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Zo života v obci

VIII. ročník Kráľovských slávností

Oslavy 50. výročia otvorenia Základnej školy

Voľby do VÚC v Kráľovej pri Senci

Účastníci Kráľovských slávností

Starostovia družobných obcí Podhradie a Kráľová pri Senci

Hasičská súťaž o Kráľovský pohár

Udeľovanie ocenenia Pierko pomoci

Karpatská kapela

Podhradčan

2. ročník cyklaistický pretekov "Falange"

Výročná členská schôdza včelárov

Už sedem rokov, väčšinou v prvú septembrovú sobotu, naša obec usporadúva obecný deň plný zábavy, súťaženia a oddychu pri
zaujímavom programe a za tónov hudobných telies z rôznych kútov Slovenska. Naši občania si tento deň, ktorý nazývame Kráľovské
slávnosti, už zaradili do stáleho programu svojho voľného a odpočinkového času, aby sa nielen pobavili, ale sa stretli s najbližšími,
spoluobčanmi, či rodákmi z Kráľovej, ktorí si túto slávnosť už taktiež obľúbili a radi do svojej obce v tento deň zavítajú.
Aj tento rok sa celá slávnosť začala slávnostnou svätou omšou v ranných hodinách a doobedňajším stolnotenisovým turnajom
o Pohár starostu obce v telocvični našej ZŠ. V tom istom čase sa na futbalovom ihrisku MŠK Kráľová konala súťaž družstiev mladých
hasičov.
Samotné obecné slávnosti sa začali v poobedňajších hodinách na Sigotke, kde od pol štvrtej začala vyhrávať dychová hudba Karpatskej kapely. Po areáli boli rozmiestnené stánky s občerstvením a na oslavách sa podával aj sponzorský guláš. Už tradične s programom vystúpili žiaci ZŠ a s folklórnym programom vystúpil súbor Podhradčan z našej družobnej obce Podhradie pri Martine. Od
19. hodiny potom všetkých zúčastnených zabávali speváci Martin Jakubec, Lýdia Volejníčková a ľudová rozprávačka Aťa Klímová,
alias Hermina, či cigánka Sydona. Po kultúrnom programe si za hudobného doprovodu DJ Roba Matejku mohli zatancovať všetci
účastníci podujatia až do skorých ranných hodín.
VIII. ročník Kráľovskej slávnosti sa opäť vydaril aj vďaka aktívnej pomoci viacerých spoločenských organizácií (MŠK, Poľovnícke
združenie, AWK, Jednota dôchodcov, Červený kríž, Hasičský dobrovoľný zbor), Základnej školy a sponzorov. Vďaka patrí aj vedeniu
obce a jej zamestnancom.
m.d.
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Rozpočet obce na rok 2014
Zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
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V

ážení
spoluobčania,
milí priatelia a čitatelia Kráľovských zvesti,
tradične na prahu Nového roku
si Vám a Vaším rodinám dovoľujem zaželať všetko najlepšie,
pevné zdravie, veľa úspechov, pohodu, lásku a dobré susedské
vzťahy. Rok 2014 bude v našej obci opäť rokom budovateľským a predpokladám, že spoločne zabojujeme aj v súťaži
o najkrajšiu obec Slovenska.
Keď sa obzrieme spätne do roku 2013 najmä do druhého
polroku čo sme v našej obci riešili mimo iných, veľmi dôležitých aktivít, bolo to najmä otvorenie novej, v poradí už štvrtej
triedy pre 24 detí Materskej školy, čo spôsobil veľký záujem
o umiestnenie našich predškolákov do predškolskej výchovy.
Úspešne sme ju otvorili 2. septembra, ktorá sídli dočasne v objekte Obecného klubu do času realizácie prístavby (nový objekt
MŠ). Naša predstava bola taká, že výstavba prebehne do pol roka
a kolaudácia bude vykonaná v mesiaci október 2013. Ale nastali
komplikácie pri verejnom obstarávaní, kde bola jedna z podmienok najnižšia cena. Víťaz pri podpise Zmluvy o dielo predložil
zmenené podmienky ako boli v súťaži. Verejné obstarávanie
má svoje pravidlá a časové náležitosti. V poradí druhý a tretí,
taktiež predložili iné podmienky a preto obec dodnes neuzatvorila Zmluvu o dielo na výstavbu. Veríme, že v poradí ďalšieho záujemcu sa to opakovať nebude a zmluva bude uzatvorená
v zmysle súťažných podmienok. Táto skutočnosť spôsobila, že
kolaudácia na uvedenú prístavbu bude v mesiaci júl – august t.r.
Pre tento časový posun výstavby, prosím občanov a spoločenské
organizácie o zhovievavosť pre nefunkčnosť Obecného klubu
na iné aktivity. (poznámka: Obec si musí vziať úver z komerčnej
banky, čím sa objekt predraží. Miestni podnikatelia mali záujem
obci pomôcť no tvrdosť zákona to nepovoľuje.)
Zároveň ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu
kraju, že na našu predloženú žiadosť o pomoc riešiť výstavbu a zariadenie štvrtej triedy nám pridelila finančnú nenávratnú dotáciu, ktorú nám poskytli v dvoch čiastkach a to :
2.500 € a 7.500 €
Ďalšie aktivity pripravujeme na Základnej škole pri rekonštrukcii školskej jedálne. Našim cieľom je vytvárať dobré
podmienky pre prípravu stravy žiakom, učiteľom, zamestnancom a naším starším občanom, ktorí využívajú možnosť
si nosiť stravu zo školskej kuchyni. Pre opotrebovanosť kuchynského zariadenia a zvýšenie počtu žiakov stravníkov sa
investuje do výmeny a nákupu technologického vybavenia
a v lete t.r. sa počíta aj s rekonštrukciou kanalizácie a novej
elektroinštalácie v objekte kuchyne a v školskom klube, ktorá je v havarijnom stave, čo si vyžiada vyšší finančný náklad
z rozpočtu obce. Obec bude pokračovať na reštaurovaní sochy
sv. Jána Nepomuckého – nár. kultúrna pamiatka. Obec podala žiadosť o grant IV. etapy z fondu Ministerstva kultúry SR.
Táto socha po ukončení bude umiestnená v parku pri kostole.
Príjemne nás prekvapil finančný vianočný darček, v ktorom nám bolo oznámené a vydané Rozhodnutie o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt III. etapy cyklotrasy Kráľová pri Senci od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z operačného
programu Bratislavského kraja v sume na oprávnené výdavky
264.210 € /7.959.590 Sk/ ktoré nám bolo doručené 23.decembra 2013.
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Príloha: Separovaný zber plastov a kovov na rok
2014 v Kráľovej pri Senci

Skončil sa rok
v duchu jubilea
našej školy

Úvodník
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Úvodník
Život
okolo nás
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Cyklotrasa povedie po ľavom brehu toku Čiernej vody od
barokovo - secesného mosta smer na Včelársky skanzen. Táto
etapa bude končiť pri majerskom moste, pri závlahovej čerpacej stanici, celková dĺžka bude 1.750 bm o šírke 250 cm. Po
verejnom obstarávaní, začneme s výstavbou, nakoľko všetky
povolenia sú vydané.
V druhom polroku 2013 sme v obci zorganizovali viaceré kultúrne a športové podujatia, ktoré osviežili život v obci.
Boli to už tradičné Kráľovské slávnosti, II. ročník Kráľovských cyklistických pretekov spoločne usporiadané s cyklistickým klubom Falange z Bratislavy, súťaž Dobrovoľných
hasičov o Kráľovský pohár, Kráľovský advent s príchodom
Mikuláša a iné aktivity, ktoré usporiadali spoločenské organizácie, ktoré v našej obci sídlia a sú činné, ako je Detská
organizácia FENIX, Miestny športový klub – futbal, Požiarnik – Klub armwrestling, Klub Karate, MK holubárov, MO
poľovníkov, Miestna organizácia včelárov, MO Červeného
kríža, Miestna Jednota dôchodcov a Spevácky zbor Nebeská
rosa. Všetky organizácie majú vytvorené výborné podmienky na činnosť a každej organizácii obec prispieva primerane
buď materiálne alebo finančne.
Všetkým členom uvedených organizácií a tým, ktorí sa
aktívne zapojili do pomoci a realizácii pri kultúrnych, športových a iných aktivitách, ktoré priniesli našim spoluobčanom a priateľom príjemné zážitky a dobre prezentovali našu
obec, patrí úprimná vďaka. Veľká vďaka patrí aj sponzorom,
ktorí materiálne a finančne pomáhajú, aby tieto činnosti
v obci žili a prinášali úžitok a prospech všetkým občanom.
Rok 2013 bol aj jubilejným pre našu Základnú školu,
ktorá oslávila 50. výročie od jej postavenia. Táto škola počas
jej existencie dala základné vzdelanie stovkám našich detí.
Jej absolventi, niektorí po ďalších štúdiách a získaní praxe
zastávali a zastávajú významné posty na rôznych odborných
miestach spoločenského života. Sme na našu školu hrdí, že
aj v tejto dobe má v kolektíve vynikajúcich pedagógov, ktorí
sa starajú o múdrosť a vzdelanosť našich mladých spoluobčanov. Vzdajme hold všetkým pedagógom a zamestnancom,
ktorí sa pričinili o rozvoj vzdelávania, výchovy a zveľaďovali túto školu od jej počiatku a budú jej súčasťou po celý
čas jej existencie.
V tomto roku 2014 nás čakajú, mimo rôznych aktivít,
ktoré máme naplánované, aj udalosti, významné pre náš
spoločenský život. Budú to postupne voľby prezidenta SR,
voľby europoslancov a v závere roka Komunálne voľby, kde
si občania vyberú zástupcov do Obecného zastupiteľstva
a starostu obce. A touto cestou Vás vyzývam aby ste využili
v čo najväčšom počte svoje demokratické právo pristúpiť
k volebným urnám a volili si zástupcov do verejných funkcií
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.
V závere môjho príhovoru si Vám a Vašim rodinám
a priateľom dovoľujem zaželať všetko najlepšie a úspešné
dni počas celého roka 2014.
Alojz Koiš
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Testament grófa
Pálffyho
Martin Čaputa
Ku koncu svojho života gróf Ján Pálffy dal
vyhotoviť testament, v rámci ktorého určil ako
sa má a komu má byť rozdelený celý jeho majetok, ktorý bol obrovský, okrem iného aj kašieľ
v Kráľovej pri Senci, či Bojnický zámok. Jeho
obsah a osud je zaujímavý aj pre dejiny našej
obce, pretože prostredníctvom neho môžeme
sledovať kam a komu sa nakoniec dostalo veľké
bohatstvo umeleckých a iných zariadení v rámci
kráľovského panstva
Zdravotný stav grófa Pálffyho sa na prelome storočí začal rapídne zhoršovať. V roku 1900 prekonal
v Paríži prvú mozgovú porážku. V apríli 1902 utrpel
menšiu mozgovú porážku avšak najzávažnejšiu utrpel
v októbri toho istého roku vo svojom kaštieli v Kráľovej. Išlo o veľmi rozsiahlu porážku nakoľko zostal
po nej ležať na zemi v bezvedomí. Dočasne stratil aj
schopnosť hovoriť. Nakoniec sa mu po niekoľkých
dňoch schopnosť hovoriť vrátila. Z tejto najzávažnejšej porážky sa však už nikdy nevyliečil. Bol na ľavú
stranu ochrnutý, jedno viečko mal opadnuté a aj pri
chodení mal značné problémy. Kvôli nevládnosti už
sám poriadne ani chodiť nevedel, preto už v tom istom
roku 9. novembra dal gróf vyhotoviť prvý testament
o rozdelení svojho obrovského majetku v prípade jeho
smrti, nakoľko jeho zdravotný stav bol v tej dobe veľmi zlý. Po čase sa začal zdravotne zotavovať, avšak na
jeseň v roku 1907 sa jeho zdravotný stav znovu zhoršil a aj v jeho rodine nastali rôzne zmeny. V októbri
sa Ján Pálffy rozhodol spísať nový testament, nakoľko ten starý už nevyhovoval jeho predstavám. Nový
testament obsahoval 30 kapitol, ktoré veľmi detailne
s presnou právnickou formuláciou určovali ako sa má
naložiť s majetkom grófa po jeho smrti1
Jedno z prvých vecí, ktorými začal gróf Pálffy
svoj nový testament v prvej kapitole boli záležitosti
týkajúce sa fideikomisu.2

