Z Á P I S N I C A
z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci
konaného dňa 17. júna 2020

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 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej pri Senci zúčastnilo 9 poslancov,
- všetci prítomní podpísali prezenčnú listinu
- svoju neúčasť ospravedlnil: 0
- svoju neúčasť neospravedlnili: 0
0/ Kamerový záznam zasadnutia OZ
Pán Matúška začal pred zastupiteľstvom nahrávať audio a video záznam zasadnutia
obecného zastupiteľstva. Zo strany starostu bol upozornený, aby nevyhotovoval audio a video
záznam zamestnancov obce prítomných na zasadnutí OZ.

1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok o 17:06 hod. otvoril a viedol 9. riadne zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Kráľovej pri Senci. Privítal poslancov a všetkých prítomných.
Konštatoval, že všetci poslanci obecného zastupiteľstva obdržali pozvánku spolu s materiálmi.
V programe rokovania starosta upresnil bod 17/ Rôzne do ktorého zaradil zrušenie uznesenia
Juraj Valent a nové vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami, verejného osvetlenia a
rozhlasu na Jurajovom dvore, úver z Prima banky, stanovisko kontrolórky k úveru a predčasné
splatenie úveru vo VÚB, letné obmedzenie prevádzky MŠ a odvolanie a vymenovanie člena
rady školy pri ZŠ.
Starosta dal za program hlasovať.
Program bol bez pripomienok jednohlasne schválený nasledovne:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Informácia starostu o dianí v obci za uplynulé obdobie
Informácia predsedov komisií pri OZ za uplynulé obdobie
Výmena pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Kráľová pri Senci
Výmena pozemkov s AGROMAČAJ a.s. Kráľová pri Senci
Kúpa pozemku od Ing. Mačaj Juraj
Nájom pozemkov na Sigotke

10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/

Nájom priestoru pre BRO v areáli Poľnohospodárskeho družstva Kráľová pri Senci
Kráľovský termál a.s. – vysporiadanie s K-termálom s.r.o.
Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019
Schválenie Záverečného účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia
za rok 2019
Úprava rozpočtu 2020
Žiadosť o zaradenie prerokovania súladu ÚP obce so zámerom ovocného sadu –
Kristína Matušková
Rôzne
Záver

2/ Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
JUDr. Dušan Šebok navrhol za overovateľov zápisnice poslancov Mgr. Ľubomíra
Tuchschera a Prof.Mgr. Miroslava Daniša a za zapisovateľku Ing. Martinu Stanislavovú. Návrh
bol jednohlasne schválený.
Uznesenie číslo 107/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
1/ overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Ľubomír Tuchscher, Prof.Mgr. Miroslav Daniš CSc
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 predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta JUDr. Dušan Šebok vykonal kontrolu plnenia uznesení zo 8. riadneho zasadnutia
OZ. Skonštatoval, že pôžička finančných prostriedkov pre Združenie obci bola poskytnutá a už
sú peniaze aj späť na účte obce, akcie organizované obcou sú zrušené. Overovatelia
zápisnice, ani ostatní prítomní poslanci nemali žiadne ďalšie pripomienky ani doplnky ku
kontrole plnenia uznesení. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.
Uznesenie číslo 108/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu o plnení uznesení
z 8. riadneho 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
Starosta obce JUDr. Dušan Šebok zhodnotil svoju činnosť a dianie v obci za obdobie troch
mesiacov. Informoval o situácii na jar s COVID-19, pandémia. Ocenil pomoc pri šití rúšok,
poďakoval spolku Červeného kríža, rozdal 2000 rúšok do domácností, začali od najstarších
občanov. Bolo obmedzenie prevádzok MŠ a ZŠ, vyučovanie na ZŠ prebiehalo cez internet
a EduPage, poďakoval učiteľkám. Po uvoľnení opatrení MŠ otvorila 3 triedy. Sťahovanie MŠ
do klubu z dôvodu nadstavby MŠ bude v auguste, 15.6.2020 prebehlo odovzdanie staveniska,
do dvoch týždňov by sa malo začať s nadstavbou, ktorá podľa zmluvy by mala trvať 4 mesiace,
čiže predpoklad do konca októbra. K 1.9.2020 sa môže zobrať do MŠ 36 detí po dokončení
nadstavby plus 8 detí. Zápis do MŠ bolo 57 detí, z toho 46 z Kráľovej. Nebudú prijaté všetky

