške 12 500 eur,
zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške minimálne 5%
na spolufinancovanie ostatných zdieľaných priamych a nepriamych nákladov nevyhnutných pre realizáciu projektu, ako je stavebný dozor, odborný autorský dohľad, externý projektový manažment
a propagácia projektu vo výške 8 883,64 eur.
Uznesením č. 91 poslanci OZ prerokovali predložený návrh VZN
č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová
pri Senci. a uzniesli sa na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020
o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Kráľová pri Senci.
Následne Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci zobralo na
vedomie Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za
2. polrok 2019.
Uznesením č. 93 OZ schválilo majetkovo právne vysporiadanie
pozemkov
zámenu obecného pozemku v podiele ½ z novovytvorenej parcely číslo151/4, parcela registra „C“ KN, druh: zastavaná plocha,
o výmere 218 m2, katastrálne územie Krmeš (vytvorená z parcely
číslo 151, parcela registra „E“ KN, druh: ostatná plocha v zmysle
GP č. 6/2018 zhotovenom Zoltánom Kupkovičom dňa 19.1.2018,
autorizačne overenom Ing. Karinou Szutyányiovou dňa 22.1.2018
a úradne overenom Ing. Petrom Urcikánom pod číslom 110/2017
dňa 29.1.2018) za pozemok parcelné číslo 81, parcela registra „E“
KN, druh: orná pôda, katastrálne územie Kráľová pri Senci o výmere
109 m2 vo vlastníctve MUDr. Luciana Šuplatu.
odpredaj obecného pozemku v podiele ½ z novovytvorenej
parcely číslo151/4, parcela registra „C“ KN, druh: zastavaná plocha,
o výmere 218 m2, katastrálne územie Krmeš (vzniknutá z parcely
číslo 151, parcela registra „E“ KN, druh: ostatná plocha v zmysle
GP č. 6/2018 zhotovenom Zoltánom Kupkovičom dňa 19.1.2018,
autorizačne overenom Ing. Karinou Szutyányiovou dňa 22.1.2018
a úradne overenom Ing. Petrom Urcikánom pod číslom 110/2017
dňa 29.1.2018) za predajnú cenu 30,- Eur/m2 MUDr. Lucianovi
Šuplatovi z dôvodu osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že pozemok sa nachádza medzi miestnou cyklotrasou a pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa, pozemok je ohradený a dlhodobo užívaný viac
ako 60 rokov.
Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí kupujúci. Platnosť
tohto uznesenia je obmedzená na 6 mesiacov od schválenia.
Uznesením č. 94 OZ schválilo vyradenie majetku na základe
riadne vykonanej inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2019. Ná-

sledne poslanci schválili (uznesenie č. 95) členstvo obce v NANOOU
(Národná asociácia na ochranu osobných údajov).
Uznesením č. 96 OZ zobralo na vedomie vzdanie sa funkcie
hlavnej kontrolórky obce ku dňu 30.6.2020.
Uznesením č. 97 OZ schválilo aby nehnuteľnosť zapísaná na
LV č. 1002 bola spravovaná správcom Ing. Ľudovít Bajči – L Byty.
Uznesením č. 98 poslanci schválili predložený projekt „Organizované parkovanie pri pekárni Stanislav“, vypracovaný JOSSIK, spol. s r.
o. , v zmysle podanej žiadosti od firmy STANISLAV a SYN s.r.o. zo
dňa 9.3.2020.
Uznesením č. 99 OZ schválilo zámer vysporiadania pozemkov
medzi obcou Kráľová pri Senci a Poľnohospodárskym družstvom
Kráľová pri Senci a obcou Kráľová pri Senci a firmou AGROMAČAJ
a.s.
Následným uznesením č. 100 poslanci OZ zobrali na vedomie,
že Kráľovský termál a.s. so sídlom 900 50 Kráľová pri Senci 327,podpíše sprostredkovateľskú zmluvu s ECOPACK CONSULTING s.r.o., na
spoluprácu pri vyhľadaní potenciálneho kupujúceho pre potreby
uskutočnenia obchodného prípadu kúpy akcií Kráľovského termálu,
a.s.
Uznesením č. 101 OZ schválilo zámer Josefa Lasaka na vybudovanie „Kráľovského vinárstva“ na parcelách reg. C, parc. č. 1568/27,
1568/4, 1568/34, 1568/6, 1568/17 a 1568/35, k.ú. Kráľová pri Senci.
Štúdiu na „Kráľovské vinárstvo“ odkonzultuje žiadateľ Josef Lasak
s komisiou pre životné prostredie a rozvoj obce.
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Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva

