Z Á P I S N I C A
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 16. júna 2021
_________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

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

Z celkového počtu 9 zvolených poslancov sa 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo: 8 poslancov
- všetci osobne prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnili: Alena Heričová,
Juraj Deák do bodu č. 5)
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok o 18:00 hod. otvoril a viedol 16. zasadnutie Obecného
zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Privítal poslancov a všetkých prítomných. Konštatoval, že
všetci poslanci obecného zastupiteľstva obdržali pozvánku. Vyzval poslancov na doplnenie
programu. Zo strany poslancov nebolo nič na doplnenie programu, starosta upresnil bod 15)
Rôzne, kde zaradil kúpu pozemku na Sigotke, investičný zámer kompostsystém v lokalite
04-2/2017 územného plánu obce a menovanie veliteľa DHZO.
Starosta dal za program hlasovať za program.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomní: Juraj Deák, Alena Heričová
Program bol jednohlasne schválený nasledovne:
1/ Otvorenie zasadnutia
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ
4/ Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
5/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
6/ Majetkové vysporiadanie pozemkov pri obecnom klube
7/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
8/ Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
9/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k „Záverečnému účtu a rozpočtovému
hospodáreniu za rok 2020 obce Kráľová pri Senci“
10/ Schválenie „Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2020 obce
Kráľová pri Senci“
11/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2021

12/ Transfer kapitálových výdavkov pre Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri
Dunaji – Hrubá Borša pre financovanie projektu kanalizácia a ČOV
13/ VZN „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
14/ Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácia
15/ Rôzne
16/ Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Prof. Mgr. Miroslava
Daniša, CSc. a Beatu Podolskú a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Starosta dal
za návrh hlasovať.
Uznesenie číslo 214/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Beata Podolská
2/ zapisovateľka: Ing. Martina Stanislavová
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomní: Juraj Deák, Alena Heričová
3/ Kontrola plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení z 15. zasadnutia OZ.
Všetko bolo splnené okrem uznesenia č. 213/OZ-2021, kde výzva pre IHCC je pripravená, ale
ešte nebola odoslaná. Prišlo už aj vyjadrenie Dopravného inšpektorátu k riešeniu
predmetného parkoviska. Overovatelia zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne
ďalšie pripomienky ani doplnky ku kontrole plnenia uznesení. Starosta dal hlasovať za návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 215/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo 15. zasadnutia OZ.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomní: Juraj Deák, Alena Heričová
4 / Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Starosta JUDr. Dušan Šebok informoval poslancov o dianí v obci za predchádzajúce obdobie.
V obci prebehla modernizácia siete BVS a.s., bolo osadených 9 uzáverov vody, aby sa
nemusela odstavovať celá obec plus vybudovali sa požiarne hydranty. Celé to stálo cca 80 100 tis. Eur a starosta poďakoval BVS a.s. Ďalej informoval, že testovanie na COVID-19
prebiehalo v tomto roku od 9.1.2021 do 8.5.2021, čo bolo cca 16 týždňov, vykonaných bolo do
22 testovaní, výdavky boli 38.372,16 Eur, z toho materiál 912,71 €, vitamíny 2.165,80 €, žiariče
na OcÚ+MŠ 3.191,20 €, ochranné pracovné pomôcky 4.237,93 €, administratíva – mzdové
náklady 3.676,02 €, zdravotníci – mzdové náklady 16.601,39 €, strava 814,15 €, likvidácia
nebezpečného odpadu 1.372,96 € a testovanie Kostolná pri Dunaji 5.400,- €. Transfer na
testovanie bol vo výške 64.145,- €, rozdiel výdavkov a príjmov je 25.772,84 €. MOM
ponecháva na obci, nezrušíme ju. Dňa 27.4. bol postavený máj, Cenacolo dodalo strom,
z dôvodu nepriaznivého počasia – silných vetrov vydržal len do 5.5.2021. Starosta ďalej
informoval o úprave Sigotky, poďakoval iniciatívnym Kráľovčanom za ich iniciatívu. Občania
sa mohli do konca mája vyjadrovať k projektu úpravy Sigotky, uskutočnili sa 2 brigády, na prvej

