Z Á P I S N I C A
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 21. apríla 2021
_________________________________________________________________________
Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

JUDr. Dušan Šebok
Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný PhD., Beata Podolská,
Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Mgr. Ľubomír
Tuchscher, Dáša Tóthová

Online priestor:

Mgr. Prof. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák

Z celkového počtu 9 zvolených poslancov sa 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo: osobne 7 poslancov
online priestor: 2 poslanci
Poslanci z online priestoru hlasovali na výzvu starostu z online priestoru.
- všetci osobne prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnili: 0
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok o 18:00 hod. otvoril a viedol 15. 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. Nebolo nič na doplnenie.
Starosta dal za program hlasovať najprv prítomných poslancov a následne vyzval poslancov
z online priestoru.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
Program bol jednohlasne schválený nasledovne:
1/
2/
3/
4/
5/

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení zo 14. zasadnutia OZ
Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kráľová pri Senci
6/ VZN „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
7/ Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
v obci Kráľová pri Senci
8/ Urbanistická štúdia GREEN LAND s.r.o.
9/ Urbanistická štúdia Bodov
10/ Prístavba ZŠ a telocvične v Kráľovej pri Senci – 5% spolufinancovanie

11/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
12/ Vyradenie majetku obce
13/ Delimitačný protokol na Základnú školu Kráľová pri Senci
14/ Rôzne
15/ Záver
2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Dášu Tóthovú a Martina
Slávika a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Starosta dal za návrh hlasovať najprv
prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 201/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: Dáša Tóthová a Martin Slávik,
2/ zapisovateľa: Ing. Martina Stanislavová
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
3/ Kontrola plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení z 14. zasadnutia OZ.
Pozemky z Lignusu sú prepísané na obec na katastri. Skonštatoval, že všetko bolo splnené..
Overovatelia zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky ani
doplnky ku kontrole plnenia uznesení. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia najprv
prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru
Uznesenie číslo 202/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
zo 14. zasadnutia OZ.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
4 / Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
JUDr. Dušan Šebok informoval poslancov o dianí v obci za predchádzajúci mesiac.
Informoval o dokončení chodníka v Malom Krmeši po zákrutu, firma Bestland s.r.o. dokončí
chodník až po novú lokalitu. Po dohovore so starostom z Kostolnej pri Dunaji by sa na jar
mohlo spraviť chodníkové prepojenie oboch dedín, každá po hranice katastra. Ďalej informoval
o prebiehajúcich výpadkoch vody z dôvodu, že BVS robí vždy hydrant a 2 uzávery, aby sa
nemusela celá dedina uzatvárať, starosta poďakoval BVS. Ďalej dňa 25.3. prebehla výstavby
volejbalového ihriska v rámci revitalizácie Sigotky, už sú zakúpené aj siete, ďalej dňa 30.3.
prebehlo zametanie obce v spolupráci s mestom Senec, obec plánuje jedenkrát mesačne
zametanie cyklotrasy, technika je pripravená. Dňa 31.3.2021 skultúrnenie priestoru za OcÚ
a pred materskou školou,štiepka bola rozmiestnená k stromom, priestor je momentálne pekný,
ďalej 31.3. stretnutie pracovnej skupiny Sigotka – koordinátori mali prvé stretnutie, za 15 dní
sa návrhy usporiadali do dnešnej podoby. Dňa 7.4.2021 bola online porada s BSK k projektu
nadstavby základnej školy, starosta pochválil BSK na čele so županom p. Drobom za úsilie na
zachovanie prostriedkov na tento projekt pre 18 dedín, boli dané inštrukcie k postupom pri
verejnom obstarávaní, my sme mali vyhlásené 3.4.2021, malo by byť ukončené 29.4.,
prehodnotila sa dĺžka výstavby z 10 na 14 mesiacov, začiatok by mal byť 1.júla, predpokladaná