Dňa 7. mája 2020 sa konalo 8. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci na ktorom sa zúčastnilo 9 poslancov. Uznesením č. 102 schválili overovateľov zápisnice a zapisovateľku a uznesením č. 103 zobrali na vedomie informáciu o plnení
uznesení zo 7. riadneho zasadnutia OZ. Uznesením č. 104 OZ schválilo poskytnutie Bezúročnej pôžičky obcou Kráľová pri Senci na
dobu 10 dní vo výške 560 000,- € ( slovom: päťstošesťdesiattisíc 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
30.6.2020.
Uznesením č. 105 OZ schválilo zrušenie kultúrno-spoločenských
podujatí do 30.11.2020, ktoré organizuje obec. Týmto uznesením
nie sú dotknuté kultúrne akcie, podujatia kde je iný organizátor,
za podmienky, že budú zabezpečené všetky opatrenia v zmysle nariadení a opatrení, vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR.
Uznesením č. 106 OZ v Kráľovej pri Senci schválilo na základe §
11 ods. 4 písm. i) zákona o obecnom zriadení a zákona č. 320/2018
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa § 4 ods. 2, 2. veta zákona č. 253/1994
Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorších predpisov, zvýšenie minimálneho platu starostu od 1.5.2020 o 40 %. (Pre vysvetlenie išlo reálne
o zníženie 20 % . Zvýšenie platu sa zmenilo zo 60% na 40%.)
Dňa 17. júna 2020 sa konalo 9. riadne zasadnutie OZ na ktorom
bolo prítomných všetkých 9 poslancov. Uznesením č. 107 Obecné
zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schválilo overovateľov zápisnice
a zapisovateľa. Následne poslanci zobrali na vedomie informáciu
o plnení uznesení z 8. riadneho zasadnutia OZ, informáciu starostu
o dianí v obci za uplynulé obdobie ako aj informáciu predsedov
komisií pri OZ.
Uznesením č. 111 OZ schválilo
zámenu pozemkov:
1. vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1, a to:
parcela registra „E“, parc. č. 1580/2 o výmere 56 338 m2, druh:
orná pôda, v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová
pri Senci, okres: Senec, evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1241,
parcela registra „E“, parc. č. 253/1 o výmere 2 368 m2, druh:
orná pôda, v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci,
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okres: Senec, evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 128; a
2. vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva v Kráľovej pri
Senci, v podiele 1/1, a to:
v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec, evidovaných Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
na LV č. 958, a to:
parcela registra “C KN”, parc. č. 521/27 o výmere 11 m2, druh:
ostatná plocha,
parcela registra “C KN”,parc. č.561/5 o výmere 4 224 m2, druh:
zastavaná plocha a nádvorie.
v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom na LV č. 1242, a to:
parcela registra “E”, parc. č. 91 o výmere 1 177 m2, druh: vodná
plocha.
v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci,
okres: Senec, evidovaných Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom na LV č. 819, a to:
parcela registra “C KN”, parc. č. 265/93 o výmere 430 m2, druh:
ostatná plocha,
parcela registra “C KN”, parc. č. 265/94 o výmere 45 m2, druh:
ostatná plocha.
v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym
odborom na LV č. 625, a to:
parcela registra “E”, parc. č. 68/1 o výmere 291 m2, druh: orná
pôda.
Geometrickým plánom č. 5/2020 zo dňa 21.5.2020 vyhotoveným Ing. Marekom Rókom, autorizačne overeným Ing. Vladimírom
Peťkom dňa 22.5.2020, úradne overeným Ing. Petrom Urcikánom
dňa 15.6.2020 pod číslom 903/2020 bola vytvorená z parcely registra „E“ parc. č. 310/2 o výmere 3 468 m2, druh: vodná plocha v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
na LV č. 1242 parcela (registra „C“ KN) č. 310/3 o výmere 947 m2,
druh: ostatná plocha.
Geometrickým plánom č. 12/2017 zo dňa 7.4.2017 vyhotoveným Ing. Marekom Rókom, autorizačne overeným Ing. Vladimírom
Peťkom dňa 10.4.2017, úradne overeným Ing. Petrom Urcikánom
dňa 4.5.2017 pod číslom 740/2017 boli vytvorené z parcely reg.
C č. 290/1 o výmere 4 357 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie evidovanej na katastrálnej mape (list vlastníctva nezaložený),
katastrálne územie: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec, nasledovné parcely:
parcela (registra „C“ KN) č. 290/1 o výmere 4 302 m2, druh:
zastavaná plocha a nádvorie,
parcela (registra „C“ KN) č. 290/3 o výmere 55 m2, druh: zastavaná plocha a nádvorie.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vysporiadaní verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci.
zámenu pozemkov pod písmenom A) bezodplatne.
GP, návrh zámennej zmluvy a zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Následne uznesením č. 112 OZ schválilo
zámenu pozemkov:
1. vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1, a to:
parcela registra „E“, parc. č. 667 o výmere 15 630 m2, druh: orná
pôda, v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 528,
a) v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec, evidovaná Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
na LV č. 128:
- parcela registra „E“, parc. č. 183/1 o výmere 9 884 m2, druh:
orná pôda,
- parcela registra „E“, parc. č. 295/2 o výmere 3 251 m2, druh:
ostatná plocha,
- parcela registra „E“, parc. č. 295/1 o výmere 1 011 m2, druh:
ostatná plocha;
2. vo vlastníctve spoločnosti AGROMAČAJ a.s., Kráľová pri
Senci 455, 900 50, IČO: 46 184 341 v podiele 1/1, a to:
b) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovaných Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1246, a to:

- parcela registra “E”, parc. č. 75 o výmere 302 m2, druh: orná
pôda, v podiele 1/1,
c) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1247, a to:
- parcela registra “E”, parc. č. 82 o výmere 273 m2, druh: orná
pôda, v podiele 1/4.
d) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovaných Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 915, a to:
- parcela registra “E”, parc. č. 40 o výmere 327 m2, druh: orná
pôda, v podiele 2/3,
- parcela registra “E”, parc. č. 44 o výmere 324 m2, druh: orná
pôda, v podiele 2/3,
- parcela registra “E”, parc. č. 88 o výmere 270 m2, druh: orná
pôda, v podiele 2/3.
e) v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom
na LV č. 126, a to:
- parcela registra “E”, parc. č. 299 o výmere 6952 m2, druh:
orná pôda, v podiele 3/8.
f) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1249, a to:
- parcela registra “E”, parc. č. 84 o výmere 543 m2, druh: orná
pôda, v podiele 1/1,
g) v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri
Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 573, a to:
parcela registra “E”, parc. č. 86 o výmere 284 m2,
druh: orná pôda, v podiele 1/2.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vysporiadaní verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci.
A)
zámenu pozemkov pod písmenom A) bezodplatne.
Návrh zámennej zmluvy a zápis do katastra zabezpečí a náklady
hradí obec.
Uznesením č. 113 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo
1.
prevod parcely registra „E“, parc. č. 299, druh: orná pôda
o výmere 6952 m2, zapísanej na LV č. 126 vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, okres Senec, obec Kráľová pri
Senci, Katastrálne územie: Krmeš, v spoluvlastníckom podiele 5/16
z predávajúceho – Ing. Juraj Mačaj do vlastníctva obce Kráľová pri
Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom vysporiadania verejného
priestranstva obce Kráľová pri Senci.
2.
Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1 za odplatu v celkovej výške 1,-EUR.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí
a náklady hradí obec.
Uznesením č. 114 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
schválilo
1.
prenechanie pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva, Kráľová pri Senci v podiele 1/1 do nájmu obce Kráľová
pri Senci na obdobie 10 rokov, a to:
pozemok - parcela reg. E, parc. č. 62, výmera 579 m2, druh:
orná pôda, v katastrálnom území Kráľová pri Senci, obec Kráľová pri
Senci, okres Senec vedená Okresným úradom Senec, katastrálny odbor na LV č. 1242; a
pozemok - parcela (registra „C“ KN) č. 310/2 o výmere
2521 m2, druh: vodná plocha, ktorá bola geometrickým plánom č.
5/2020 zo dňa 21.5.2020 vyhotoveným Ing. Marekom Rókom, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Peťkom dňa 22.5.2020, úradne overeným Ing. Petrom Urcikánom dňa 15.6.2020 pod číslom
903/2020 vytvorená z parcely registra „E“ parc. č. 310/2 o výmere
3 468 m2, druh: vodná plocha v katastrálnom území: Kráľová pri
Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec, evidovanej Okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1242.
2.
Nájom nehnuteľností podľa bodu 1 na účely športu, telovýchovy, voľného času a verejného priestranstva.
3.
Nájom nehnuteľností podľa bodu 1 počas celého obdobia
nájmu za odplatu v celkovej výške
1,-EUR.
GP, zápis nájomného vzťahu k nehnuteľnostiam do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 115 OZ schválilo prenechanie časti pozemku,
parcela reg. „E“ parc. č. 393/100, katastrálne územie Kráľová pri