1 KRČÍK, Marián. Testament grófa Pálffyho. Martin :
Matica slovenská, 2007, s. 92 – 189. Maďarské znenie
testamentu je možné nájsť v diele JEDLICSKA, Pál. Eredeti résletek Gróf Pálffy – család okmánytárához 1401 –
1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. s. (635 – 639).
2 Fideikomis alebo aj zverenstvo je právny akt spočívajúci
v prechode majetku, najmä pôdy, ako celku na členov
rodiny podľa dedičskej postupnosti, stanovenej v závete
zakladateľa fideikomisu. Účelom je zabezpečiť neštiepenie rodového majetku a zachovať majetkové postavenie
rodiny.

1. kapitola

2. kapitola

V druhej kapitole gróf zriadil prvorodenecké zverenstvo pre panstvo na hornom toku Nitry. Zverenstvo tvorili nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území Nitrianskej
župy, vo vnútornom a vonkajšom priestore 26 obcí. Tieto majetky má zdediť druhorodený syn Emila Pálffyho
a Dominiky d‘ Orsay, Andrej Pálffy.
V tejto kapitole zriadil prvorodenecké zverenstvo
pre panstvá nachádzajúce sa na území Prešporskej župy.
Išlo o majetky vo vnútornom a vonkajšom priestore 4
dedín. Toto zverenstvo bolo určené pre syna grófa Gejzu
Pálffyho a jeho ženy Gizelly rod. Erdődyovej, Alexandra
Pálffyho a jeho zákonitých mužských potomkov.

4. kapitola

Zriadenie prvorodeneckého zverenstva z nehnuteľností nachádzajúcich sa na území Prešporskej župy. Išlo
3 Išlo o bývalý majer. V súčasnosti je už zaniknutý, nakoľko
musel ustúpiť regulácii toku Dunaja.

o majetky vo vnútorných a vonkajších priestoroch 5 obcí.
Zverenstvo malo byť pridelené zákonitým mužským potomkom grófa Viliama Pálffy-Dauna a jeho manželky
Eleonóry rod. Nugentovej.

5. Kapitola

Išlo o poslednú kapitolu tykajúcu sa zverenstiev. Boli
v nej pridelene nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Prešporskej župe vo vonkajšom a vnútornom priestore slobodného kráľovského mesta Trnava a okolitých 4 dedín.
Zverenstvo bolo pridelené tretorodenému synovi Gejzu
Pálffyho a jeho manželky Gizely, rod . Edődyovej, Jánovi Pálffymu.

6. – 7. kapitola

Gróf v nich nariaďuje ako majú byť po jeho smrti
spravované a udržiavané panstvá.

8. kapitola

Išlo o veľmi sporný bod, ktorý obsahoval podrobné
inštrukcie, ako sa má naložiť z jeho umeleckými zbierkami v jeho sídlach. Prikazuje, aby sa v kaštieli v Kráľovej,
v zámku v Bojniciach a palácoch v Bratislave a Viedni zriadili múzeá zo zbierok, ktoré sa v nich nachádzajú. Umiestnenie zbierok má zostať nezmenené a má k nim byť umožnený prístup pre znalcov umenia ako aj pre verejnosť, za
účelom jej vzdelávania. Tiež prikazuje chrániť tieto zbierky
pred poškodením, spustošením a odcudzením.

9. kapitola

V tejto kapitole odkazuje Študijnej základine, ktorú
sám v roku 1900 založil na podporu študentov všetok
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3. kapitola

História

V prípade smrti zriaďuje gróf proseniorátske zverenstvo pre druhého najstaršieho z rodu. Na účely tohto
zverenstva odkázal všetky nehnuteľnosti nachádzajúce
sa vo vnútornom a vonkajšom okruhu slobodného kráľovského mesta Prešporka, ako aj domy na území Dolného Rakúska a v sídelnom meste Viedni, v I. mestskom
obvode na Wallnerovej ulici6, Haarhofe 4 a Naglerovej
ulici 21, IV. mestskom okruhu ma Wohllebenovej ulici
1, 3 a 5 a ešte na Sennej ulici 12. Ďalšie nehnuteľnosti
v sídelnom meste Budapešti na Ulici Lajoša Kossutha 3,
Ulici korunného princa 3, Ulici granátnikov 6 a nakoniec svoje panstvo Kráľová ležiace na území Prešporskej
župy. Prislúchali k nemu nehnuteľnosti ležiace vo vnútornom aj vonkajšom území obcí Kiralyfa, Apácakörmösd, Papkörmösd – dnes jedna obec Kráľová pri Senci,
Egyházfa – dnes Kostolná pri Dunaji, Szempcz – Senec,
Dunaújfalu, Saáp - dnes jedna obec Nová Dedinka, Vöők
- Vlky, Jánosháza – Jánovce, Nagyfödémes – Veľké Úľany, Csallóköz – Körtvélyes – Hrušov3, Csataj – Čataj,
Tonkházsa – Tonkovce, Csütörtök – Štvrtok na Ostrove, Kispaka – Malá Paka, Szemet –Kalinkovo, Úszor –
Kvetoslavov, Torcs a Misérd – Nová Lipnica a Košariská
patria dnes medzi časti obce Dunajská Lužná a Nagymagyar – Zlaté Klasy. Vlastníkom zverenstva sa môže
stať len druhý najstarší z rodu Pálffyovcov. Z príjmov
proseniorátskeho zverenstva sa mali podporovať ročnou
rentou 5000 korún dámy z Páffyovského rodu, ktoré dosiahli vek 18 rokov a zostali slobodné, ovdovené alebo sa
ich manželstvo zrušilo z viny manžela a ich ročný príjem
nie je väčší ako 5000 korún. Dámy, ktoré nedovŕšili vek
18 rokov a na ich výchovu sa nedáva suma v čiastke minimálne 3000 korún ročne a jej rodičia peniaze nemajú,
má im byť pridelená renta vo výške 3000 korún. Mužský
členovia rodu, ktorí sú čakateľmi na proseniorátske zverenstvo a ich rodičia im nevedia zabezpečiť dostatočné
finančné zaopatrenie, majú nárok na rentu 4000 korún.
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svoj nehnuteľný majetok na území Prešporskej župy.
Majetky sa nachádzali na území obcí Neustift – dnes
súčasť obce Svätý Jur, Chorvátsky Grób, Grinád – Grinava, Limbach, Slovenský Grób, Schweinsbach – dnes
Viničné, Cajla - dnes súčasť Pezinka a majer „Natália“.
Z čistého zisku sa musí odpočítať 15 %, ktoré majú
byť určené na rekonštrukciu stavieb a majetku nadáciu
a zvyšných 85 % má byť použitých na vytvorenie štipendií vo veľkosti 4 000 – 6 000 korún. Nad prerozdeľovaním štipendií ma dbať uhorský kráľovský minister pre
náboženstvo a školstvo.