cena 1.916 tis. Eur s DPH, ak budú úspory na projektoch potom sa môžu zúčastniť ďalší
účastníci na prístavbu ZŠ, dňa 10.5. bude informácia ako dopadla súťaž, všetko ide
elektronicky. Ďalej starosta informoval, že 13.4. bolo zasadnutie starostov v Bernolákove (25
obcí) k verejnému obstarávaniu na komunálny odpad, bola určená pracovná skupina z 5
starostov, ktorí to budú koordinovať a zbierať informácie, každá obec je špecifická pri zbere,
zmluvy boli na 10 rokov a potom sa robia dodatky, do konca roka by malo verejné obstarávanie
hotové a na budúci rok by mali byť nové zmluvy, do komisie bola starostom navrhnutá pani
Ivica Gajdošová ako poradný hlas. Dňa 17.4. bola prvá brigáda na Sigotke, kde sa zúčastnilo
cca 20 ľudí. Ďalej starosta dal informáciu k testovaniu, ktoré prebieha, od začiatku roka bolo
urobených 12 212 testov, malo by sa končiť s testovaním, mal by sa skončiť núdzový stav,
situácia sa zlepšuje, testy by mali byť robené len v lokalitách kde to prepukne. Starosta ku
kultúrnym akciám povedal, že sa budú aktualizovať podľa situácii v danom mesiaci, obec
začne až dňa 30.4., kedy bude postavený máj bez účasti občanov. Aktualizácia akcií bude na
stránke. Kráľovské slávnosti sa možno budú robiť len 1-3 vystúpenia bez bufetov, ale uvidí sa
čo ukáže čas. Ešte informoval, že dotácia vo výške 8,5 tis. na fontánu pred OcÚ, a s tým
súvisiaca úprava parku, momentálne sa robí prieskum trhu. Starosta dal priestor poslancom
na doplnenie. Poslankyňa Smiešková len doplnila informáciu, že v Senci malo byť zriadené
očkovacie centrum. Na záver dal starosta hlasovať za návrh uznesenia k informácii starostu
najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru
Uznesenie číslo 203/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu starostu o dianí
v obci za uplynulé obdobie.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

5/ VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kráľová pri Senci
Starosta informoval, že návrh VZN bol vyvesený 4.3.2021, visel 15 dní, na obec neprišli
žiadne pripomienky, ani od poslancov. Čo sa týka cintorínov starosta pripomenul, že sú určené
nádoby na cintorínoch, triedenie nemá efekt, preto sa tam dali 1100 litrové nádoby, ale uvažuje
sa tam dať sedem kubíkový kontajner. Nikto z prítomných ani z online priestoru nemal žiadne
otázky. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia o prerokovaní VZN najprv prítomných
poslancov a následne poslancov z online priestoru a následne dal hlasovať za VZN.
Uznesenie číslo 204/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci prerokovalo predložený návrh VZN č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kráľová
pri Senci.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Všeobecne záväznom nariadení
č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Kráľová pri Senci.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,

Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

6/ VZN „Územný plán obce Kráľová pri Senci – Zmeny a doplnky č. 3/2020“
Starosta informoval, návrh VZN k územnému plánu, keďže ku dnešnému dňu nedošlo
k podpisu na Okresnom úrade, odbor výstavby, ktoré sa očakávalo, momentálne bude len
vzaté na vedomie. Ak keď to bude doručené predloží sa na ďalšie zastupiteľstvo. Starosta dal
hlasovať za návrh uznesenia najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online
priestoru.
Uznesenie číslo 205/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: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

7/ Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva
Starosta informoval o tom, že riešenie bolo 3,-€ na deň a nezahŕňalo to poplatky, ktoré tu
boli aktuálne, toto je možné meniť aj v priebehu roka, nemusí to byť menené raz ročne. Po
dohode to bude 0,10 €/m2 na deň za užívanie verejného priestranstva. Nikto z prítomných ani
z online priestoru nemal otázky ani pripomienky. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia
najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru a následne za dodatok
k VZN.
Uznesenie číslo 206/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci prerokovalo predložený návrh Dodatku č. 1
k VZN č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci Kráľová pri Senci.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
Dodatok č. 1/2021 k Všeobecne záväznému nariadenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci sa uznáša na Dodatku č. 1 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 6/2020 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v obci
Kráľová pri Senci.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

8/ Urbanistická štúdia GREEN LAND s.r.o.
JUDr. Dušan Šebok predložil poslancom urbanistickú štúdiu ktorá súvisí so zmluvami, ktoré
boli riešené ohľadom Sigotky. Ide o štúdiu „Obytný súbor GREEN LAND„ nachádzajúcu sa na
Mullerových rolách medzi Réckou cestou a Čiernou vodou, má sa robiť v dvoch etapách. I.
etapa je plánovaná na cca 20 domov, rozloženie je možné vidieť na mapkách. II. etapa súvisí
s ďalším pokračovaním, ktoré bude podliehať posudzovaniu vplyvom na ŽP, môže sa posunúť

o rok až dva, podľa pripomienok. Obec má záujem o pozemky z II. etapy, bude to
prehodnocované. Štúdia bola prebratá na pracovnom stretnutí, dispozícia bola viackrát
menená, došlo ku konsenzu. Je vynechaný polprofil na cestu od záhrad, bolo by možné v
budúcnosti z fondu rozvoja (kapitálové prostriedky) ju vybudovať. Starosta dal hlasovať za
návrh uznesenia najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 207/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje urbanistickú štúdiu „Obytný súbor
GREEN LAND„ v lokalite č. 29 2/2017 v zmysle platného územného plánu č. 2/2017
predloženú GREEN LAND s.r.o., Dubnická 6, 851 01 Bratislava.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