k 31.5.2020 v súlade s podmienkami zmluvy, sankčný úrok 1% a
refinančné náklady z titulu ukončenia úverových záväzkov.
Uznesením č. 129 OZ schválilo obmedzenú prevádzku
Materskej školy v Kráľovej pri Senci v mesiaci júl 2020, 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 2020 prerušenie prevádzky MŠ z dôvodu
dezinfekcie, veľkého upratovania a čerpania dovoleniek všetkých
zamestnancov MŠ.
Uznesením č. 130 poslanci OZ schválili ku dňu 30.6.2020
odvolanie člena Rady školy pri ZŠ v Kráľovej pri Senci za zriaďovateľa
Ing. Eriku Petrikovú a vymenovanie nového člena Rady školy pri ZŠ v
Kráľovej pri Senci za zriaďovateľa Ing. Martinu Konečnú.
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Senci o výmere 1000 m2 vo vlastníctve Poľnohospodárskeho
družstva, Kráľová pri Senci v podiele 1/1 do nájmu obce Kráľová
pri Senci na obdobie 3 rokov, od 1.9.2020 za cenu prenájmu 500,EUR/ročne za účelom zriadenia skládky biologicky rozložiteľného
odpadu (BRO). Zároveň poverilo starostu obce uzatvorením zmluvy.
Uznesením č. 116 OZ schválilo odkúpenie akcií v podiele 49%
v spoločnosti Kráľovský termál, a.s. v hodnote nehnuteľností v k.ú.
Krmeš: pozemok parc. reg. „C“ parc. č. 561/6 o výmere 502 m2,
parc.č. 562/1 o výmere 2084 m2, parc.č. 135/15 o výmere 5659
m2 a novovytvorená p arcela č. 586/26 o výmere 15827 m2
Geometrickým plánom č. 2/2020 zo dňa 4.6.2020 vyhotoveným Ing.
Marekom Rókom, autorizačne overeným Ing. Vladimírom Peťkom
dňa 5.6.2020, úradne overeným pod číslom 982/2020, vytvorená
z parcely registra „C“ parc. č. 586/2; ktoré Kráľovský termál, a.s.
prevedie akcionárovi K-Termál, s.r.o., čím sa stane obec Kráľová pri
Senci, vlastníkom spoločnosti Kráľovský termál, a.s. v podiele 100%
so zníženou hodnotou základného imania o hodnotu odkúpených
akcií.
Uznesením č. 117 poslanci OZ zobrali na vedomie správu
audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019 a uznesením
č. 118 stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu
obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 2019.
Uznesením č. 119 OZ schválilo Záverečný účet obce Kráľová pri
Senci a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
Uznesením č. 120 OZ schválilo použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške
6.116,12 EUR a uznesením č. 121 poslanci schválili použitie
rezervného fondu vo výške 200.000,- EUR v rozpočtovom roku
2020 na krytie finančných a kapitálových výdavkov v zmysle
rozpočtových pravidiel.