10. kapitola

Gróf v tejto kapitole odkazuje 178 malieb zo svojich
sídel v Prešporku, Pezinku, Viedne a Budapešti, budapeštianskej Štátnej galérii. Diela majú byť umiestnené
v sálach vedľa seba s nápismi „ Odkaz grófa Jána Pálffyho z Erdődu. Diela nesmú byť v budúcnosti vymenené
ani predané.

11. – 19. kapitola

Tieto kapitoly obsahujú darovania majetkov pre seniorov rodu, vzdialených príbuzných, rodine Andrássyovcov, Detskej nemocnici Františka Jozefa v Prešporku.
Majetky sa nachádzajú v Prešporskej župe, rakúskom
sídelnom meste Viedni a sídelnom meste Budapešti. Rodinné šperky odovzdáva proseniorátskemu zverenstvu.
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20. – 30. kapitola
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Gróf sa rozhodol vrátiť peniaze svojej sestre Gabriele
Andrássyovej, rod. Pálffyovej, ktoré jej ešte v roku 1857
odobral. Ďalej rozdeľuje peniaze rodine a Nemocnici
Františka Jozefa, ruší bezplatné používanie jeho bytov
všetkým osobám. Rozdeľuje aj umiestnenie písomností,
ktoré je nutné archivovať. Prikazuje, aby sa po smrti jeho
telo vystavilo v Hunyádiho sieni v Bojniciach a pohreb
sa mal konať vo večerných hodinách. Zaväzuje tiež budúcich vlastníkov panstiev vyplácať dôchodkové a zaopatrovacie dávky zamestnancom. Exekútori jeho závetu
majú dbať nad rozdelením jeho majetku dedičom podľa
testamentu a má im byť vyplatená odmena 40 000 korún
na osobu. Svojej sestre Gabriele Andrássyovej udeľuje
doživotnú rentu 24 000 korún ročne, ktorá sa má odpočítať z ročných prímov proseniorátskeho zverenstva.
Testament bol grófom dopísaný 6. novembra 1907
v jeho dome v Bratislave na ulici Dezső Szilágyiho č.
21 (dnes Panská ulici č. 21). Pálffyho hlavný prokurista
doktor Somlyay mal na starosti korektúru aj jeho prvého testamentu z roku 1902 a bol poverený aj korektúrou
druhého testamentu. Korektúra mala byť prevedená ešte
pred tým ako bude testament overený a podpísaní svedkami a deponovaný notárom. Dňa 14. novembra boli ako
svedkovia grófovho testament prizvaní jeho známymi
Dr. Ernő Bittó, penzionovaný kráľovský tabulárny sudca
a Dr. Hugó Schmid, primár uhorskej štátnej nemocnice. Deponovaním testamentu bol poverený Dr. Károly
Pohl, prešporský kráľovský notár, ktorý spísal zápisnicu
o uložení testamentu a opatril dokument všetkými náležitosťami potrebnými pre potvrdenie pravosti dokumen-

tu. Gróf ju len podpísal a tým nadobudol jeho testament
platnosť.
Pálffy uskutočnil ešte v máji svoju poslednú cestu
do Paríža, kde ešte tri dni pred smrťou napísal Koderlemu, správcovi bojnického hradu a realizátorovi Pálffyho prestavby, aby poveril mníchovského architekta
vymaľovaním klenby na hrade. O tri dni 2. júna 1908
však Pálffy skonal. Tým sa skončila dlhá etapa jedného
z najvýznamnejších šľachticov v Uhorsku 2. polovici 19.
storočia.

Boj o Pálffyho dedičstvo

Druhý deň po smrti grófa, 3. júna bol na kráľovskom
súde v Bratislave zverejnený jeho závet aj so zápisnicou
a príslušnými podpismi svedkov. Hodnovernosť celého
dokumentu bola znovu overená kráľovským okresným
sudcom. Ihneď po zverejnení bol testament napadnutý
dedičmi, opomenutými alebo vydedenými členmi rodu
a tým sa začal dlhoročný spor medzi dedičmi.
V sporoch pokračovala najmä grófova sestra Gabriela
Andrássyová, rod. Pálffyová a jej deti Gejza, Irma, Adelheid, Natália a Karolína. Jedným zo sporov je aj spor
Natálie Széchenyiovej a jej spoločníkov z roku 1913,
v ktorom obviňujú správcu a staviteľa bojníckeho zámku Koderleho a prokuristu dr. Somlyaya. Ide o rozsiahly
dokument na 112. stranách. Natália v ňom poukazuje na
skutočnosť, že gróf Pálffy bol pri písaní svojho testamentu silne ovplyvňovaný dr. Somlyaym a Koderlem a
práve vďaka ich vplyvu vznikol daný testament. Veľkú
krivdu zo strany grófa cítia, vzhľadom na majetky ich
matky, ktoré boli za jej neplnoletosti grófom zhabané
a ktoré jej ani v testamente nehodlal zanechať. Jeho sestra Gabriela sa s odobratím svojich majetkov nikdy nezmierila, o čom svedči aj notárska zápisnica z roku 1897,
vystavená v Bratislave. Gabriela mala zdediť značnú
časť majetkov, nakoľko sa o brata posledné roky dôsledne starala a prejavovala mu veľa lásky, avšak gróf jej
zanechal len nepatrnú ročnú rentu. Podľa Natálie boli za
všetku zlobu a rôzne nezrovnalosti v testamente zodpovedný jeho dvaja pobočníci, ktorí využili jeho zlý zdravotný stav a dali sa podplatiť rodinou Pálffyovcov, aby
ovplyvnili grófa pri písaní testamentu. Podľa lekárskych
správ najuznávanejších lekárskych kapacít trpel gróf už
od konca 19. storočia syfilisom, čo postupne zhoršovalo
jeho fyzický aj psychický stav. Neskôr ešte utrpel dve
mozgové porážky a trpel silnými depresiami a zmenou

Poplatky v rámci sporu alebo mimo neho si každá strana
hradí sama.
7. Tento bod možno pokladať za jeden najdôležitejší,
nakoľko sa v ňom obe strany zaviazali, že budú znášať
spoločné náklady v rámci bodov závetu Jána Pálffyho
týkajúcich sa nadácii, celoživotných rent a podporných
fondov
8. – 20. V týchto bodoch sa dohodli na rozsahu dedenia majetkov, ďalej o speňažení časti majetku formou
verejnej dražby, rozdelení technických a umeleckých
zbierok medzi seba. V prípade, že k dohode nedôjde má
sa rozdelenie vykonať losovaním.
21. – 32. Doklady a písomnosti Jána Pálffyho, ktoré sa nachádzajú v čase dohody u jednej alebo druhej
strany zostávajú vo vlastníctve týchto strán. Doklady
o historickej minulosti rodu Pálffyovcov sa majú ponechať pálffyovskému rodu. Rod Andrássyovcov má mať
kedykoľvek právo nahliadnuť alebo preštudovať dané
písomnosti. Andrássyovci sa dohodli na deľbe majetku
rovnakým dielom, podobne sa rozdelia aj Pálffyovci ako
sa o tom už rozhodlo 28. júna 1913. Zamestnanci, ktorí
z dôvodu uskutočnených zmien prídu o prácu, majú právo na vyplatenie dôchodku v dĺžke jedného alebo dvoch
rokov. Na riešenie vzájomných sporov má byť zvolený
päť členný senát. Každá zo strán si zvolí dvoch členov
a na zvolení piateho člena, ako predsedu senátu sa majú
navzájom dohodnúť. Zvolený senát mal zasadať v Budapešti.
O tom aký bol osud grófovej pozostalosti po roku
1918, kedy sa Rakúsko-Uhorská monarchia rozpadla
a vznikol nový Česko-slovenský štát, bude predmetom
nášho ďalšieho príspevku, ktorý bude publikovaný v nasledujúcom čísle Kráľovských zvestí.
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nálady, čo sa prejavovalo vo veľkej podozrievavosti, nedôverčivosti a celkovým zatrpknutím voči iným ľuďom.
Emil Koderle, ako správca a staviteľ bojníckeho zámku podáva stanovisko na protinávrh v ktorom bol ako
osoba obvinený z ovplyvňovania grófa. Vo svojom stanovisku jasne píše, že gróf bol po mentálnej stránke úplne
v poriadku a netrpel demenciou ako sa písalo v protinávrhu. Tvrdenia odporcov a nimi doložených lekárskych
potvrdení označil za vymyslené. Išlo síce o uznávaných
odborníkov, ale väčšina z nich sa s grófom nikdy nestretla alebo neboli psychológmi, aby vedeli jeho psychický
zdravotný stav posúdiť. Gróf bol naopak v posledných
rokoch svojho života niekoľkokrát vyšetrený svojimi
doktormi, ktorí nezaznamenali žiadne prejavy demencie,
naopak vyzdvihli jeho mentálne schopnosti. Mentálne
zdravie sa u grófa nemenilo nakoľko aj posledné roky
svojho života viedol korešpondenciu s veľkým množstvom známych osobností, aktívne si dopisoval s firmou
Colli z Insbrucku, ktorá zabezpečovala práce na bojníckom zámku a tiež sa do posledných dní zaujímal o hospodárske problémy týkajúce sa jeho panstiev. Vzhľadom
na tieto dôkazy, žiada súd aby nebral návrhy odporcov
do úvahu, nakoľko ide len o ohováranie osoby grófa, zakladajúceho sa na klamstve. Koderle ďalej žiada, aby bol
testament súdom vyhlásený za platný a jemu priznaná
čiastka 40 000 korún a povinnosť pre všetkých žalobcov zaplatiť náklady súdneho sporu. Je veľmi zaujímavé
sledovať dva rozdielne pohľady na osobu Jána Pálffyho.
Spor medzi jednotlivými stranami sa naťahoval ešte ďalšie roky až prišlo k vzájomnej dohode medzi Pálffyovcami a Andrássyovcami.
Ku konečnému vyriešeniu vzájomných sporov medzi
oboma stranami došlo v roku 1918 a to konkrétne 29.
júna. Definitívne sa vyriešili dedičské spory oboch strán.
Obe rodiny sa dohodli na Okresnom súde v Bratislave
na spoločnom podaní protinávrhu proti podaniu grófky
Gabriely Andrássyovej rod. Pálfiovej o vyhlásení závetu grófa Jána Pálffyho za neplatný a určenie dedenia zo
zákona. Obe strany odmietajú toto dedenie a predkladajú
vlastný návrh riešenie sporu. Dokument o ich vzájomnej
dohode pozostáva z 32. bodov.
1. Za zástupcov rodu Andrássyovcov sú považovaní
právni nástupcovia nebohej Gabriely Andrássyovej rod.
Pálffyovej. Zástupcom rodu Pálffyovcov je Jozef Pálffy.
2. – 6. V týchto bodoch sa pojednáva o tom, že predmetom dohody sú len majetky na území Rakúska a Uhorska, vrátane prírastkov, dlžôb a povinností súvisiacich
sa danou pozostalosťou. Ďalej sa obe strany dohodli na
vyhlásení závetu zo dňa 14. 11. 1907 za neplatný a za
platné sa budú považovať ustanovenia tejto dohodu. Zúčastnené strany vyhlasujú, že ani jedna zo strán si nebude ani teraz ani v budúcnosti uplatňovať iný alebo
väčší nárok na majetky, než aký bol ustanovený v tejto
zmluve. Zúčastnené strany nebudú spoločným vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti alebo inej majetkovej spoločnosti okrem výnimiek uvedených v dohode. Taktiež sa
vzdávajú akéhokoľvek pokusu o založenie zverenstva.
Z majetkov spoločnej hodnoty sa odpočítajú náklady na
údržbu, ocenenie, inventarizáciu, dlžoby a iné náklady.