9/ Urbanistická štúdia Bodov
Starosta predložil poslancom urbanistickú štúdiu Bodov, ktorá bola prerokované na
pracovnej porade viackrát, dospelo sa k rozloženiu územia. Skonštatoval, že si to nevie
predstaviť bez vyriešenia prístupov do lokality, ktoré závisia od odsúhlasenia okolitých dvoch
lokalít. Investor lokality bol súčinný, prispôsobil projekt pripomienkam poslancov i keď
predstava v minulosti pri schvaľovaní územného plánu bola iná. Snažili sa prispôsobiť našim
požiadavkám. Do diskusie sa zapojili poslanci Konečný, Tuchscher a Daniš. Starosta
pripomenul, že pri lokalite takéhoto rozmeru budú musieť byť minimálne dva vstupy a výstupy,
čo vyžaduje dopravný inšpektorát. Štúdia musí byť odsúhlasená zastupiteľstvom, aby mohli
robiť ďalšie kroky. Pôvodný návrh bolo jazero a domy okolo, ale zmena v zákone v roku 2018,
ktorou sa zakazujú štrkové jamy na Žitnom ostrove spôsobila, že tento predložený projekt je
toho výsledok. Poslanec Tuchscher vyjadril svoj názor, že to nespĺňa pôvodný zámer
územného plánu lokality pre šport a rekreáciu, projekt je enormných rozmerov a osobne návrh
nepodporí. Starosta pripomenul, že bola priestor pre centrálnu zeleň a občiansku vybavenosť,
ktorá sa pri takejto lokalite vyžaduje. Poslancovi Konečnému chýba napojenie na starý Bodov,
aby to bolo riešené komplexne. Pôvodne to mala byť rekreačno-oddychová zóna, ale teraz to
riešiť už ako druhú obec. Poslanec Daniš podporil vyjadrenia Tuchschera a Konečného a že
zastupiteľstvo môže trvať na pôvodnej verzii. Starosta povedal, že vízia toho pôvodného
nemôže byť naplnená, nakoľko vznikol zákon, ktorý zakazuje štrkové jamy na Žitnom ostrove.
Poslanec Tuchschera skonštatoval, že teraz to je individuálna bytová výstavba. Keď už neboli
žiadne iné otázky ani pripomienky starosta dal hlasovať za návrh uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje urbanistickú štúdiu Obytný park „Bodov“
v lokalite č. 01 2/2017 v zmysle platného územného plánu č. 2/2017 predloženú Mgr. Erikom
Višňovským, Slivkový sad 8, 841 06 Bratislava, najprv prítomných poslancov a potom
poslancov z online priestoru. Za boli 3 poslanci: Martin Slávik, Beata Podolská a Juraj Deák,
proti bol 1 poslanec a to Mgr. Ľubomír Tuchscher a zdržali sa 5 poslanci a to: Alena
Heričová, RNDr. Michal Konečný, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Prof. Mgr. Miroslav
Daniš, CSc.
Na základe predmetného hlasovania uznesenie nebolo schválené.

10/ Prístavba ZŠ a telocvične v Kráľovej pri Senci – 5% spolufinancovanie
Starosta zhrnul čo sa týka spolufinancovania, čo máme v súťaži: projekčná činnosť
telocvičňa, prístavba školy, projekt dočasného dopravného značenia, stavebné práce samotná telocvičňa 531 860,47 € bez DPH, prístavba školy 1 075 670,30 € bez DPH
a porealizačná inžinierska činnosť, to sú zameranie jednotlivých objektov a energetické

certifikáty, spolu celkovo to je 1 946 309,96 € vrátane DPH. Keďže sa chystá výzva a musí byť
odsúhlasené 5%-né spolufinancovanie obcou a nákladov, ktoré môžu byť naviac. 5% je
97.315,50 €, je to z predpokladaných nákladov, ale súťaž môže priniesť iné číslo, ale stále je
to 5% NFP, kde sú započítané len kapitálové výdavky. Nikto z poslancov nemal otázky ani
pripomienky. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia najprv prítomných poslancov
a následne poslancov z online priestoru
Uznesenie číslo 208/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prístavba základnej školy
a telocvične v Kráľovej pri Senci“ realizovaného v rámci výzvy IROP, ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce;
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. v sume 97 315,50 EUR;
- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