Uznesením č. 122 OZ zobralo na vedomie prvú úpravu rozpočtu
2020 a schválilo druhú úpravu rozpočtu podľa prílohy č.1.
Uznesením č. 123 OZ zobralo na vedomie informáciu pani
Kristíny Matuškovej a pána Jána Matušku o jednaní starostu obce
vo veci ovocného sadu v Kráľovej pri Senci na parc. reg. „C“ parc.
č. 422/20, 609/6, 506/4 a parc. reg. „E“ parc.č. 399, k.ú. Kráľová pri
Senci.
Uznesením č. 124 OZ zrušilo uznesenie číslo 418/OZ-2018
z 24.10.2018.
Uznesením č. 125 OZ schválilo
1.
Prevod vlastníckeho práva v podiele 1/1 k pozemku
registra „C“, parcelné č. 1354/255, druh pozemku - ostatné plochy
o výmere 6204 m2, zapísanému na LV č. 743 vedenom Okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom, pre okres Senec, obec
Kráľová pri Senci, KÚ: Kráľová pri Senci (ďalej len „Nehnuteľnosť“),
z Ing. Juraja Valenta ako predávajúceho na obec Kráľová pri Senci
ako kupujúceho;
2.
Prevod vlastníckeho práva z Ing. Juraja Valenta na obec
Kráľová pri Senci k nasledovným stavbám na Nehnuteľnosti:
a)
SO 06 - verejné osvetlenie v zmysle kolaudačného
rozhodnutia č.j.: Výst. 47-13-Kr vydaného obcou Kráľová pri Senci
dňa 23.12.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.1.2014,
b)
SO 01 – komunikácie a dláždené plochy v zmysle
kolaudačného rozhodnutia č.j.: Výst. 48-13-Kr vydaného obcou
Kráľová pri Senci dňa 30.1.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť
dňa 5.2.2014,
c)
Bezdrôtový verejný rozhlas
(ďalej len „Stavby“)
3.
Prevod Nehnuteľnosti a Stavieb podľa bodu 1 a 2 spolu za
kúpnu cenu 1,-EUR.
Zápis vlastníckeho práva k Nehnuteľnostiam do katastra
zabezpečí a náklady hradí obec.
Uznesením č. 126 OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej
kontrolórky obce Kráľová pri Senci k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratných zdrojov financovania.
Uznesením č. 127 OZ schválilo prijatie univerzálneho úveru vo
výške 700 000,- EUR (slovom sedemstotisíc Eur) poskytnutého zo
strany Prima banka Slovensko a.s., so splatnosťou 10 rokov a pri
úrokovej sadzbe 12 M Euribor + 0,50%.
Uznesením č. 128 OZ schválilo predčasné splatenie úverov:
a)
úver vedený vo VÚB, a.s., poskytnutý na prístavbu ZŠ
v roku 2016, so zostatkom istiny 72.212,00 EUR k 31.5.2020
v súlade s podmienkami zmluvy, sankčný úrok 3% a refinančné
náklady z titulu ukončenia úverových záväzkov.
b)
úver vedený vo VÚB, a.s., poskytnutý na rekonštrukciu
obecného úradu v roku 2017, so zostatkom istiny 56.000,00 EUR