Bojnický zámok. Posledným majiteľom bol gróf Ján Pálffy.
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našej Základnej školy
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V tomto roku sme si pripomenuli 50 rokov od otvorenia
novej budovy našej základnej školy (v tom čase nazývanej Základná deväťročná škola). Pri tejto príležitosti
škola pripravila v predvianočnej atmosfére slávnostnú
akadémiu, na ktorej si školáci, učitelia, zamestnanci školy, pozvaní hostia a všetci naši spoluobčania i bývalí učitelia a absolventi školy mohli pripomenúť toto okrúhle
jubileum. Vo vyzdobených školských priestoroch sa už
od štvrtkového poobedia schádzali hostia, ktorí si mohli
prezrieť školu, porozprávať sa o svojej súčasnosti i minulosti a v príjemnej atmosfére zaspomínať na školské časy.
Z bývalých učiteľov sa podujatia zúčastnili viacerí pedagógovia, ktorí stáli už na začiatku vyučovania v súčasnej
budove školy ako napríklad pani učiteľky Gašparová,
Pinčeková, Matláková, Bartová, Hrušková, Petrovičová,
Sedláriková, Dobošová či Paszková. O štvrtej hodine sa
všetci zúčastnení presunuli do vyzdobenej telocvični,
kde mali žiaci školy slávnostný program. Na úvod podujatia vystúpila so slávnostným príhovorom pani riaditeľka školy, Mgr. V. Klúčarová, ktorá v svojom príhovore
privítala všetkých hostí a zúčastnených a osobitne starostov obce Hrubá Borša, Kostolná pri Dunaji, Nový Svet
a Kráľovej pri Senci, ktorí vystúpili aj s pozdravnými
zdravicami a odovzdali škole vzácne ocenenia. Zo vzácnych hostí vyzdvihla účasť nášho bývalého žiaka, dnes
už generálporučíka Mariána Áča, riaditeľa vojenskej

kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Pani riaditeľka v svojom príhovore okrem iného povedala: Pre
každé obdobie života človeka je charakteristická nejaká činnosť, je charakterizovaná postojmi, dosiahnutými
úspechmi, správaním sa. Ako charakterizovať existenciu
a obdobia života školy, inštitúcie? Určite je to obdobie
poznania, snaženia, poznávania nových vecí, radosti
i starosti, neraz i odriekanie. Čo sa týka veku, škola je
vždy mladá, už len tým, že je to ustanovizeň pre mladých,
pre ich rozvoj a intelektuálny rast. Škola to nie je len budova a názov, ale žiaci, učitelia, atmosféra školy, spoločne strávené chvíle, zážitky a mnoho mien plných osudov
a života. Aj v živote školy sa oslavujú úspechy, víťazstvá,
narodeniny a tie tohtoročné sú výnimočné. Oslavujeme
polstoročie, ktoré predstavuje už skoro dve tisícky žiakov a niekoľko desiatok učiteľov, ktorí tu spoločne strávili v zmysluplnej a náročnej práci celé roky vzdelávania
a výchovy. Učiteľ rozsvecuje svetielko poznania, pomáha
pri dôležitých rozhodnutiach, vštepuje hodnoty, pripravuje do ďalšieho života. To sú hodnoty, ktoré nevyvážia
ani slová ani hmotné statky. Dovoľte mi teda, aby som
pripomenula mená niektorých učiteľov, ktorí v minulosti
na našej škole pôsobili. Manželia Jedličkoví, Sedlárikoví, Pinčekoví, páni učitelia Haviar, Zelman, Kysecký,
Jurčo, Ružič, Straňák, Slovák, Dančík, Filipovič, Kmeťo,
Barto, pani učiteľky Gašparová, Hrušková, Matláková,

Pozdravné príhovory starostov obcí Hrubá Borša,
Kostolná pri Dunaji a Horný svet.

Odovzdávanie pamätných listov

Škola tesne po dokončení.

Život
Životokolo
okolonás
nás

50 ročné jubileum

Životokolo
okolonás
nás
Život
Najstaršia školská fotografia pochádza z obdobia tesne po Prvej svetovej vojne
Hideghétyová, Križanová, Guldanová, Stančáková, Baďuríková, Halmešová, Bartová, Petrovičová, Pačutová,
Vražovičová, Giertliová, Staneková, Rezníková, Pivarčeková, Farkašová, Deáková K., Dobošová, Paušeková,
Debnárová, Pelerová, Mrvová, Paszková, Hrivňáková.
A teraz Vás poprosím, aby sme si minútou ticha uctili
pamiatku tých, ktorí už nie sú medzi nami.
Na záver svojho príhovoru pani riaditeľka poďakovala
za prácu všetkým učiteľom a nepedagogickým zamestnancom, rodičovskému združeniu ako i vedeniu obce za
dobrú spoluprácu. Bývalých učiteľov ocenili pamätným
listom a kvetinou.
Po takmer dvojhodinovom programe žiakov základnej
školy sa v školskej jedálni uskutočnila recepcia pre pozvaných hostí, kde sa do neskorých večerných hodín rozprávalo v príjemnom prostredí o škole a živote.

Letecký snímok ZŠ

Učiteľský zbor, koniec 90-tych rokov

Z minulosti školstva v našej obci pred rokom 1963
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Najstaršie záznamy o školách v našej obci máme z roku
1736. Bola to základná latinská zemepanská škola pre
deti služobníctva tunajšieho pálffyovského kaštieľa.
Bola to jednotriedna škola a vyučovanie bolo päťročné
pre deti feldčiara, kasnára, záhradníka, účtovníka, správcu hospodárstva, ritmajstra, kuchára či deti obecného
richtára. Vyučovacím jazykom bola latinčina. V starých
záznamoch kanonických vizitácií z roku 1781 sa spomína, že deti z okolitých obcí, teda aj Kráľovej a Krmeša navštevovali cirkevnú školu v Kostolnej pri Dunaji.

Vtedajším rechtorom a učiteľom školy bol Ján Dunšič.
Prvá obecná škola v Kráľovej pri Senci sa spomína
v roku 1854 ako škola s latinskými triedami. V Kráľovej
sa stále nachádzala aj nemecká škola pre služobníctvo
z kaštieľa, kde bol učiteľom Karol Nádenícsek. Obecná
škola bola pôvodne umiestnená vedľa bývalej zemianskej kúrie tricesimatora Ekkera (výberca dane- tridsiatku
na križovatke v smere do Senca, po prvej svetovej vojne
dom Jozefa Konečného na Záhumní). Občania Kráľovej
pri Senci si obecnú cirkevnú školu zriadili v roku 1892,
kde sa už dve hodiny učilo aj po slovensky a riaditeľom školy bol Ján Kováč. Učiteľkou tu bola Leopoldina
Lentnerová, ktorá dochádzala na výpomoc z Bratislavy.
Budovou školy bol dnešný obecný klub, kde sa od roku
1918 vyučovalo po slovensky (päťročné štúdium, potom mohli deti pokračovať na meštianke v Senci, alebo
v inom meste). V tejto škole sa vyučovalo až do postavenia novej školy v roku 1963. Počas druhej svetovej vojny sa využívali pre vyučovanie aj priestory kaštieľa a po
vojne pri nedostatku priestorov sa zriaďovali triedy aj na
Obecnom úrade. Až do roku 1963 mal svoju vlastnú školu aj Krmeš (do roku 1945 samostatná obec), postavenú
v secesnom štýle v roku 1910. Jej riaditeľom bol Štefan
Petrovič. Po roku 1963 bola tunajšia škola školským bytom, dlhé roky tu býval jeden z riaditeľov školy, p. učiteľ
Ľ. Barto. V súčasnosti je škola rodinným domom. (dom
oproti kaplnke).
M. Daniš
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Život okolo nás

Kráľovský advent
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Stalo sa radostnou tradíciou,
že v našej obci sa už niekoľko rokov uskutočňuje stretnutie občanov
a priateľov obce pri príležitosti adventu. Advent je predovšetkým duševnou očistou a zmierením v očakávaní spasiteľa. Zároveň je obdobím, keď ľudia naplnení duševnou
pohodou sú k sebe a svojmu okoliu
prívetivejší, otvorenejší a srdečnejší.
K svojim najbližším, ale aj k priateľom a spoluobčanom.
V takejto priaznivej atmosfére sa
uskutočnil aj náš ostatný „Kráľovský
advent 2013“. Naši občania v čase
prípravy na blížiace sa Vianoce prišli na námestíčko – park pri kaplnke
Božského srdca v Krmeši, aby dňa
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14. decembra od 14.00 hodín spolu strávili príjemné chvíle oddychu
v družnej a veselej debate a zábave.
O veselú náladu sa postaral kultúrny program žiakov základnej školy.
Ich spev a vtipné slovo, pod taktovkou harmoniky pána učiteľa Kadleca
boli príjemným vstupom do veselého odpoludnia a večera. Pozornosť
si zaslúžila najmä Kiara Mészarosová s piesňou Tichá noc ale i ďalší
účinkujúci. O hudobnú produkciu sa
staral pán Eugen Szalay s aktuálnymi vianočnými piesňami. Do takejto
sviatočnej a veselej atmosféry patril
aj príchod Mikuláša s darčekmi. Tejto neodmysliteľnej historickej postave sa potešili najmä naši najmenší.