bolo 50-60 ľudí a na druhej cca 20 ľudí, čistilo sa po orezoch stromov. Ďalej informoval, že
v apríli sa konal separovaný zber odpadu do veľkokapacitných kontajnerov plus
elektroodpadu, starosta poďakoval p. Štefanovskému za organizáciu pri tomto zbere. Tieto
kontajnery stáli obec cca 10 tis. €, na jeseň budú kontajnery znovu v zmysle zákona. Ďalej
bolo vykonané drvenie konárov na bioskládke, odviezlo sa 150 ton. V júni bola podaná
monitorovacia správa na kompostéry, ktorých bolo rozdaných 650 kusov, je potrebné, aby
občania ktorí si neprevzali kompostéry vyplnili tlačivo o tom, že kompostujú sami. Obec ešte
zakúpi ďalšie kompostéry. Starosta ďalej informoval o obmene technických pracovníkov obce,
momentálne sú p. Valjent, Hinca, Štefanovský a od 1.8. nastúpi ďalší pracovník a na rozvoz
obedov bol prijatý p. Kašuba. Kosenie obce je zatiaľ zabezpečené externou firmou, je dohovor
s predsedom poľnohospodárskeho družstva na zapožičanie kose za traktor a ak sa osvedčí
tak obec takú zakúpi. Starosta ďalej informoval, že bol zakúpený trávnikový koberec do
materskej školy a dvor za obecným úradom bol vyčistený. Ďalej informoval, že momentálne
máme po obci 28 ks kamier, boli inštalované nové z dôvodu požiadavky polície, na niektorých
bola úprava nasmerovania. Starosta informoval, že járky sa osvedčili a trativody stíhali, na
ceste nebola voda ani v najdaždivejšom období. Ďalej v pondelok bol odstránený padnutý
strom na cyklotrase pri čerpačke. Starosta informoval o výstavbe fontány v parku pred
obecným úradom aj s umiestnením makety kaštieľa a tiež časti plotu z kaštieľa, čo bolo
konzultované s pánom Chamutym a poslancom Danišom. Čo sa týka ČOV a kanalizácie
minulý týždeň bola podpísaná zmluva s Ministerstvom ŽP. Aukcia – 2 záujemcovia dali cenu
v tisícoch (čo bola pravdepodobne chyba) a ďalej bola cena 13 mil., do 18 mil. €. Autorizovaná
firma vyhodnotí či je to možné za takú cenu zrealizovať, keď momentálne idú náklady
v stavebníctve veľmi hore, bude daná informácia. Ďalej informoval, že dnes 16.6. bolo online
stretnutie k prístavbe ZŠ a telocvične – mesiac bude výzva, prihlásilo sa 44 subjektov, 20
pripravených, body výzvy budú poskytnuté, obec by mohla prefinancovať do 300 tis. € a potom
by sa použili prostriedky eurofondov. Na najbližšom zasadnutí OZ bude treba odsúhlasiť
financovanie s konkrétnym číslom výzvy na prístavbu ZŠ a telocvične. Starosta ďalej
informoval o zápise detí do 1. ročníka ZŠ – prihlásilo sa 62 detí, z toho z Kráľovej pri Senci 36,
Hrubej Borše 19, Kostolnej pri Dunaji 2, Hrubý Šúr 1, Senec 1, Jelka 1 a Sládkovičovo 1.
Prijatých do ZŠ bolo 45 detí z toho z Kráľovej pri Senci 36, Hrubej Borše 6, Kostolnej pri Dunaji
2 a Senec 1. Do MŠ bolo prijatých 47 žiadostí, z toho 34 žiadostí detí z Kráľovej pri Senci a 13
mimo obce, končí 29 detí. V MŠ bude celkom 120 detí. Starosta ďalej informoval
o medzinárodnom dni detí, ktorí bol tento rok zabezpečený prostredníctvom hasičov, ktorí
v sobotu 5.6. roznášali deťom sladkosti, starosta im poďakoval. Ďalej obec navštívil ženijný
prápor, zaujímali sa hlavne o okolie ZŠ, MŠ a Sigotky. Informoval o výročnej schôdze
poľovníckeho združenia Spolok, orezy tují na hlavnej ceste, osadenie boxov Zásielkovne na
trhovisku vedľa Alzaboxu, o požiari na Sigotke, kde občan spôsobil požiar a ušiel, tri deti
upozornili na to, starosta im poďakoval. Ďalej informoval o zasadnutí Región Podunajskej
oblasti, kde boli hlavnou témou odpady, stráca sa motivácia k triedeniu, prečítal výzvu
k spaľovaniu a zatváraniu skládok, kde bolo upozornené na obrovské ceny za dopravu čo
hradia občania, odpad sa vozí až do Zohoru a toto všetko bude viesť k čiernym skládkam.
Starosta ešte zhrnul čo obec čaká: 5.7. bude Kráľovský beh, kde obec prispeje medailami,
11.9. bude Kráľovská slávnosť – poobede klub vojenskej histórie bude mať program medzi
barokovým mostom a mostom na hlavnej cete, o 18,00 hod. vystúpia Kašubovci, 21:10 Sima,
Terapia, Claudia, Kali a DJ Tu som. Všetko bude závisieť od pandemickej situácie – možno
budú vstupenky a tým sa obmedzí počet. Po informovaní dal starosta hlasovať za návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 216/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomní: 2
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomní: Juraj Deák, Alena Heričová