Príloha č. 1
Úprava rozpočtu č. 1/2020
Názov
Za ubytovanie
ZS vyúčtovanie bytov
a nebytových pries.
asistenčný poplatok
IOMO
Z kultúrnych akcií
Ostatné príjmy
Dotácia na matriku
Dotácie – stavebné

Schválený

Úprava 1

Upravený

600,00

75,00

675,00

2 000,00

710,00

2 710,00

30,00

50,00

80,00

800,00

425,00

1 225,00

500,00

12 250,00

12 750,00

2 800,00

700,00

3 500,00

2 500,00

600,00

3 100,00

Dotácia na stravu

40 000,00

20 150,00

60 150,00

1-bežný rozpočet

2 181 881,00

34 960,00

2 216 841,00

3 617 881,00

34 960,00

3 652 841,00

52,50

1 000,00

1 052,50

OcUvýpočtova
technika - nákup IT

1 000,00

100,00

1 100,00

OcU kancelárske
potreby, stroje, tlačivá

1 050,00

1 000,00

2 050,00

OcU materiál na
údržbu a čist. prostr.

3 150,00

5 500,00

8 650,00

420,00

350,00

770,00

OcÚ internet

OcU zmluvné a
havarijné poist.
OcU služby projek.,
geo.

2 100,00

6 000,00

8 100,00

OcU služba verejného
obstarávateľa

840,00

1 500,00

2 340,00

OcU projektová dok.,
BOZP a GDPR

525,00

50,00

575,00

Prispevok ZMOS,
Podunajsko a ostatné
členské prísp

5 250,00

1 200,00

6 450,00

TKO - smetné nádoby
– nakup

1 000,00

300,00

1 300,00

150,00

215,00

365,00

TKO nálepky, vrecia
na plast
VZ Nákup malých
kosačiek a prístrojov

1 000,00

250,00

1 250,00

ZS údržba

500,00

750,00

1 250,00

ZS revízia a kontrola

150,00

60,00

210,00

ZS dohody

300,00

500,00

800,00

1 500,00

550,00

2 050,00

Knižnica knihy
a časopisy

300,00

300,00

600,00

Obecný klub voda

150,00

50,00

200,00

Obecný klub revízia
a kontrola

150,00

100,00

250,00

MŠ telefón

100,00

100,00

200,00

MŠ kancelárske
potreby

250,00

250,00

500,00

MŠ servis IT, licencie

800,00

300,00

1 100,00

MŠ revízia a kontrola

200,00

350,00

550,00

MŠK plyn
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1-bežný rozpočet

1 970 859,00

20 775,00

1 991 634,00

15 000,00

2 000,00

17 000,00

Prípravná a projektová
dokumentácia ZŠ/klu
Rekonštrukcie obecný byt ZS

40 000,00

2 500,00

42 500,00

1 569 700,00

4 500,00

1 574 200,00

3 615 559,00

25 275,00

3 640 834,00

Príjmy bežný rozpočet

2 181 881,00

34 960,00

2 216 841,00

Príjmy kap. rozpočet

1 236 000,00

0,00

1 236 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

Výdaje bežný rozpočet

1 967 259,00

20 775,00

1 991 634,00

Výdaje kap.rozpočet

1 569 700,00

4 500,00

1 574 200,00

75 000,00

0,00

75 000,00

BEŽNÝ ROZPOČET

214 622,00

14 185,00

225 207,00

KAPIT.ROZPOČET

-333 700,00

-4 500,00

-338 200,00

FINANČNÝ
ROZPOČET

125 000,00

0,00

125 000,00

5 922,00

9 685,00

12 007,00

2-kapitálový rozpočet

Príjmy fin.rozpočet

Výdaje fin.rozpočet

Prebytok/schodok

Úprava rozpočtu č. 2/2020
Názov
Výnos DPúzemná
samosp.

Schválený

Upravený

Úprava 2

Upravený

935 000,00

935 000,00

2 181 881,00

2 216 841,00

-100 000,00 2 116 841,00

3 617 881,00

3 652 841,00

-100 000,00 3 552 841,00

100 000,00

100 000,00

1 569 700,00

1 574 200,00

-100 000,00 1 474 200,00

3 615 559,00

3 640 834,00

-100 000,00 3 540 834,00

Príjmy bežný
rozpočet

2 181 881,00

2 216 841,00

-100 000,00 2 116 841,00

Príjmy kap.
rozpočet

1 236 000,00

1 236 000,00

0,00 1 236 000,00

1-bežný
rozpočet
ČOV a
kanlizácia
2-kapitálový
rozpočet

Príjmy fin.
rozpočet

-100 000,00

-100 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

Výdaje bež.
rozpočet

1 967 259,00

1 991 634,00

0,00 1 991 634,00

Výdaje kap.
rozpočet

1 569 700,00

1 574 200,00

-100 000,00 1 474 200,00

75 000,00

75 000,00

Výdaje fin.
rozpočet

0,00

835 000,00

0,00

200 000,00

75 000,00

Príloha
Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020
V súlade s § 14 ods. 2 písm. a./Z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové
opatrenie:
a./ v príjmovej časti zvýšenie rozpočtovaných prostriedkov bežného rozpočtu
EK