Jeho darčeky potešili a obveselili
detskú dušu. Úprimná a prirodzená
radosť v detských iskrivých očkách
bolo to najkrajšie, čo tu dospelý človek mohol obdivovať.
Očakávanie svetla sprítomnila aj
vatra. Jej teplo a žiar akoby symbolicky ohrial naše uponáhľané a niekedy aj ubolené duše. Neodmysliteľnou atrakciou do tohto sviatočného
popoludnia zapadol aj symbolický
Betlehem so živými zvieratami. Pozornosť malých detí upútal oslík,
ovečka a kozička z farmy pána Agardyho z Hrubej Borše.
K sviatočnému dňu samozrejme
patrí aj pohostenie. Za chutné jedlá
o ktoré sa sami postarali prípravou
a poskytli ich bezplatne sa patrí poďakovať Ing. Dušanovi Stanislavovi
a MVDr. Jozefovi Kašubovi za chutnú zabíjačkovú kašu a nápoje, rodine
nášho starostu za skvelú kapustnicu,
čaj, víno a ďalšie občerstvujúce nápoje, pánovi Imrichovi Keszöczemu
a Ing. Jozefovi Bognárovi za ich špecialitu - pečienkový guláš. K týmto
chutným jedlám patrí neodmysliteľne
aj medovina, med, výrobky z medu
a ďalšie dobroty od pána Moravčíka
z Včelárskej Paseky. O pohostenie
sa postaralo aj ZRPŠ pri základnej
škole najmä cigánskou, plackami,
punčom a ďalšími občerstvujúcimi
nápojmi. Výťažok z ich predaja bude
využitý pre potreby žiakov naše školy. Vianočné trhy obohatili aj vianočné ikebany, ozdoby a iné dekorácie,
vytvorené žiakmi školy.

Každému kto priložil ruku k dielu
a prispel k úspešnému adventu, ale aj
všetkým občanom, ktorý sa podujatia zúčastnili patrí úprimná vďaka za
všetko.
Nech sa takéto dni v našej obci
organizujú čo najčastejšie a nech sa
čas lásky, pokoja a porozumenia stane pre nás všetkých trvalým.
Ing. Tibor Filipovič

Život okolo nás
Lednice 2013

Miestny spolok Červeného kríža v našej obci
Gašparová, H. Pažitná, L. Kovárová,
A. Stanislavová. Všetkým srdečne
ďakujeme za poskytnutie bezpríspevkového darcovstva krvi.
Koniec tohto roka sme zakončili
vianočnými trhmi v Budapešti, ktorého sa zúčastnilo 52 záujemcov. Tu
sme si užili čarovnú atmosféru Vianoc
počasím, krásnou výzdobou, dobrým
jedlom a neodmysliteľným nápojom,
vianočným punčom či vareným vínkom. Večernú Budapešť sme opúšťali
v sprievode nádherne vysvietených
stromčekov, budov a nádherným snežením, čo v nás umocnilo ešte väčšmi
vianočný čas.
SČK tento rok oslávil 150 rokov
svojej činnosti a v októbri sa v Leviciach konal V. snem SČK, na ktorom
sme zvolili nového prezidenta MUDr.
Viliama Dobiáša, dvoch viceprezidentov a ostatných členov SČK. SČK
stále napreduje. Chceme zlepšiť vzťa-

hy so zdravotníctvom a ostatnými inštitúciami, ktoré s nami úzko súvisia
a máme aj ďalšie a ďalšie plány.
Ďakujem všetkým sponzorom
a obecnému zastupiteľstvu za pomoc pri fungovaní našej organizácie.
Všetko dobré v Novom roku, radosť
v oku, úsmev na tvári, nech sa darí
dôjsť vždy k cieľom v celom tomto
roku. Zdravia, šťastia veľa – to vám
zo srdca želá Jarmila Koišová a výbor MSČK.
Poznámka. Termíny odberu krvi
na rok 2014: 29. január 2014; 28. máj
2014; 17. september 2014.
Pravdepodobne všetky tri odbery
krvi sa budú konať v administratívnej budove PD Kráľová pri Senci,
nakoľko Obecný klub ešte nebude
sprístupnený.
Jarmila Koišová
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Miestny spolok ČK začal svoju
činnosť v druhom polroku 2013 zájazdom do prekrásneho vinárskeho
mesta na Južnej Morave. Celodenný
pobyt v Ledniciach sme si užili prehliadkou zámku, skleníka, prechádzkami po nádherných záhradách. 48
účastníkov zájazdu si pochutilo na
výbornej večeri v peknej reštaurácii
a vo večerných hodinách sme sa vrátili plný nádherných zážitkov domov.
15.septembra sa v našej obci konali cyklistické preteky, kde náš spolok zabezpečoval zdravotnú pomoc,
ktorá vďaka dobrej organizácii dopadla bez úrazu.
V tom istom mesiaci sa konal
tretí odber krvi v administratívnych
priestoroch
Poľnohospodárskeho
družstva Kráľová pri Senci, ktorého
sa zúčastnilo 37 darcov. Veľmi nás
teší, že krv prišli darovať aj mladí
ľudia. Či už so svojimi rodičmi, známymi alebo len tak sami od seba. Je
to naozaj veľmi šľachetný čin. Pri
tomto poslednom odbere sme mali
troch prvodarcov Evu Kráľovú, Veroniku Podolskú a Michala Kováča.
Krv ďalej darovali naši dlhoroční
darcovia D. Deáková, D. Čaputová,
D. Pätoprstý, A. Ferenciová, S. Tatár,
L. a M. Ježovič, M. Linduška, M.
Bobrík ml., M. Lukáč, R. Molnárová, P. Podolský st., N. Igonda, R.Klenovský, J. Scholczová, R.Ruman, I.
Petrík, S. Vargová, A. Kostolanská,
P. Duraj, P. Vravko, I. Németh, R.
Rengeri, Š. Kučera, R. Klúčik, S.
Čaputa, M.Guldanová, V. Súkeníková, B. Gašparová, I. Withalmová, V.

Pred odberom krvi
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Život okolo nás

Z ČINNOSTI
		DOBROVOĽNÝCH
							HASIČOV

Družstvo žien
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Naše aktivity v druhom polroku 2013
sú najzodpovednejšie v letných mesiacoch. V tomto období, vzniká najviac
požiarov a preto musíme byť stále k dispozícii. Museli sme napríklad hasiť požiar pri Čiernej vode, ktorý naberal veľké rozmery. Boli tam štyria naši členovia
s hasičským autom a požiar uhasili.
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V letnom období sa koná aj najviac
pohárových súťaží. Samozrejme sme sa
nemohli zúčastniť každej, ale stávalo sa,
že niekedy sme sa cez víkend zúčastnili
aj troch.
Vo Veľkých Úľanoch sme sa zúčastnili súťaže, kde sa útok vykonával tzv.
rozhadzovacím spôsobom, behala sa aj
štafeta a naši muži tu vyhrali. Pohárové
súťaže sme absolvovali s družstvom mužov aj žien v Sládkovičove, Pavliciach,
Zlatých Klasoch, Podunajských Biskupiciach, Dolných Janíkoch, Boldogu,
Kyselici, Pezinku a ďalších obciach.
Aktívne bolo v tomto roku aj detské družstvo, ktoré bolo na pohárových
súťažiach v Šenkviciach, kde sa konala
súťaž v hasičskom útoku. V Sládkovičove a Blatnom sa naše detské družstvo

zúčastnilo na branných pretekoch, na
ktorých si preverili kondíciu ale aj znalosti z požiarnej ochrany, pravidiel cestnej premávky, viazania uzlov či streľby
zo vzduchovky. V rámci obecných osláv
sme zorganizovali už II. ročník o Pohár
starostu obce. Zišlo sa tu 6 detských
družstiev, ktoré súťažili v požiarnom
útoku. Zvíťazilo družstvo zo Zelenča B,
druhí boli taktiež Zelenčania A a tretie
miesto patrilo našim pretekárom.
V letných mesiacoch sme začali aj
s opravou garáže a zrevitalizovali sme
zeleň pred zbrojnicou. Ako sme už spomínali, vedenie obce dalo opraviť strechu, cez ktorú nám zatekalo do garáže.
Zatečené miesta sme museli oškriabať
a vystierkovať. Touto cestou by sme
chceli poďakovať firme FIF, p. Szalayovi za sponzorskú pomoc.
V auguste nás čakala jedna milá povinnosť, odprevadiť našich členov Kristínu Dubskú a Juraja Oboňu k oltáru,
kde si povedali spoločné „áno“. Okrem
kvetov dostali aj pršiplášte, aby nezmokli, keď prechádzali pod „hasičskou slávobránou“ t.j. dva prúdy striekali oproti
sebe. Potom nasadli do hasičského auta,