11/ Rozpočtové opatrenie č. 1/2021
Starosta obce odovzdal slovo ekonómke Ing. Martine Konečnej k predmetnému bodu
programu. Oboznámila poslancov s úpravami v rozpočtovom opatrení tak v príjmoch rozpočtu
ako sú zahrnuté dotácie prisľúbené alebo také ktoré už prišli na náš účet a sú preklopené už
vo výdavkovej časti. Ďalšie výdavky, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte na rok 2021, upravené
sú aj kapitálové výdavky, pretože došlo k nákupu pozemku, obstarali sa motorové vozidlá.
Trošku to bolo upratané, aby to bolo zosúladené so skutočnosťou a s plánmi do ďalšieho
obdobia. Nikto z prítomných ani z online priestoru nemal otázky. Starosta dal hlasovať za
návrh uznesenia najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 209/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2021
(príloha č. 1).
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

12/ Vyradenie majetku obce
Starosta predložil poslancom zoznam majetku obce, ktorý je navrhnutý na vyradenie. Ide
o nábytok, žací stroj a veci opotrebené a nefunkčné. Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie
otázky a pripomienky starosta dal hlasovať za návrh uznesenia najprv prítomných poslancov
a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 210/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie
Kráľová pri Senci (príloha č. 2).
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0

vyradenie majetku obce

Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

13/ Delimitačný protokol na Základnú školu Kráľová pri Senci
JUDr. Dušan Šebok poslancov oboznámil, že ide delimitačný protokol na základnú školu
s tým, že sa riešil objekt telocvičňa. Ide o to, že bola poskytnutá dotácia z Envirofondu na
zateplenie a strechu a riadiaci orgán nesúhlasí s tým, aby to bol majetok základnej školy, ale
5 rokov musí byť v majetku obce. Preto sa spravil dodatok k delimitačnému protokolu, zmena
v čl. III. Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie otázky starosta dal hlasovať za návrh
uznesenia najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 211/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje Dodatok č. 1/2021 k Delimitačný
protokol č. 1/2020 o odovzdaní a prevzatí majetku do správy Základnej školy v Kráľovej pri
Senci.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher

14/ Rôzne
Starosta v tomto bode na podnet kontrolórky, ktorá zistila, že nemáme zahrnutý poplatok
za užívanie domu smútku. Predložil poslancom návrh uznesenia na schválenie tohto
poplatku v zaužívanej výške 10,- €, aby bola vykonaná náprava a zosúladenie poplatkov.
Nakoľko nikto z poslancov nemal ďalšie otázky a pripomienky starosta dal hlasovať za návrh
uznesenia najprv prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 212/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje poplatok za nájom domu smútku za
zosnulého vo výške 10,- Eur.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
Poslanec RNDr. Michal Konečný dal podnet na napísanie listu majiteľovi pozemku v centre
obce, kde sa prevádzkujú potraviny, s výzvou na opravenie parkoviska, pretože je
v dezolátnom stave a z bezpečnostného hľadiska je tam umiestnená plynová skriňa, s ktorou
bude tiež treba niečo spraviť. Starosta navrhoval prijať uznesenie, kde obec vyzýva majiteľa
pozemku, aby urobil nápravu s verejným priestranstvom, keďže tam dochádza aj k rôznym
kolíznym situáciám. Na základe predmetného dal starosta hlasovať za návrh uznesenia najprv
prítomných poslancov a následne poslancov z online priestoru.
Uznesenie číslo 213/OZ-2021
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci vyzýva majiteľa IHCC s.r.o., Tomášikova 58, 080
01 Prešov, IČO: 36445746, kde sa nachádza objekt a pozemok parkoviska par.č. 107/3,
katastrálne územie Krmeš, aby dal objekt a pozemok parkoviska do súladu s platnými
dopravnými predpismi.
Za: 9, proti: 0, zdržal sa: 0 , neprítomný: 0

Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír
Tuchscher
15/ Záver
Po krátkej diskusii poslancov a starostu obce v bode rôznom a následne nakoľko k programu
zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky na záver zasadnutia JUDr. Dušan Šebok
poďakoval všetkým za účasť a zasadnutie ukončil o 19:22 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce
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Dáša Tóthová
Martin Slávik

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 26.04.2021