5/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Starosta informoval poslancov o oficiálnej žiadosti podanej poslancom Jurajom Deákom na
odstúpenie z funkcie predsedu komisie pre životné prostredie a rozvoj obce. Následne
odovzdal slovo poslankyni Ing. Kataríne Smieškovej v zastúpení neprítomnej Aleny Heričovej,
ktorá informovala poslancov o zasadnutí komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcii verejných funkcionárov obce. Starosta ďalej skonštatoval, že iné komisie nezasadali.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 217/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
6/ Majetkové vysporiadanie pozemkov pri obecnom klube
JUDr. Dušan Šebok informoval poslancov, že predmetné vysporiadanie bolo prejednané
na poslednej pracovnej porade poslancov OZ. Ide o pozemky okolo obecného klubu a chodník
k materskej škole. Vysporiadanie pozemkov je potrebné k tomu, aby bolo možné vybavovať
stavebné povolenie, kde je dôležitý prístup k budove. Dvor za obecným klubom naďalej
zostáva stále Slovenskému pozemkovému fondu. Predmetné pozemky okolo obecného klubu
o výmere 368 m2 SPF obci ponúka za predajnú cenu 16.924,32 Eur. V priebehu prejednania
predmetného bodu sa poslanec Mgr. Miroslav Daniš o 18:50 hod. vzdialil zo zasadnutia OZ
na vybavenie telefonického hovoru.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia k majetkovému vysporiadaniu pozemkov.
Uznesenie číslo 218/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prevod
1. parcely KN C p.č. 240/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 256 m2 ,
parcely KN C p.č. 240/6, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 5 m2,
ktoré boli geometrickým plánom č. 10/2020 zo dňa 15.7.2020 overeným Okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom dňa 3.8.2020 pod. č. 1294/2020 vytvorené
z parcely KN E p.č. 239, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 657 m2,
ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 1252
2. parcely KN C p.č. 240/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 107 m2,
ktorá bola geometrickým plánom č. 10/2020 zo dňa 15.7.2020 overeným Okresným
úradom Senec, katastrálnym odborom dňa 3.8.2020 pod. č. 1294/2020 vytvorená
z parcely KN E p.č. 240, druh pozemku záhrada o výmere 1068 m2, ktorá je zapísaná na
liste vlastníctva č. 1252
z predávajúceho Andrássy Gejza, podiel 1/1 t.j. 368 m2 v zastúpení Slovenským pozemkovým
fondom, Búdková 36, 817 15 Bratislava, na základe § 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona
č. 180/1995 Z.z. do vlastníctva obce Kráľová pri Senci na základe kúpnej zmluvy za účelom
vysporiadania verejného priestranstva obce Kráľová pri Senci.
Prevod nehnuteľnosti podľa bodu 1 a 2 za odplatu 45,99,-Eur/m2, t.j. v celkovej výške
16.924,32 Eur.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 2
Za: Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomní: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Alena Heričová