ktoré ich za stáleho húkania odviezlo do
miestnosti, kde mali veselicu, na ktorú
sme boli pozvaní samozrejme aj my.
Týždeň po obecných slávnostiach
(16.9.), sme pomáhali pri organizovaní
dopravy počas cyklistických pretekoch.
O dva týždne sme zorganizovali už
XXVI. ročník pohárovej súťaže „Kráľovský pohár“. Za krásneho slnečného
dňa sa 28.9.2013 už okolo obeda schádzali hasičské družstvá, ktoré si prišli
zmerať sily v požiarnom útoku.
O 13,00 h. nastúpili družstvá na rozkaz veliteľa k slávnostnému otvoreniu súťaže. Boli sme veľmi radi, že pozvanie na
našu súťaž prijal aj čestný prezident DPO
SR, JUDr. Jozef Minárik. Ďalej predsedkyňa privítala aj ostatných hostí a to: p.
starostu obce Kráľová pri Senci A. Koiša,
riaditeľa HaZZ Pezinok, Ing. E. Moťovského, riaditeľa HaZZ Galanta, Ing. Z.
Tánczosa, predsedkyňu ÚzV DPO Pezinsko-Seneckého, p. D.Mesarošovú, hlavných rozhodcov p. M. Blahu a J. Tótha
ako i člena predsedníctva ÚvZ DPO Šaľa,Nitra p. Š. Antaleca, všetkých sponzorov ako aj divákov. Koniec jej príhovoru
patril spomienke na nášho veľmi dobrého
kamaráta a sponzora Petra Zajaca, ktorého sme si uctili minútou ticha.
Potom sa ujal slova pán starosta
obce, ktorý všetkých privítal na pôde
obce, zaželal všetkým veľa športových
úspechov a poďakoval DHZ Kráľová
pri Senci za zorganizovanie tohto úspešného podujatia. Prítomným sa nakoniec
prihovoril aj čestný prezident DPO SR,
JUDr. J. Minárik a poďakoval DHZ Kráľová pri Senci za pozvanie a všetkým,
kto akokoľvek prispel k činnosti dobrovoľných hasičov.
Tento rok sme pripravili dve dráhy.
Na jednej sa súťažilo o „Kráľovský pohár“ a na druhej sme mali tzv. losovačku
/na štartovej čiare si súťažiaci vyžrebovali, kto čo má robiť, okrem strojníka /v
tejto súťaži sa bojovalo o „Cenu Petra
Zajaca“, ktorého sme si aj takto uctili./
Vzhľadom na to, že táto losovačka
bola dobrovoľná, sme boli prekvapení,
že sa jej zúčastnilo až 23 družstiev z celkového počtu 34.
Okrem súťaží, sme pripravili pre našich najmenších skákavý hrad, cukrovú
vatu, pukance, maľovanie na tvár, tvorivé dielne, fúkanie balónov héliom. Tu
chceme poďakovať nášmu sponzorovi p.
Čepelovi nielen za finančnú pomoc ale aj

Život okolo nás
Súťaž o Kráľovský pohár
za to, že on osobne sa podujal tieto balóny napĺňať plynom.
Pre všetkých ostatných bolo pripravené chutné občerstvenie, lángoše, cigánska pečienka, guláš, pečené klobásy
a osviežujúce nápoje.
V hlavnej súťaži o „Kráľovský pohár“ v mužskej kategórii z 27 družstiev,
zvíťazilo DHZ z Trenčianskych Bohuslavíc časom 14,21 s., druhé bolo DHZ Kyselica 14,76 s. a tretie DHZ Sládkovičovo „A“ 15,14 s. Medzi ženami zvíťazilo
DHZ Šoporňa s časom 18,95 s., druhé
boli domáce ženy DHZ Kráľová p/S.
20,12 s. a tretie DHZ Veľká Paka 27,16 s.
Prvé tri družstvá boli odmenené pohármi a po šieste miesto obdržali družstvá vecné ceny. Ženské družstvá dostali okrem pohárov, vecných cien ešte
aj krásne kytice. Vyhodnocovali sme aj
najlepších prúdiarov. U mužov to bol
prúdiar z Trenčianskych Bohuslavíc
13,55 s. a u žien z Veľkej Paky 18,58
s. Víťazom losovačky bolo družstvo
z DHZ Pavlice, ktoré obdržalo víťazný
pohár „Cenu Petra Zajaca“.

Odovzdaním cien bola ukončená oficiálna časť súťaže a všetky družstvá boli
pozvané na diskotéku a spoločné púšťanie balónov šťastia.
Po ukončení súťažnej sezóny, sme
absolvovali trojdňový výlet do Terchovej a pozreli si slovenský super pohár
v hasičskom športe. Súťažili tu najlepšie hasičské tímy, vlastne víťazi jednotlivých hasičských líg. Aj týmto sme sa
chceli poďakovať všetkým za celoročnú
reprezentáciu našej organizácie. Výlet
však prispel ak k stmeľovaniu kolektívu. Prezreli sme si aj okolie Terchovej.
V zimných mesiacoch chodíme všetky tri družstvá do telocvične, kde hlavne
získavame kondíciu. Pri príležitosti konania lampiónového sprievodu a púšťania balónov šťastia, ktoré organizovalo
ZRPŠ, sme vykonávali asistenčnú hliadku.
Pre deti sme pripravili vianočné posedenie, na ktorom sme si zaželali krásne sviatky a úspešný Nový rok, povedali
sme si aké plány máme na nasledujúci
rok a potom sa spoločne zahrali rôzne

hry. Okrem toho bolo pripravené občerstvenie a darčeky pre deti.
V tomto roku sme investovali finančné prostriedky aj do zvýšenia vybavenosti a akcieschopnosti našej DHZ.
Zakúpili sme kompletné zásahové oblečenie pre troch členov t.j. kabát, nohavice, topánky, rukavice, kuklu, prilbu.
Doplnili sme aj prilby, hadice a prúdnice pre súťažné družstvo.
Ako tradične, na konci roka sme boli
na kontrole hasičského auta Iveco na
HaZZ v Pezinku, kde nám skontrolovali
vybavenosť a funkčnosť auta.
Za to, že náš dobrovoľný hasičský
zbor vykonáva takúto rôznorodú, humánnu a hlavne dobrovoľnú činnosť
chcem poďakovať všetkým členom, výboru, pánovi starostovi, obecnému zastupiteľstvu a hlavne našim sponzorom,
ktorí nás podporujú a fandia nám.
Všetkým prajeme šťastný Nový rok
2014.
Viera Gašparová, tajomník DHZ
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Deti na brannom preteku v Blatnom
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Jednota dôchodcov
užívajú na regeneráciu možnosť kúpeľnej liečby v rámci
poukazov, ktoré máme k dispozícii. Jesenné mesiace využívame na návštevu jarmoku. V septembri sme boli na
jarmoku v Hlohovci. Október je mesiacom úcty k starším a naša organizácia pri tejto príležitosti uskutočnila
posedenie, na ktoré pozývame najmä našich jubilantov,
aby sme si pripomenuli ich jubileá a obdarili ich symbolickými darčekmi. Keďže je momentálne obecný klub
obsadený našimi školkármi, tradičná katarínska zábava
sa nekonala, ale k našim členom prišiel aspoň Mikuláš.
V závere mi dovoľte všetkým našim členom a všetkým občanom popriať pokojný a radostný Nový rok
2014 plný zdravia a rodinnej pohody.
Miestna organizácia Jednoty dôchodcov v našej obci
má v súčasnosti 217 členov a hlavným mottom našej činnosti je predovšetkým spríjemniť voľné chvíle našim
členom a dopriať im ešte aktívny spoločenský život
najmä v oblasti kultúry.
Vo februári tohto roku sme pripravili už tradičnú fašiangovú zábavu, ktorá priniesla všetkým zúčastneným
hodne radosti a zábavy v kruhu svojich priateľov a známych. S príchodom jari sme sa vybrali na výstavu kvetín do Trenčína. V letných mesiacoch sa mali možnosť
naši členovia zúčastniť zájazdu na zámok v Buchloviciach na Morave, ktorý sa rozprestiera v prekrásnych
záhradách a zorganizovali sme aj výlet do prírody, kde
si mohli všetci zúčastnení zobrať so sebou svoje vnúčatá. V rámci kultúrneho vyžitia každoročne navštevujeme divadelné predstavenia v Trnave. Naši členovia vy-

Elena Žižková
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Bratislavský samosprávny kraj prispel na našu škôlku
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V roku 2013 obec Kráľová pri Senci získala dve dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja v zmysle VZN
6/2012
1. Prístavba materskej školy v Kráľovej pri Senci – dotácia 2.500,- €. Táto dotácia bola využitá na refundáciu k časti nákladov k vybudovaniu základov novej
prístavby materskej školy.
2. Zvýšenie kapacity materskej školy v Kráľovej
pri Senci – dotácia 7.500,- €. Finančné prostriedky vo
výške 3.250,- € boli použité na refundáciu nákladov projektovej dokumentáciu novej prístavby materskej školy.
Ukončenie výstavby bude v prvom polroku 2014. Vedenie obce riešilo kapacitné možností v naplnení MŠ, ktoré
si vyžadovali postavenie novej v poradí IV. triedy. Aby sa
vyšlo požiadavkám mladým rodinám v školskom roku
2013-14 sme dočasne v náhradných priestoroch Obecného klubu zriadili ďalšiu triedu. Vytvorením tejto triedy
sa podarilo prijať veľkú časť uchádzačov o výučbu v MŠ.
Finančné prostriedky vo výške 4.250,- € boli použité na
zakúpenie nového nábytku do triedy.
Ďakujeme vedeniu Bratislavského samosprávneho
kraja za finančné prostriedky, ktoré nám pomohli riešiť
zložitú situáciu pri umiestňovaní detí do predškolského
zariadenia z kapacitných dôvodov.