Text

suma v EUR

Finančné operácie

BEŽNÝ
ROZPOČET

214 622,00

225 207,00

-100 000,00

125 207,00

KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET

-333 700,00

-338 200,00

100 000,00

-238 200,00

FINANČNÝ
ROZPOČET

125 000,00

125 000,00

0,00

125 000,00

5 922,00

12 007,00

0,00

12 007,00

Prebytok/
schodok

Kráľová pri Senci v podiele 49% v spoločnosti Kráľovský termál, a.s. v hodnote 962 880,00 €, v počte 149 akcií, od akcionára K-Termál, s.r.o., čím sa
stane obec Kráľová pri Senci, vlastníkom spoločnosti Kráľovský termál, a.s.
v podiele 100%.
Uznesením č.134 OZ schválilo doplnenie členov do Kráľovského termálu,
a.s. nasledovne:
podpredseda predstavenstva: RNDr. Michal Konečný, PhD., a členovia
dozornej rady: Mgr. Ľubomír Tuchscher, Beata Podolská, Alena Heričová.
Členstvo v predstavenstve a dozornej rade Kráľovský termál, a.s. je podmienené zvolením za poslanca Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci.
Uznesením č. 135 OZ schválilo rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa prílohy.
Uznesením č. 136 Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci po preskúmaní schváleného územného plánu obce Kráľová pri Senci v súlade s
§ 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení noviel (stavebný zákon)
a) zobralo na vedomie informáciu o preskúmaní schváleného územného
plánu obce Kráľová pri Senci v súlade s § 30 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení noviel (stav. zákon)
b) schválilo začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri Senci č. 3/2020 v rozsahu podľa Prílohy č. 1.
c) poverilo prednostu obecného úradu vykonať všetky potrebné úkony
súvisiace so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Kráľová pri Senci č. 3/2020 v zmysle bodu b) tohto uznesenia.
Uznesením č. 137 OZ schválilo zámenu
- novovytvorenej parcely číslo 175/11 (parcela registra „C“ KN), druh:
zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 nachádzajúcej sa
v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci, okres:
Senec v bezpodielovom spoluvlastníctve ( v podiele 1/1) Ing. Mareka
Sopka a Ing. Martiny Sopkovej, rod. Botkovej. Novovytvorená parcela
je vytvorená geometrickým plánom č. 66/2017 zo dňa 15.12.2017
vyhotoveným spoločnosťou Georeds.r.o., Kaštieľska 11, 90024 Veľký
Biel, IČO: 46118411 (Geometrický plán 1); a
- novovytvorenej parcely číslo 304/5 (parcela registra „C“ KN),
druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 13 m2 vytvorenej
Geometrickým plánom 1 a parcely číslo 175/5 (parcela registra „C“ KN),
druh: zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 nachádzajúcich
sa v katastrálnom území: Kráľová pri Senci, obec: Kráľová pri Senci,
okres: Senec vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1;
Novovytvorená parcela č. 175/5 je vytvorená geometrickým plánom č.
14/2018 zo dňa 20.3.2018 vyhotoveným spoločnosťou Georeds.r.o.,
Kaštieľska 11, 90024 Veľký Biel, IČO: 46118411.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý spočíva v zarovnaní
uličnej hraničnej čiary pozemku. zámenu pozemkov pod písmenom a)
bezodplatne.
Zápis do katastra zabezpečí a náklady hradia zamieňajúci Ing. Marek
Sopko Ing. Martina Sopková. Platnosť tohto uznesenia je obmedzená
na 6 mesiacov.
Uznesením č. 138 OZ schválilo prenájom 1-izbového služobného bytu
v objekte zdravotného strediska Mgr. Miroslavovi Michalkovi na dobu určitú
po dobu rekonštrukcie farskej budovy za cenu prenájmu 20,- Eur/mesačne.

Dňa 15 júla 2020 sa konalo 10. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva na ktorom bolo prítomných všetkých 9 poslancov OZ. Uznesením č.
131 OZ schválilo overovateľov zápisnice a zapisovateľku.
Uznesením č. 132 OZ zrušilo uznesenie číslo 116/OZ-2020 z 17.6.2020.
Následným uznesením č. 133 poslanci OZ schválili odkúpenie akcií obcou

454001

Z rezervného fondu obce

262 880,00

513002

Dlhodobý úver Prima banka

700 000,00

Spolu

962 880,00

Úprava na strane príjmov

962 880,00

b./ vo výdavkovej časti rozpočtu použitie zvýšených rozpočtovaných
prostriedkov na bežné a kapitálové výdavky
Text

suma v EUR

Finančné operácie
814000 Odkúpenie akcií Kráľovský termál a. s.

962 880,00

Spolu

962 880,00

Úprava na strane výdavkov

962 880,00
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