z kapacitných dôvodov. Na zápis do ZŠ bolo 64 detí, z toho z Kráľovej 46, odklad má 8 detí,
prijatých 43 detí, neprijatých 12 detí z kapacitných dôvodov (hlavne deti, ktoré nebývajú
v Kráľovej pri Senci). Dňa 21.3.2020 bola vykonaná obnova lavičiek pri toku Čiernej vody
z odolného materiálu, jedna lavička vyjde na 140,- Eur. Od marca je spustený kamerový
systém v obci, osadené tabule s tým súvisiace, GDPR a vyčiernené boli súkromné pozemky
na zábere kamier. Upozornil na najnovšie vykrádanie od polí od záhrad, znovu to nie je pod
kontrolou, každú krádež treba hlásiť polícii aj kvôli štatistikám. Ďalej starosta informoval, že
v marci 2020 boli dokončené učebne v škole, celý projekt trval 3 roky. Obecná knižnica sa
nebude sťahovať z kapacitných dôvodov. Ďalej 31.3.2020 bol zamaľovaný retardér na Réckej
ceste. V mesiaci apríl bola modernizácia priestoru pre technický personál a to nákupom novej
unimobunky so sociálnym zariadením, ďalej dokončenie bytu na zdravotnom stredisku aj so
zariadením, celková rozloha bytu je 150 m2 a investícia bola cca 46 tis. Eur. V mesiaci apríl
bola v ZŠ vykonaná oprava kanalizácie a privedenie teplej vody cez bojlery, celú investíciu vo
výške cca 10 tis. Eur financovala ZŠ. V máji sa konalo zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Ďalej smetné nádoby pri OZ boli ohradené z ušetreného materiálu zo šatní ZŠ. Od 4.5. má
obec nového zamestnanca prevádzky p. Farkaša. V máji 2020 sa vykonalo drvenie odpadu
v objeme asi 200 ton, t.j. 20 kamiónov, náklad s tým spojený 6 tis. Eur (robili cca 22 hodín).
V budúcnosti sa budú drviť konáre priamo na mieste na zbernom mieste. V mesiaci máj ďalej
boli v obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na zber odpadu v počte 30 ks, starosta
pochválil ľudí, že tento rok boli disciplinovaní a riadili sa inštrukciami pracovníka prevádzky.
Ďalej bolo v máji pracovné stretnutie k dopravnému značeniu v obci, projekt bude zverejnený
na stránke obce na pripomienkovanie obyvateľov. Sú v ňom zapracované všetky najnovšie
normy, zmena v otočení smeru na Krmešskej ulici, rozšírenie ciest v Krmeši sa bude riešiť
postupne po prevode nehnuteľností. Starosta prejavil nespokojnosť s neporiadkom pri
zapustených kontajneroch, bude treba dávať sankcie, pridať kameru. Dňa 26.5.2020 výmena
piesku na detskom ihrisku na Sigotke a v MŠ, na sigotke bude pridaná tretia tieniaca plachta.
V obci sa nedávno vykonával orez stromov profesionálmi. Prebehla údržba komunikácií firmou
Doprastav - v máji Krmeš a v júni Kráľová, predpokladaný náklad 10-11 tis. Eur. Starosta ďalej
informoval o MDD 1.6.2020, hasiči roznášali cukrovú vatu deťom hasičským autom do domov,
akciu okrem obce podporili d.o. Fenix, Červený kríž a DHZ. Ku kanalizácii a ČOV spomenul,
že stále trvá verejná obchodná súťaž, ktorá bola práve predĺžená o 30 dní, treba upraviť
projekt, zosúladiť rozpočet. Právoplatné stavebné povolenie bolo 11.5.2020. Na záver sa
starosta vyjadril k článku zverejnenom na Aktuality.sk, v ktorom je spomínaná jeho osoba.
Uznesenie číslo 109/OZ-2020
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 dal slovo Alene Heričovej, predsedkyni komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcii verejných funkcionárov obce, ktorá skonštatovala, že komisia zasadala.
Zákonná povinnosť bola splnená, JUDr. Dušan Šebok v zákonom stanovenej lehote podal
majetkové priznanie dňa 27.4.2020.
Ďalej dal starosta slovo predsedovi komisie pre životné prostredie a rozvoj obce Jurajovi
Deákovi, ktorý skonštatoval, že komisia zasadala. Riešili sa Müllerove parcely s p. Jakubcom,
Žužom a architektom, bude potrebné prerobiť cestnú infraštruktúru. Ďalej bol prerokovaný
návrh p. Stanislava – pekáreň, dokúpili pozemky vzadu s tým, že plánujú racionalizáciu výroby