Život okolo nás

Pierko pomoci za rok
2012 putuje do našej obce

Slávnostné odovzdávanie cien
FeDoR 2012 sa konalo 6. a 7. decembra 2013 v Oščadnici v hoteli
Marlen. FeDoR je skratka Fénixáckeho dobrovoľníka roka. Ocenenie
sa odovzdáva v niekoľkých kategóriách. Pre deti je to kategória Zlaté
pierko, pre dospelých Zlaté krídlo,
Odvážny čin, Veľké srdce a pre kolektívy Správna cesta, Pierko pomoci a Skvelý nápad. Bol to druhý
ročník podujatia a predstavuje vlastne akéhosi Oscara detskej organizácie Fénix. Detská organizácia Fénix
vznikla 5. apríla 1991 ako občianske
združenie detí, mládeže a dospelých
s cieľom pomáhať deťom a mladým
ľuďom zmysluplne využívať svoj
mimoškolský čas. Aktívne pôsobí v
oblasti voľnočasových aktivít detí a
mladých ľudí, a to prostredníctvom
pravidelných stretnutí záujmových

kolektívov, ako aj v rámci rozličných podujatí vo voľnom čase. Vo
všetkých aktivitách sleduje neformálne vzdelávací rozmer a riadi sa
princípmi zážitkovej pedagogiky.
Členom organizácie môže byť každý. Jej členmi sú najmä deti do 15
rokov a mladí ľudia od 16 do 26 rokov. Členstvo je spojené s poznaním
a dodržiavaním povinností a rešpektovaním práv člena. Organizácia sa
člení na jednotlivé celky, ktoré vo
svojej pôsobnosti združujú geograficky blízke záujmové kolektívy.
Organizácia je riadená demokraticky volenými správnymi zložkami,
z ktorých najvyššou je Valné Zhromaždenie, ktoré na obdobie medzi
svojimi zasadnutiami volí spomedzi
členov Slovenskú Správnu Radu na
čele s predsedom. V súčasnosti je
predsedníčkou Mgr. Eva Pintérová
(Gašparová), rodáčka z našej obce,
na čo sme oprávnené hrdí a vážime
si jej prácu v oblasti záujmovej práce
s deťmi.
Organizácia Fénixu už dlhé roky
aktívne pracuje aj v našej obci pri
Základnej škole a k jej najzaslúžilejším vedúcim patrí pani učiteľka Mgr.
Darina Deáková.
Odovzdávanie ocenení FeDoR
organizovalo Správne centrum DO
Fénix o.z. v spolupráci s DO Krásno
nad Kysucou. Program moderoval
Patrik Herman z televízie Markí-

za a o hudobný program sa postaral
spevák Samo Tomeček. Ocenenia
sa odovzdávajú ako poďakovanie za
prácu pre detské organizácie Fénixu.
Ocenenia sa získavajú v niekoľkých
kategóriách a ocenené môžu byť kolektívy aj jednotlivci, tak deti ako aj
dospelí. Odmeňujú sa aj nečlenovia,
všetci tí, ktorí organizácii Fénix pomáhajú. V kategórii Pierko pomoci
za rok 2012 zvíťazil OÚ Kráľová pri
Senci v zastúpení p. starostu A. Koiša, ktorý sa svojimi nápomocnými
aktivitami pri organizovaní fénixáckych podujatí o to najviac pričinil. Aj
takáto reprezentácia obce napomáha
šíriť jej dobré meno a ochotu pomáhať pri aktivitách, ktoré skvalitňujú
voľný čas a oddych našich detí.
M.D.

Voľby do vyšších územných celkov vo výsledkoch
Kráľovské zvesti 3-4/2013

Dňa 9. 11. 2013 sa konalo prvé kolo volieb do VÚC v našej obci. Občania mali možnosť voliť predsedu a poslancov samosprávneho kraja. K volebným urnám prišlo len 21,23 % oprávnených voličov. V rámci volebného obvodu
č. 16 kandidoval na poslanca VÚC občan Kráľovej pri Senci JUDr. Dušan Šebok, ktorý v našej obci získal 166
hlasov. Celkovo v obvode získal 601 hlasov a umiestnil sa na druhom mieste. Keďže do poslaneckého zboru postupoval jeden poslanec z nášho obvodu s najvyšším počtom hlasov, stal sa ním p. Gujber so ziskom 1366 hlasov.
Z kandidátov na post predsedu VÚC získala najviac hlasov M. Beňová (109 hlasov). Na druhom mieste skončil P.
Frešo (106) hlasov. Celkovo bolo v obci voliť 291 občanov.
V druhom kole, ktoré sa konalo 16.11.2013 sa rozhodovalo medzi P. Frešom a M. Beňovou. Hlasovania sa v našej obci zúčastnilo 217 voličov (215 platných hlasov), pričom za P. Freša hlasovalo 132 voličov a za M. Beňovú 83
voličov. Na regulérnosť volieb v našej obci dohliadala a voľby riadila volebná komisia v zložení: Juraj Deák, Bc.
Marek Koiš, Iveta Gašparová, Viera Gašparová, Alena Križková a zapisovateľka Betka Vrbovská. V druhom kole
volieb na miesto Juraja Deáka a Bc. Mareka Koiša zasadli Elena Žišková a Renáta Kopecká.
M-D
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Armwrestleri žnú úspechy
aj v roku 2013

Rok 2013 opäť ubehol ako voda a máme tu rok nový.
V tomto období si dávame predsavzatia a stanovujeme
nové ciele, ktoré by sme chceli dosiahnuť. Už tradične si
v tomto čase pripomíname dosiahnuté úspechy a hodnotíme, čo sa nám podarilo ako klubu zrealizovať.
Začiatkom roka (2. februára) sme zavítali do neďalekého Červeníka kde sa konalo 3. kolo súťaže Slovenskej
národnej ligy pretláčania (SNLP). Pre klub sme vybojovali v súťaži ľavou rukou 3. miesto D. Petrová (+ 60kg)
a v súťaži pravou rukou 2. miesto. Počas zimných mesiacov sme sily koncentrovali hlavne na prípravu. V marci
(23.3.) sme sa zúčastnili medzinárodnej súťaže Senecká
ruka, (uskutočnil sa už 20. ročník) ktorá bola zároveň aj
posledným kolom SNLP a poslednou možnosťou získať
body do celkového hodnotenia SNLP. Na tejto súťaži
náš klub opäť reprezentovala D. Petrová a v silne obsadených kategóriách získala vo svojej kategórii pekné 4.
miesto na ľavú ruku a 7. miesto na pravú ruku. Na druhý
deň sme mali možnosť zúčastniť sa seminára s legendou
svetového pretláčania Johnom Brzenkom (poznať ho
môžete aj napríklad z filmu Over the Top, kde hral po
boku Silvestra Stalloneho). Zo seminára sme odchádzali bohatší o nové poznatky z oblasti pretláčania, techník
a stravovania, pričom na záver sme s ním absolvovali aj
krátky tréning.
2. marca sme organizovali našu tradičnú amatérsku
súťaž v tlakoch na lavičke – Kráľovský Benchpress.
Tento rok to bol už siedmy ročník. Súťažiaci predviedli skvelé výkony a pre tento rok bola vypísaná odmena
pri pokorení minuloročného maxima 200kg v tlaku. Najbližšie k tomuto číslu mal minuloročný víťaz M. Sitár,
ktorý sa zastavil na pokuse o zdolanie 202 kg. Tento však
nebol úspešný a nakoniec pre zranenie musel zo súťaže
odstúpiť. Prví traja získali diplomy a prevzali si ceny od
sponzorov súťaže.

V apríli sme privítali na spoločnom tréningu armwrestlerov z klubu AWK Ivanka pri Dunaji a keďže
sme už v tomto období mali schválenú žiadosť o organizáciu 21. Majstrovstiev Slovenska, spoločne sme natočili
a pripravili reklamné video k majstrovstvám SR.
V máji sa konali Majstrovstvá Európy v litovskom
meste Druskininkai, kde sme síce nemali priameho zástupcu nášho klubu ale naša členka R. Martinkovičová
(trénuje u nás, ale momentálne súťaží za AWK Červeník)
obhájila prvenstvo v ľavej ruke a stala sa tak už po druhý
krát majsterkou Európy a v pravačke získala 3. miesto.
Aj v nadväznosti na tieto úspechy sme v spolupráci so
SAPR zorganizovali v Bratislave propagačnú akciu na
prezentáciu pretláčania u širokej verejnosti.
29. júna náš klub organizoval v spolupráci so Slovenskou asociáciou pretláčania rukou (SAPR) 21. majstrovstvá Slovenska. Privítať v Kráľovej sme teda mohli
špičku slovenského pretláčania. Nás teší, že jeden z cenných kovov zásluhou D. Petrovej ostal doma. V kategórii 60+ kg získala v pravej ruke 3. miesto. Veľkým plusom bol tiež fakt, že celý priebeh súťaže bol vysielaný
naživo prostredníctvom internetu a aj týmto spôsobom
sme mohli prezentovať náš klub a obec. Taktiež rozsiahlu
reportáž o súťaži priniesol časopis Muscle & Fitness č.
9/13 (jednotka na československom trhu v oblasti fitnes
a kulturistiky), krátky report sa tiež objavil v mesačníku
Extra plus. Dňa 28.júna mal u nás zasadnutie VV SAPR a
prebehlo dvojdenné školenie rozhodcov armwrestlingu.
V lete, po krátkom oddychu sme smerovali prípravu
na začiatok novej sezóny 2013/2014 a tiež na prípravu
R. Martinkovičovej na septembrové Majstrovstvá sveta
ktoré sa tento rok konali v Poľsku (Gdynia). Taktiež sme
absolvovali po dohode víkendové medzinárodné priateľské stretnutie – tréning v Českej republike.

