Z Á P I S N I C A
zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 18. septembra 2019

Prítomní:

Starosta :
Poslanci:

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

Z celkového počtu 9 zvolených poslancov sa 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo 8 poslancov a od bodu 4 počet 9 poslancov
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnili: 1 – Martin Slávik po bod č. 4
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
1/ Otvorenie zasadnutia
4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci o 18:00 hod. otvoril
a viedol starosta obce JUDr. Dušan Šebok, ktorý privítal poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že všetci poslanci obecného zastupiteľstva obdržali pozvánku spolu s materiálmi.
Program bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Výrok audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2019
Zmena rozpočtu 2019
Rôzne
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice navrhol poslancov Juraja Deáka
a Mgr. Ľubomíra Tuchschera a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Starosta dal za
predložený návrh hlasovať a návrh bol jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 52/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: Juraja Deáka a Mgr. Ľubomíra Tuchschera
2/ zapisovateľa: Ing. Martinu Stanislavovú,
Za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Martin Slávik

3/ Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení z 3. riadneho zasadnutia
OZ. Overovatelia zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne pripomienky ani
doplnky ku kontrole plnenia uznesení.
Uznesenie číslo 53/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
z 3. riadneho zasadnutia OZ.
Za: 8 , proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Neprítomný: Martin Slávik
4/ Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok zhodnotil svoju činnosť a dianie v obci za obdobie od
posledného 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 19.6.2019.
Informoval, že i napriek dovolenkovému obdobiu sa toho veľa udialo. V prvom rade spomenul
úmrtie Jána Žemličku, zamestnanca OcÚ dňa 15.7.2019, pohreb mal 19.7.2019.
Ďalej dňa 27.6.2019 sa konalo čistenie Očka od spadnutých stromov za účasti poslanca
Michala Konečného a dobrovoľníkov. Starosta spomenul, že pri očku sú ešte ďalšie načaté
stromy od bobra. Dňa 28.6.2019 sa konala rozlúčka detí MŠ na OcÚ. Ďalej sa dňa 2.7.2019
bolo stretnutie k ČOV a kanalizácii, momentálne sa pracuje na majetko-právnych vzťahoch,
s fyzickými osobami je už všetko vysporiadané, zostávajú už len niektoré právnické osoby. Bol
poverený projektant na spracovanie jedného projektu z čiastkových projektov. Dňa 3.7.2019
bolo zadanie projektu „Bezbariérový priechod pre chodcov pri ZŠ“. Pri realizácii chodníka bol
objavený hydrant pre požiarnikov, ktorý bol obnovený, zámkovú dlažbu podkladala fy
Slovmont, osvetlenie priechodu realizuje Správa regionálnych ciest. Ďalej 4.7.2019 bola
realizovaná výmena okien na byte po MUDr. Valkárovi v objekte zdravotného strediska. Dňa
5.7.2019 sa konal „Kráľovský beh“ organizovaný športovým klubom EMCO v spolupráci
s obcou za účasti 150 súťažiacich. Dňa 8.7.2019 začali práce v základnej škole na učebniach
vykonávané firmou Baupak. Dňa 10.7.2019 bolo vykonané čistenie pivníc v objekte
zdravotného strediska, 16.7.2019 brigádnici natierali zábradlia a vykonávali pomocné práce.
Taktiež 16.7.2019 začala obnova sochy Jána Nepomúckeho p. Chamutym. Dňa 31.7.2019 bol
vykonaný orez stromov na Hlavnej ulici a Majerskej ulici, bude potrebné vykonať ráznejší orez
stromov v celej obci z dôvodu bezpečnosti elektrického vedenia. Ďalej dňa 31.7.2019 bol
vykonaný prevoz garáže od zdravotného strediska a likvidácia starej unimobunky pri cintoríne.
Dňa 1.8.2019 sa začalo s maľovaním priestorov materskej školy a to levíkovej triedy
a kuchyne. Starosta vyslovil pochvalu celému personálu materskej školy za upratovanie
v materskej škole. Dňa 2.8.2019 bola vykonaná maľovka jedálne základnej školy a odvetranie
priestorov, kde sú umiestnené umývačky riadu. Dňa 17.8.2019 konali oslavy 100.ročnice
Včelárskej paseky za účasti ministerky, poslancov, nového predsedu. Dňa 24.8.2019 boli
osadené cvičiace stroje popri Očku, na ktoré finančné zdroje obec získala z Ministerstva
financií SR. Starosta vyslovil spokojnosť s týmito strojmi, nakoľko na ne chodia cvičiť tak mladí
ako aj seniori. Ďalej informoval o súťaži vo varení gulášu, ktorú organizoval MŠK, víťaz bol
z Kostolnej pri Dunaji, celkovo súťažilo 13 družstiev, akcia dopadla dobre, starosta vyslovil
poďakovanie porote a zúčastneným. Dňa 29.8.2019 sa konali oslavy SNP, ktorých sa
zúčastnilo 15 ľudí. Dňa 31.8.2019 organizoval MŠK súťaž v malom futbale o „Pohár
prezidenta MŠK“, súťažilo 14 družstiev, víťazi bola Kráľovská pekáreň, Juraj Deák bol
vyhlásený za najlepšieho brankára. Starosta vyslovil poďakovanie za zorganizovanie akcie.
Ďalej dňa 4.9.2019 sa začali práce na priechode pre chodcov pri základnej škole. V dňoch
6.,7. a 8.septembra 2019 sa konali Kráľovské slávnosti. V piatok vystúpili skupiny Bystrík
banda a Inekafe, v sobotu od rána sa v areáli základnej školy konala súťaž mladých hasičov
za účasti 18 družstiev a stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo 30 súťažiacich.
V poobedných hodinách pokračovala slávnosť na Sigotke programom pre deti a pre seniorov.
V rámci programu boli ocenený pán Vojtech Dolinský a predsedkyňa MsČK v Kráľovej pri