– výstavba haly a premiestnenie linky, príjazdová cesta bude pri bytovkách, má predložiť
štúdiu. Ďalší bol prerokovaný projekt Vinárstvo Lašák. Taktiež IBV Kráľovské záhrady –
neodporučilo sa, je potrebné dopracovať cesty, prípojky na cesty a verejnú zeleň. Starosta na
zasadnutí komisie pre ŽP a rozvoj obce podal informáciu o termálnom kúpalisku a dopravnom
značení v obci.
Starosta ďalej informoval, že komisia pre kultúru, vzdelávanie a šport nezasadala z dôvodu
zrušenia akcií a komisia finančná, právna a sociálnych vecí taktiež nezasadala.
Uznesenie číslo 110/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu predsedov komisií
pri OZ za uplynulé obdobie.
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 1, neprítomný: 0
Za: Juraj Deák, Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný, Beata Podolská, Martin Slávik,
Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Zdržal sa: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc.,
6/ Výmena pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom Kráľová pri Senci
Starosta vysvetlil poslancom, že obecné pozemky pracely registra „E“ parc. č. 1580/2, k.ú.
Kráľová pri Senci a 253/1 k.ú. Krmeš obec zamieňa za pozemky vo
vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva v Kráľovej pri Senci v zmysle schváleného zámeru
zámeny. Zamieňané pozemky sú na verejnom priestranstve a tiež pozemky pod
komunikáciami, je tu zahrnutá aj Termálna ulica – pozemky pod cestou. Starosta dal za návrh
uznesenia hlasovať, všetci poslanci návrh schválili.
Uznesenie číslo 111/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
A) zámenu pozemkov:
1. vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1, a to:
a) 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,
b) parcela registra „E“, parc. č. 253/1 o výmere 2 368 m2, druh: orná pôda,
v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec, evidovaná
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 128; a
2. vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva v Kráľovej pri Senci, Kráľová pri Senci
343, 90050, IČO: 00192074 v podiele 1/1, a to:
c) 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.
d) 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.
e) 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.
f) 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.
g) 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.
h) 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.
B) zámenu pozemkov pod písmenom A) bezodplatne.
GP, návrh zámennej zmluvy a zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
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/ Výmena pozemkov s AGROMAČAJ a.s. Kráľová pri Senci
Starosta vysvetlil poslancom, že obecné pozemky parc. reg. „E“ parc. č. 667, k.ú. Kráľová
pri Senci a 183/1, 295/2 a 295/1 k.ú. Krmeš obec zamieňa za pozemky vo
vlastníctve Agromačaj a.s. Kráľová pri Senci v zmysle schváleného zámeru zámeny.
Zamieňané pozemky sú na verejnom priestranstve. Starosta dal za návrh uznesenia hlasovať,
všetci poslanci návrh schválili.
Uznesenie číslo 112/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
A) zámenu pozemkov:
1. vo vlastníctve obce Kráľová pri Senci v podiele 1/1, a to:
a) 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,
b) 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:
c) 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,