7/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Zuzane Berčíkovej, ktorá
skonštatovala, že plán bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovej stránke obce
dňa 1.6.2021, nedostala žiadne pripomienky k nemu a ani nik z prítomných nemal otázky ani
pripomienky. Starosta dal za návrh uznesenia hlasovať.
Uznesenie číslo 219/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo obce Kráľová pri Senci v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a 18f ods. 1
písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Kráľová pri Senci na 2. polrok 2021,
II. poveruje
hlavnú kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej činnosti.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 2
Za: Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína
Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomní: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Alena Heričová
8/ Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2020
Poslanec Mgr. Miroslav Daniš sa o 19:00 hod. vrátil späť na zasadnutie OZ.
Starosta predniesol poslancom správu audítora. Podmienený názor je, že obec na účte 384
– Výnosy budúcich období eviduje rozdiel vo výške 96.936,59 € s porovnaním inventarizácie
majetku. Rozdiel vznikol z dôvodu duplicitného predpisu. Tento rozdiel bo vysporiadaný
k 1.1.2021. Nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani pripomienky. Starosta dal hlasovať
za uznesenie.
Uznesenie číslo 220/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie správu audítora k individuálnej
účtovnej závierke k 31.12.2020.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
9/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k „Záverečnému účtu a rozpočtovému
hospodáreniu za rok 2020 obce Kráľová pri Senci“
JUDr. Dušan Šebok odovzdal slovo hlavnej kontrolórke Ing. Zuzane Berčíkovej. Tá
skonštatovala, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v zákonom stanovenej lehote do
30.6., bol riadne zverejnený, účtovná závierka bola overená audítorom. Rozpočet je
prebytkový. Rozdiel medzi prebytkom rozpočtu, t.j. bilanciou príjmov a výdavkov po vylúčení
nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov navrhuje na použitie na rezervný
fond, ako aj kladný zostatok finančných operácií. Hlavná kontrolórka návrh záverečného účtu
obce odporúča schváliť bez výhrad. Nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani
pripomienky a preto dal starosta hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 221/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k Záverečnému účtu a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2020 obce Kráľová pri Senci.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová

10/ Schválenie „Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2020 obce
Kráľová pri Senci“
Starosta obce predniesol poslancom
návrh Záverečného účtu a rozpočtového
hospodárenia za rok 2020 obce Kráľová pri Senci, ktorý bol prerokovaný aj na pracovnej
porade poslancov OZ. Rozpočet je prebytkový vo výške 110.686,23 Eur a kladný zostatok
finančných operácií je vo výške 36.644,31 Eur. Nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani
pripomienky a starosta dal hlasovať za návrhy uznesení.
Uznesenie číslo 222/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje „Záverečný účet a rozpočtové
hospodárenie za rok 2020 obce Kráľová pri Senci“ bez výhrad.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
Uznesenie číslo 223/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 110.686,23 Eur.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií na tvorbu rezervného
fondu vo výške 36.644,31 Eur.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
11/ Rozpočtové opatrenie č. 2/2021
Starosta obce odovzdal slovo ekonómke Ing. Martine Konečnej, ktorá poslancom
predložila rozpočtové opatrenie č. 2, ktoré v príjmovej časti rieši dotácie od rozpočtového
opatrenia č.1/2021 a navýšenie poplatkov za komunálny odpad o 25 tis.€. Kapitálové príjmy
boli navýšené na akciu park pred OcÚ, kde bola iná dotácia pri návrhu rozpočtu a obec dostala
8,5 tis. € z BSK ďalej vrátenie finančných prostriedkov zo školskej jedálne pri MŠ. Vo
výdavkovej časti boli úpravy pri nákupe pozemkov, technika na údržbu verejnej zelene, park
pred OcÚ a transfer vo výške 10 tis. € (Združenie obcí – ČOV a kanalizácia, obce Kostolná pri
Dunaji a Hrubá Borša dávajú po 5 tis.€). Nikto z prítomných poslancov nemal otázky ani
pripomienky k predmetnému rozpočtovému opatreniu. Starosta dal hlasovať za návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 224/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2021
(príloha č.1).
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
12/ Transfer kapitálových výdavkov pre Združenie obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná
pri Dunaji – Hrubá Borša pre financovanie projektu kanalizácia a ČOV
Starosta oboznámil poslancov s potrebou transferu zo všetkých troch obcí pre Združenie
obcí – Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša pre financovanie projektu
kanalizácia a ČOV na vyhodnotenie obstarávania. Finančné prostriedky sú potrebné na

vyhodnotenie obstarávania, bude to autorizované a je na to potrebných 20 tis. €. Kráľová pri
Senci poskytne transfer vo výške 10 tis. €, Kostolná pri Dunaji a Hrubá Borša po 5 tis.€.
Uznesenie číslo 225/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje kapitálový transfer pre Združenie obcí
Kráľová pri Senci – Kostolná pri Dunaji – Hrubá Borša vo výške 10.000,00 Eur na financovanie
spoločného projektu vybudovania verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci
Kráľová pri Senci, obci Kostolná pri Dunaji a obci Hrubá Borša.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
13/ VZN „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
Starosta informoval poslancov, že od 22.2.2021 sa nedá dovolať na odbor výstavby na
Okresný úrad Bratislava, ktoré má vydať stanovisko k Územnému plánu obce Kráľová pri
Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020. Za 4 mesiace sa ÚP neschválil. Starosta dal hlasovať za
návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 226/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o prerokovaní
„Územného plánu obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
14/ Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 – informácia
Starosta obce odovzdal slovo prednostovi obecného úradu Ing. Martinovi Berčíkovi, ktorý
informoval poslancov o asistovanom sčítaní obyvateľstva, ktoré bolo zabezpečené cez obecný
úrad alebo mobilných asistentov. V riadnom termíne bola obec sčítaná na 90,4 % a dosčítanie
spravilo ďalšie 1 %. Celkovo sa sčítalo 91,52 % obyvateľom, hýbeme sa nad priemerom
Slovenska. Štatistický úrad si dosčíta zvyšok.
Uznesenie číslo 227/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o sčítaní obyvateľov,
domov a bytov 2021 v obci Kráľová pri Senci.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová

15/ Rôzne
Starosta do tohto bodu zaradil na základe ponuky na odpredaj od vlastníčky Anny Klinkovej,
Tománková ul. Bratislava, nákup pozemku reg. „E“, parc. č. 65, katastrálne územie Kráľová
pri Senci o výmere 396 m2, za cenu 10,-€/m2. Ide o vysporiadanie verejného priestranstva na
ihrisku a pri ňom na Sigotke. Poslanci sa vyjadrili, že cena je dobrá. Nakoľko nikto nemal
námietky ani pripomienky starosta dal za návrh uznesenia hlasovať.

Uznesenie číslo 228/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
1. prevod parcely registra „E“, parc. č. 65, druh: orná pôda o výmere 396 m2, katastrálne
územie: Kráľová pri Senci, zapísanej na LV č. 939 vedenom Okresným úradom Senec,
katastrálnym odborom, z predávajúceho Anna Klinková, Tománková 3460/5, 841 05
Bratislava 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 10,- Eur/m2, t.j. v celkovej výške 3.960,- Eur.
Zápis vlastníckeho práva k nehnuteľnosti do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
Ako ďalší bod tohto programu starosta zaradil prezentáciu firmy, ktorá má záujem o lokalitu
č. 04-2/2017 územného plánu obce – priemyselnú zónu pri Bodove. Starosta odovzdal slovo
pánovi Ladislavovi Halászovi zo spoločnosti EWIA a.s., ktorý predstavil činnosť firmy.
Zdôraznil, že ide moderný spôsob nakladania s odpadmi, zhodnocovanie odpadu na
energetické využitie. Odprezentoval mechanicko-biologickú úpravu odpadu, ktorá spočíva
v mechanickom vytriedení odpadu (odvreckovávač, drtič, triedič - do kontajnerov) a
zrecyklovaní ho a biologickej časti - zastabilizovať pred odvozom na skládku. Triedenie aj
biologická časť by bola v uzavretých priestoroch. Biologická časť - za prítomnosti kyslíka,
uzavreté, žiadne zápachy nepôjdu von, vzduch je odsávaný a prečisťovaný v biofiltry. Kapacita
je flexibilná, dá sa dobudovávať, prevádzka zaberie cca 10-20 tis. m2, spotreba vody 2 tis. m3
ročne, zamestnanosť do 10 ľudí. Bola by možnosť vybudovať obecnú kompostáreň a zberný
dvor. Zatiaľ na Slovensku takáto prevádzka nie je, len v Rakúsku. Celková investícia by bola
do 10 mil. Eur. Po skončení prezentácie dal starosta hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 229/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu firmy EWIA a.s.
o možnosti investície v lokalite 04 – 2/2017 Územného plánu Kráľová pri Senci na
vybudovanie miesta na triedenie komunálneho odpadu.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Alena Heričová
Starosta poslancom predložil vymenovanie Juraja Deáka za veliteľa Dobrovoľného
hasičského zboru obce (DHZO), ktorý patrí pod Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorý
zabezpečuje prípravu a výchovu. DHZO slúži na zásahovú činnosť, v prípade potreby je
prizvaný na zásah. Veliteľ sa menuje na dobu neurčitú, po 5 rokoch sa obnovuje odborná
spôsobilosť.
Uznesenie číslo 230/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci súhlasí s menovaním za veliteľa DHZO Juraja
Deáka.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 1 , neprítomný: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Zdržal sa: Juraj Deák,
Neprítomný: Alena Heričová

16/ Záver
Po krátkej diskusii poslancov, občana a starostu obce v bode rôzne prešiel starosta k bodu
záver. Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky na záver
zasadnutia JUDr. Dušan Šebok poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 20:15
hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce

Overovatelia :
Mgr. Miroslav Daniš, CSc.
Beata Podolská

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 22.06.2021