Senci Jarmila Koišová, ktorí obdržali plakety a darčekové koše. Večer program pokračoval
vystúpením hudobnej skupiny z Kráľovej, Kmeťo band a končil diskotékou. V nedeľu program
pokračoval vystúpením pre deti, tanečnou skupinou Old School Brothers a vo večerných
hodinách vystúpila skupina ABBA Stars. Starosta účasť na slávnostiach zhodnotil ako veľmi
dobrú a prečítal ďakovný list od Márie Slovákovej. Skonštatoval, že počas slávností sa
separovali plasty a na budúci rok starosta plánuje odbúrať plasty zo slávností. Ďalej starosta
informoval o oprave schodov pri hasičskej zbrojnici v dňoch 10.-11.9.2019, zároveň vyslovil
pohoršenie nad nedisciplinovanosťou návštevníkov posilňovne, ktorí po dlažbe chodili aj
napriek zákazu. Dňa 12.9.2019 sa uskutočnila výstava mladých umelcov pod názvom Swiming
pool, ktorá sa konala v bazéne bývalého termálneho kúpaliska. Ďalej dňa 14.9.2019 sa
uskutočnila výstava ovocia a zeleniny (akciu zastrešovala pani Hincová a poslankyňa
Podolská). Na akcii prednášal pán Ivan Hričovský. MsČK, MŠ a ZŠ ponúkali koláče z jabĺk, na
akciu prišlo veľa mladých ľudí s deťmi. Ďalej informoval o tom, že dňa 18.9.2019 sa začalo so
zateplením telocvične základnej školy, kde dotácia predstavuje 90 tis. Eur a vlastné zdroje 9
tis. Eur. Na telocvični budú umiestnené domčeky pre vtáky. Dňa 3.10.2019 sa konalo stretnutie
na BSK k prístavbe ZŠ, rozpočtované náklady 1 234 908 Eur. Ďalej dňa 21.9.2019 sa konal
32. ročník o kráľovský pohár – hasiči, súťaže sa zúčastnilo
35 družstiev.
Starosta na záver vyslovil pochvalu a poďakovanie p. Beate Podolskej, Jurajovi Deákovi,
ostatným poslancom, MsČK, hasičom a futbalistom.
Uznesenie číslo 54/OZ-2019
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/ Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Starosta informoval, že v uplynulom období sa konali 3 pracovné stretnutia poslancov OZ.
Predseda komisie pre životné prostredie a rozvoj obce Juraj Deák skonštatoval, že komisia
nezasadala. Všetky žiadosti sa vybavujú priebežne, problémové záležitosti sa riešia a väčšie
veci sa riešia cez stretnutia poslancov.
Predsedkyňa komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport Beata Podolská skonštatovala, že
komisia nezasadala, plánuje stretnutie na prelome októbra a novembra, kedy sa bude riešiť
plán akcií.
Predsedkyňa komisie finančnej, právnej a sociálnych vecí Ing. Katarína Smiešková
skonštatovala, že komisia nezasadala, všetko sa rieši na pracovných stretnutiach poslancov
OZ.
Predsedkyňa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov
obce skonštatovala, že komisia nezasadala, nebolo nič potrebné riešiť.
Informácia predsedov komisií za uplynulé obdobie bola vzatá na vedomie.
Uznesenie číslo 55/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ 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