d) 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.
e) 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.
f) v katastrálnom území: Krmeš, obec: Kráľová pri Senci, okres: Senec, evidovanej
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na LV č. 1027, a to:
- parcela registra “E”, parc. č. 299 o výmere 6952 m2, druh: orná pôda,
v podiele 3/8.
g) 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,
h) 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.
B) zámenu pozemkov pod písmenom A) bezodplatne.
Návrh zámennej zmluvy a zápis do katastra zabezpečí a náklady hradí obec.
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/ Kúpa pozemku od Ing. Mačaj Juraj
Starosta vysvetlil poslancom, že kúpou pozemku parc. reg. „E“ parc. č. 299, k.ú. Krmeš od
Ing. Juraja Mačaja v zmysle schváleného zámeru by sa taktiež riešilo verejnom priestranstvo
obce. Obec plánuje vyrovnanie cesty vedúcej hneď za tabuľou začiatku obce k termálu z cesty
III.triedy, k čomu je potrebná predmetná predmetná kúpa za 1,- Euro. Starosta dal za návrh
uznesenia hlasovať, všetci poslanci návrh schválili.
Uznesenie číslo 113/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
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, nar.
, Kráľová pri Senci 455, 90050
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.
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/ Nájom pozemkov na Sigotke
JUDr. Dušan Šebok predniesol poslancom návrh prenájmu pozemkov na Sigotke vo
vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva v Kráľovej pri Senci obci Kráľová pri Senci na
obdobie 10 rokov (parcela reg. E, parc. č. 62, parcela registra „C“ KN č. 310/2) za cenu nájmu
1,- Euro na celé obdobie nájmu. Obec plánuje priestor (lesík) vyčistiť, veľké drevá sa
ponechajú ako biotop pre hmyz. Čistenie bude v prvom štádiu vykonávané arboristami
a následne obec bude priestor dočisťovať. Starosta dal za návrh uznesenia hlasovať, všetci
poslanci návrh jednohlasne schválili.
Uznesenie číslo 114/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje
1. prenechanie pozemkov vo vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva, Kráľová pri Senci
343, 90050, IČO: 00192074 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 „E“ 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.
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/ Nájom priestoru pre BRO v areáli Poľnohospodárskeho družstva Kráľová pri Senci
Starosta informoval poslancov o tom, že bio skládka z priestorov termálneho kúpaliska sa
bude musieť vypratať z dôvodu vysporiadania objektu Kráľovského termálu a.s. Nový vhodný
priestor o výmere 1 000 m2 by bol v areáli Poľnohospodárskeho družstva v Kráľovej pri Senci,
kde vedie spevnená plocha, priestor je uzamykateľný, je tam hnojová jama, kam by sa
bioodpad (tráva a BRO) dával. Prenájom by bol od 1.9.2020, ročný nájom by bol 500,- Eur
a bolo by to na dobu 3 roky s možnosťou predĺženia na ďalšie 2 roky, pokiaľ obec nebude mať
svoju skládku.