6/ Výrok audítora ku Konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018
JUDr. Dušan Šebok oboznámil poslancov so správou nezávislého audítora za Konsolidovanú
účtovnú závierku za rok 2018. Nikto z poslancov nemal k predmetnej správe pripomienky.
Uznesenie číslo 56/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie správu audítora za
konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018.
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/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2019
Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce Ing. Martine Konečnej.
Tá skonštatovala, že kontrolná činnosť bola vykonaná v zmysle plánu na 1. polrok 2019.
Upozornila na to, že obec nevyberá daň za prenájom verejného priestranstvá (napr. za
kontajner, parkovanie, stavebný materiál, predajné stánky) k čomu je potrebné pracovné
stretnutie poslancov. Záverom skonštatovala, že obec dodržiava príslušné zákonné predpisy
pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce a hospodárne a efektívne nakladala s týmto
majetkom. K predmetnej správe nemal nikto z prítomných poslancov otázky ani pripomienky.
Uznesenie číslo 57/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie Správu z kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce za 1. polrok 2019.
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/ Zmena rozpočtu 2019
Starosta obce v tomto bode odovzdal slovo ekonómke Ing. Erike Petrikovej, aby predniesla
šiestu úpravu rozpočtu 2019. Príjmy boli upravené na stravu, betlehem, telocvičňu a výdavky
stravovanie, chodník a parkovisko pri ZŠ (brány, motory, ovládače), telocvičňa. Zmeny súvisia
s projektami. Za predloženú úpravu dal starosta hlasovať a následne ju poslanci jednohlasne
schválili.
Uznesenie číslo 58/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje šiestu úpravu rozpočtu 2019 podľa
prílohy 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
9/ Rôzne
JUDr. Dušan Šebok predniesol poslancom prijatú žiadosť od Ľubici Šrámkovej, Kráľová pri
Senci 465, na schválenie zámeru kúpy pozemku pri parcele č. 111/1, k.ú. Krmeš. Ide o časť
obecného pozemku registra „E“ parc. č. 145/1, katastrálne územie Krmeš, novonavrhovanú
parcelu č. 145/36, k.ú. Krmeš, o výmere podľa skutočne zameranej plochy geodetom. Za
zámer odpredaja časti obecného pozemku dal starosta hlasovať a následne bol tento návrh
jednohlasne prijatý s nasledovným znením uznesenia.
Uznesenie číslo 59/OZ-2019

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje zámer odpredaja časti obecného
pozemku registra „E“ parc. č. 145/1, katastrálne územie Krmeš, novonavrhovanú parcelu č.
145/36, k.ú. Krmeš, podľa skutočne zameranej plochy geodetom predkladateľovi Ľubici
Šrámkovej, bytom Kráľová pri Senci 465.
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

Starosta obce predložil poslancom prepracovanú architektonickú štúdiu „Rekreačno-športový
areál“ na parc. reg. „C“ parc. č. 1155/2, katastrálne územie Kráľová pri Senci podanú Zuzanou
Rapantovou, Kpt. Jána Rašu 1879/29 Bratislava, v ktorej boli upravené regule. Za predloženú
štúdiu dal hlasovať a poslanci ju jednohlasne schválili.
Uznesenie číslo 60/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje architektonickú štúdiu „Rekreačnošportový areál“ Regulačný blok R22 na pozemku registra „C“ parc. č.1155/2, katastrálne
územie Kráľová pri Senci predloženú investorom Zuzana Rapantová, bytom Kpt. Jána Rašu
1879/29, 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
JUDr. Dušan Šebok informoval o vyprataní obecného bytu na druhom poschodí v objekte
zdravotného strediska po MUDr. Valkárovi a výmene okien. Plánu rekonštrukcie tohto bytu
starosta predložil poslancom s tým, že realizácia by bola v budúcom roku. Byt má rozlohu 140
m2, v tom 4 izby, veľkú kuchyňu, balkón. Bolo by potrebné zníženie stropov, obnova
elektroinštalácie, sociálnych zariadení s rozdelením pre muži, ženy (2 WC, sprchy, umývadlá).
Predložený návrh dal na schválenie poslancom, ktorí tento návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie číslo 61/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje rekonštrukciu obecného bytu na druhom
poschodí v budove zdravotného strediska.
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
V súvislosti s rekonštrukciou služobného bytu ako aj už jestvujúcich služobných bytov na
druhom poschodí v objekte zdravotného strediska starosta obce predložil poslancom návrh
na schválenie prenájmov týchto bytov pre zamestnancov obce a jej rozpočtových organizácii.
Za návrh dal hlasovať a tento bol jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 62/OZ-2019
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prenájom služobných bytov na druhom
poschodí v budove zdravotného strediska pre zamestnancov obce a jej rozpočtových
organizácií.
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

10/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 19:30 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce
Overovatelia :
Juraj Deák
Mgr. Ľubomír Tuchscher

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 23.9.2019