Uznesenie číslo 115/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prenechanie časti pozemku, parcela
reg. „E“ parc. č. 393/100, katastrálne územie Kráľová pri Senci o výmere 1000 m2 vo
vlastníctve Poľnohospodárskeho družstva, Kráľová pri Senci 343, 90050, IČO: 00192074
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 poveruje starostu obce uzatvorením zmluvy.
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/ Kráľovský termál a.s. – vysporiadanie s K-termálom s.r.o.
Starosta skonštatoval, že prešiel rok od prijatia stratégie efektívneho využitia nehnuteľného
majetku obce – termálneho kúpaliska - využitia vrtov a nik reálne neprejavil záujem vo VOS.
Z toho dôvodu obec pristupuje k odkúpeniu akcií v podiele 49% v spoločnosti Kráľovský
termál, a.s. v hodnote nehnuteľností a to 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
parcela č. 586/26 o výmere 15827 m2, k.ú. Krmeš od K-Termálu s.r.o. Týmto krokom sa obec
stane 100% vlastníkom akcií Kráľovského termálu, a.s. Starosta obce dal hlasovať za návrh
uznesenia.
Uznesenie číslo 116/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje odkúpenie akcií v podiele 49%
v spoločnosti Kráľovský termál, a.s. IČO: 35958715, 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 parcela 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., IČO: 35945371, čím sa stane obec Kráľová pri Senci, IČO:
00306061 vlastníkom spoločnosti Kráľovský termál, a.s. IČO: 35958715 v podiele 100% so
zníženou hodnotou základného imania o hodnotu odkúpených akcií.
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/ Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019
JUDr. Dušan Šebok odovzdal slovo Ing. Kataríne Smieškovej, aby oboznámila poslancov so
správou nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2019, ktorá v závere
správy skonštatovala, že obec konala v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Nikto
z poslancov nemal k predmetnej správe pripomienky. Starosta obce dal hlasovať za návrh
uznesenia
Uznesenie číslo 117/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie správu audítora k individuálnej
účtovnej závierke k 31.12.2019.
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
13/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2019
JUDr. Dušan Šebok v tomto bode odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce. Tá
skonštatovala, že záverečný účet spĺňa všetky zákonné náležitosti. Záverečný účet je
prebytkový 27 988,50 € . Kontrolórka záverečný účet odporúča OZ na schválenie bez výhrad.
Starosta obce dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie číslo 118/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce k Záverečnému účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového hospodárenia za rok 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
14/
Schválenie Záverečného účtu obce Kráľová pri Senci a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019
Starosta predložil poslancom Záverečný účet obce Kráľová pri Senci a rozpočtového
hospodárenia za rok 2019. Návrh bol vyvesený a zverejnený 15 dní na úradnej tabuli obce
a webovej stránke obce. Nakoľko nik nemal pripomienky z prítomných poslancov starosta
predložil záverečný účet na schválenie. Ďalej dal na schválenie použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia za rok 2019 vo výške 6.116,12 Eur na tvorbu rezervného fondu a
taktiež použitie tohto rezervného fondu v roku 2019 vo výške 200.000,- Eur.
Uznesenie číslo 119/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje Záverečný účet obce Kráľová pri Senci
a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 bez výhrad.
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
Uznesenie číslo 120/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia za rok 2019 na tvorbu rezervného fondu vo výške 6.116,12 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
Uznesenie číslo 121/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške
200.000,- EUR v rozpočtovom roku 2020 na krytie finančných a kapitálových výdavkov
v zmysle rozpočtových pravidiel.
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/ Úprava rozpočtu 2020
Starosta predniesol poslancom prvú úpravu rozpočtu obce (presuny medzi rozpočtovými
položkami), ktorú berú poslanci na vedomie a schvaľujú druhú úpravu rozpočtu, v ktorej je
riešený výnos dane z príjmov vo výške 100.000,-€. Ďalej informoval, že obec príde z dôvodu
COVID-19 o 250-280 tis.Eur na podielových daniach.
Uznesenie číslo 122/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie prvú úpravu rozpočtu 2020 a
schvaľuje druhú úpravu rozpočtu 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
16/ Žiadosť o zaradenie prerokovania súladu ÚP obce so zámerom ovocného sadu –
Kristína Matušková
Starosta obce odovzdal slovo pani Kristíne Matuškovej a jej manželovi pánovi Jánovi
Matuškovi, ktorí poslancov informovali o spôsobe jednania pri riešení ovocného sadu. Pani
Matušková prerozprávala celú genézu od augusta 2019, kedy prišli na OcÚ požiadať
o oplotenie ornej pôdy a boli odkázaní na Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, na
preklasifikovanie druhu kultúry pôdy, ktorý od nich požadovali súhlas obce. Predmetná vec a
projekt bol prerokovaná na OZ v septembri a aj decembri 2019, kedy projekt prezentoval jej
brat. Uviedla, že starostove vyjadrenia na OZ boli zavádzajúce. Okresný úrad vydal stanovisko
aj na základe stanoviska Obce Kráľová pri Senci, voči ktorému bola vydaná námietka
prokurátora. Pani stále tvrdila, že oni sú v súlade s územným plánom. Starosta pripomenul, že
na vykonanie investičnej akcie musí byť súhlas OZ, prvá žiadosť o zaradenie na ovocný sad
nebola schválená a on postupuje v zmysle toho. Pánu Matuškovi bolo Ing. Berčíkom
vysvetlené, že neschválené uznesenia sa nedávajú medzi uznesenia a on osobne písal jemu
a manželke ako aj pôvodnej žiadateľke p. Orbanovej list s informáciou zo zasadnutia OZ
z 10.3.2020. Podľa p. Matušku na oplotenie podľa neho a právnikov netreba súhlas OZ, všetko
bol nezákonný postup, lebo oplotenie sa nerieši v ÚP. Ing. Berčík pripomenul, že postup OZ
nebol v rozpore, prokurátor po prešetrení všetkých spisov nenašiel pochybenie zo strany
obce. Starosta pripomenul, že sa riadi rozhodnutím OZ. P. Matuška začal o vybavovaní ich
pozemku na ihrisku, kde ponúkol obci 28,-€/m2 a so stanoviskom obce k predmetnému nebol
spokojný. Na to im prišiel štátny stavebný dohľad na ich zrekonštruovaný plot a pripravenú
studňu pre ovocný sad, kontrolu vnímajú ako šikanu. Starosta sa vyjadril, že sa nejedná
o žiadnu šikanu, postupuje v zmysle ÚP ako to je momentálne dané s tým, že projekt nebol
schválený a nebola vykonaná zmena kultúry pôdy. Starosta zdôraznil, že bude proti tomu, aby
obec vyzerala ako samý oplotok, čo sa týka aj ich pásu 20-30 m širokému a 500 m dlhému.
Bude vždy dbať na to ako bude krajinotvorba vyzerať. Taktiež pripomenul, že môže vzniknúť
precedens. Prvotným nápadom bol nadšený, ale po pracovnom stretnutí, kde sa hľadali
riešenia ako zámena, výmena, posunutie, skrátenie, nedostal žiadnu odpoveď zo strany
Matúškových. Slovo dostala p. Matušková znovu tvrdila, že ide o zavádzanie zo strany
starostu. Taktiež popísala postup vybavovania s pánom Guldanom. Slovo dostal poslanec
Daniš, ktorý pripomenul, že to oni zavádzali poslancov s tým, že pôvodný projekt vôbec
neupravili, neprepracovali a predložili ho v nezmenenej podobe. Poslanci boli pripravení
upravenú verziu akceptovať. Poslanec Konečný taktiež pripomenul, že na decembrovom
stretnutí OZ bolo bratovi tlmočené navrhované riešenie a on návrh stiahol s tým, že sa
dopracuje. Pani Matušková povedala, že prikúpili ďalšie pozemky a na to sa poslanec Daniš
vyjadril, že to je nová situácia, robia nové kroky v pôvodnom a sa potom čudujú, že vzniká
problém. Na to pán Matuška povedal, že vidí riešenie v tom, že si oplotenie postaví na koloch,
nevydrží toľko rokov, ale nepotrebuje nič od obce. Stanovisko pre Okresný úrad bolo podľa
neho písané proti nim. Starosta znovu pripomenul, že proti nim nič nemá, snaží sa zachovať
krajinu a pokiaľ to nie je schválené OZ bude postupovať ako doteraz, nie je to v súlade s ÚP,
bude postupovať podľa zákona. Pani Matušková tvrdila, že s nimi sa nedohodli riešenia, lebo
neboli prítomní, bol to návrh poslancov, že majú zmenšiť parcelu na polovicu. Starosta
povedal, že nemá nič proti ovocnému sadu, ale treba splniť určité náležitosti. Na záver dal
slovo Matuškovcom, na čo p. Matuška povedal, že na druhý deň prídu starostovi otázky
z RTVS. Starosta predložil poslancom návrh uznesenia o prijatí informácie o jednaní starostu
obce vo veci ovocného sadu. Poslanci vzali uznesenie na vedomie.

Uznesenie číslo 123/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie informáciu pani Kristíny
Matuškovej a pán 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.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Alena Heričová, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Zdržal sa: Juraj Deák, Mgr. Ľubomír Tuchscher
17/ Rôzne
Starosta obce predniesol poslancom nové vysporiadanie pozemkov pod komunikáciami,
verejného osvetlenia a rozhlasu na Jurajovom dvore, ktoré sú vo vlastníctve Ing. Juraja
Valenta a to odpredajom obci za 1,- Euro. Tomu ale predchádzalo zrušenie prijatého
uznesenia č. 418/OZ-2018 z 24.10.2018 k predmetnej veci. Nik z prítomných poslancov nemal
pripomienky ani návrhy na doplnenie. Starosta dal za návrhy uznesení hlasovať a tieto boli
jednohlasne schválené.
Uznesenie číslo 124/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci ruší uznesenie číslo 418/OZ-2018 z 24.10.2018.
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
Uznesenie číslo 125/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje:
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, dátum
narodenia:
, bydliskom Jelenie 449/1, 900 21 Svätý Jur ako predávajúceho na
obec Kráľová pri Senci ako kupujúceho;
2. Prevod vlastníckeho práva z Ing. Juraja Valenta, dátum narodenia:
, bydliskom
Jelenie 449/1, 900 21 Svätý Jur 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.
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 oboznámil poslancov z ponukou Prima banky Slovensko a.s. na prijatie
univerzálneho úveru vo výške 700.000,- €, vzhľadom na plánované budovanie kanalizácie,
neoprávnených nákladov na komunikácie po kanalizácii a ďalšie náklady
súvisiace
s investičnou činnosťou obce. Tento typ úveru je bankou poskytovaný samospráve, je
výhodný, 0,5% úrok, vedenie účtu zdarma pri dodržaní zmluvných podmienok a prísľub
bankomatu. K predmetnému úveru bolo zvolané stretnutie, na ktorom sa zúčastnila hlavná
kontrolórka obce, Ing. Katarína Smiešková ako predseda finančnej komisie a starosta,
prednosta a ekonómka. Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla
svoje stanovisko k predmetnému úveru. Tá predniesla stanovisko a skonštatovala, že nemá
výhrady a odporúča schválenie prijatia úveru z Prima banky a.s.
Po pripomienke poslanca Mgr. Ľubomíra Tuchschera, ktorý požadoval predloženie ďalších
ponúk bánk na takýto typ úveru dal starosta hlasovať za úver z Prima banky, typ Univerzal. Za
bolo 7 poslancov a to menovite Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal
Konečný,Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová a hlasovania
sa zdržali dvaja poslanci a to menovite: Alena Heričová, Mgr. Ľubomír Tuchscher.
Ďalej bolo prerokované aj predčasné splatenie úverov poskytnutých obci VÚB bankou a.s.
s následným hlasovaním za návrh uznesenia. Predmetné uznesenia boli poslancami
schválené a vzaté na vedomie.

Uznesenie číslo 126/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky
obce Kráľová pri Senci k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.
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
Uznesenie číslo 127/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje prijatie univerzálneho úveru vo výške
700 000,- EUR (slovom sedemstotisíc Eur) poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko
a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO 31575951 so splatnosťou 10 rokov a pri
úrokovej sadzbe 12M Euribor + 0,50%.
Za: 7, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomný: 0
Za: Prof. Mgr. Miroslav Daniš, CSc., Juraj Deák, RNDr. Michal Konečný,
Beata Podolská, Martin Slávik, Ing. Katarína Smiešková, Dáša Tóthová,
Zdržal sa: Alena Heričová, Mgr. Ľubomír Tuchscher
Uznesenie číslo 128/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje 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 k 31.5.2020 v súlade s podmienkami zmluvy, sankčný
úrok 1% a refinančné náklady z titulu ukončenia úverových záväzkov.
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 predložil poslancom na schválenie obmedzenú prevádzku Materskej školy
v letných mesiacoch júl a august 2020. Za návrh dal hlasovať. Návrh bol jednohlasne
schválený.
Uznesenie číslo 129/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje 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.
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 z dôvodu ukončenia pracovného pomeru ekonómky Ing. Eriky
Petrikovej, ktorá bola členom Rady školy pri ZŠ v Kráľovej pri Senci za zriaďovateľa navrhol
poslancom nového člena za zriaďovateľa a to Ing. Martinu Konečnú.
Uznesenie číslo 130/OZ-2020
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci schvaľuje 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.
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

18/ Záver
Nakoľko k programu zasadnutia neboli už žiadne pripomienky ani doplnky starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 20:15 hod.

Ing. Martin Berčík
prednosta obecného úradu

JUDr. Dušan Šebok
starosta obce
Overovatelia :
Mgr. Ľubomír Tuchscher
Prof.Mgr. Miroslav Daniš, CSc.

Zapísala: Ing. Martina Stanislavová
Dňa: 22.6.2020