Kráľovské zvesti 3-4/2013

M. Poláček. Na dosiahnuté úspechy z minulého roku nadviazal tento rok v máji v kategórii do 174 cm na Veľkej
cene Nitry pekným 2. miestom a na Medzinárodných Majstrovstvách SR získal vynikajúce 3. miesto. Za dosiahnuté
výsledky a reprezentáciu klubu mu gratulujeme a prajeme
veľa elánu do ďalších tréningov. Veríme, že sa ich výsledkami nechajú inšpirovať aj iní, nádejní pretekári.
V tomto roku v úlohe rozhodcu rozhodoval viacero
súťaží v pretláčaní rukou R. Brettschneider. Za zmienku určite stojí medzinárodná súťaž Senecká ruka a špecifická súťaž Silná ruka stredných škôl, či 3. kolo SNLP v
Trenčíne. Veríme že sa mu aj naďalej bude dariť v úlohe
rozhodcu a jeho rozhodnutia budú správne. D. Petrová
si v tomto roku z rúk primátora hl. mesta Bratislavy p.
Ftáčnika prevzala Čestné uznanie za výborné výsledky
práce s mládežou.
Najbližšími súťažnými previerkami našich armwrestlerov bude 4. kolo SNLP 25. 2. 2014 v Červeníku. Následne nás čaká vo februári medzinárodná súťaž Golemova ruka v ČR,v marci juniorská súťaž Visegrád Junior
World Cup a napokon 29.3.2014 Senecká ruka. Veríme,
že sa aj reprezentantom Kráľovej podarí vybojovať pre
klub cenné kovy a zabojovať tak o miestenky na Majstrovstvá Európy.
Čo sa týka zlepšovania a skvalitňovania posilňovne
v tomto roku bola zakúpená multifunkčná kladka (vhodná najmä na tréning techník pre pretláčanie rukou) a boli
zrekonštruované niektoré staršie posilňovacie stroje.
Vymenili sme gumenú podlahu, nakoľko pôvodná bola
už po rokoch užívania v zlom stave a prečalúnili opotrebované lavičky. Nainštalovaná bola tiež nová zrkadlová
stena. V lete prebehlo čistenie fasády budovy požiarnej
zbrojnice a parkoviska špeciálnou na to určenou technikou. Čo sme tento rok nestihli bola generálna oprava
– rekonštrukcia schodov pri vstupe do budovy nakoľko
tieto sú v havarijnom stave. Priebežne boli vykonávané rôzne menšie, ale nevyhnutné opravy, ale aj úprava
okolia požiarnej zbrojnice - kosenie trávy, revitalizácia
drevín. Priestory posilňovne boli využité aj pri natáčaní
reklamného spotu na doplnky výživy značky Über Nutrition. Značku reprezentoval náš člen D. Usačev.
Samozrejmosťou každého klubu ktorý chce dosahovať
dobré výsledky je tiež príprava nových perspektívnych
športovcov. Tu spomeniem, že záujemcovia o armwrestling/kulturistiku sa môžu prihlásiť do 1.3.2014, kedy prebieha nábor nových členov. V súčasnosti v klube pôsobia
piati kvalifikovaní inštruktori/tréneri ale aj v tomto roku
plánujeme pre záujemcov spomedzi našich členov možnosť rozšíriť si svoje vedomosti na kurze kulturistiky a
silového trojboja, či možnosť absolvovať kurz rozhodcu
v pretláčaní rukou.
Na záver by som v mene celého klubu AWK chcela
poďakovať vedeniu obce a tiež všetkým priaznivcom,
za podporu v našej športovej činnosti. Poďakovanie tiež
patrí všetkým, ktorí svojou prácou prispeli k úspechom
nášho klubu. Verím, že vašu dôveru nesklameme a budeme naďalej úspešne reprezentovať našu obec. Taktiež
želám všetkým našim občanom všetko dobré v novom
roku 2014. Športovcom samozrejme pevné zdravie a
veľa športových úspechov.
Dagmar Petrová
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Počas septembrových Kráľovských slávností sa už
tradične organizoval stolnotenisový turnaj o „Pohár starostu“ Bol to už jeho trinásty ročník. V troch kategóriách
súťažila skoro tridsiatka súťažiacich. Súťažiaci boli rozdelení do skupín kde hral každý s každým. Videli sme
veľmi pekné súboje a víťazi jednotlivých kategórií sa tešili z pekných pohárov a hodnotných cien, ktoré venoval
do súťaže náš klub AWK a sponzori. Celkový víťaz sa
tešil z krásneho pohára, ktorý zabezpečil Obecný úrad a
víťazovi ho odovzdal p. starosta A. Koiš. Už tradične sa
o občerstvenie na súťaži postaral Sendy. Na tomto mieste
by sme tiež radi poďakovali vedeniu ZŠ a p. riaditeľke V.
Klúčarovej za zapožičanie priestorov školskej telocvične
pre túto súťaž.
V tento deň sme sa zúčastnili aj 1. kola SNLP – Salamander Cup v Banskej Štiavnici. Klub tu reprezentovala
D. Petrová ziskom 2. miesta v pravej ruke a 3. miesta
v ľavačke. Na septembrových Majstrovstvách sveta v
Poľsku R. Martinkovičová získala v ľavej ruke zlato
a v pravačke pridala striebro, pričom v súboji s ruskou
reprezentantkou chýbal snáď len kúsok šťastia k zisku
ďalšej zlatej medaily.
O týždeň neskôr 16.9. sa v našej obci konalo 7. kolo
SP masters Merida Road Cup cyklistické preteky pod
záštitou Obce a CK Falange Bratislava. Súťažilo sa vo
viacerých kategóriách a predovšetkým v cieľovej rovinke sme mohli vidieť pekné cyklistické súboje jednotlivcov. Za náš klub sa Open kategórie pre neregistrovaných
športovcov zúčastnila D. Petrová 3. miesto a R. Martinkovičová 2. miesto. Na súťaži naši členovia A. Peťovský
a S. Kočan pomáhali pri zabezpečovaní organizácie pretekov, za čo im aj touto cestou ďakujeme.
V októbri (5.10.) sme vycestovali na súťaž do Prešova – Veľká cena Prešova (2. kolo SNLP). Najlepšie
umiestnenie získala D. Petrová – 4. miesto pravá ruka a
5. miesto ľavá ruka.
Začiatkom novembra naši juniori absolvovali v Bratislave súťaž Silná ruka stredných škôl. Súťažilo sa len v
pravej ruke. Najúspešnejší bol D. Vida 4. miesto v kategórii do 70kg, nasledoval M. Vrbovský 6. miesto kategória +
80kg, S. Kočan 6. miesto kategória do 70 kg a A. Peťovský 7. miesto kategória + 80kg.
V posledný novembrový víkend usporiadala SAPR
sústredenie talentov. Sústredenie sa konalo v dňoch 22.24.11. v Senci a za náš klub sa ho zúčastnili M. Vrbovský
a A. Peťovský. Počas sústredenia sa mali možnosť nielen pod vedením reprezentačného trénera dozvedieť viac
o jednotlivých technikách pretláčania, cvikoch, strave ale
aj o histórii pretláčania, súťažiach atď.
V decembri (7.12.) sme sa zúčastnili 3. kola SNPL
v Trenčíne, kde sme mali už aj zástupcov v juniorskej
kategórii. Pre chlapcov to bola prvá skúsenosť s „profe
sionálnou“ súťažou. Najlepšie sa darilo M. Vrbovskému, ktorý obsadil zhodne 6. miesto v pravej i ľavej ruke
v kategórii +80 kg, D. Vida obsadil v ľavačke 12. miesto
a v pravej ruke 13. miesto. D. Petrová obsadila v pravej
i ľavej ruke 2. miesto v kategórii + 60kg.
Kým v minulosti sa klub zameriaval predovšetkým
na súťaže v pretláčaní rukou, už v minulých rokoch nás
úspešne reprezentoval na súťaži v naturálnej kulturistike

15

Šport

Päť rokov krúžku tradičného
okinawského karate v Kráľovej pri Senci
„Kľudné srdce a sústredená myseľ sú esenciou, ktorá dovoľuje oddýchnuť nervovej sústave a harmonizuje
funkcie telesných orgánov. Cvičením bojových umení
získate dobrú telesnú zdatnosť i stálu fyzickú kondíciu.“
„Žiaci akéhokoľvek umenia, zvlášť karatedó, nikdy
nesmú zabudnúť kultivovať svoju myseľ a telo.“
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Tohtoročnú sezónu sme začali s príjemným vedomím, že ubehlo päť rokov od prvého tréningu. Prvé
stretnutie karatechtivých cvičencov sa uskutočnilo
v telocvični dňa 23. 10. 2008. Takáto udalosť si možno
zaslúži aj malú bilanciu:
• prvého tréningu sa zúčastnilo 28 cvičencov, ale
prvú sezónu ukončilo len 9 žiakov
• počas asi 340 tréningov sa v telocvični vystriedalo spolu približne 56 cvičencov, pričom poslednú
piatu sezónu dokončilo 16 nádejných karatistov,
• nasledujúcu, t.j. šiestu sezónu začíname v krúžku
štyria (4) majstri (tréneri), t.j. nositelia čiernych pásov
(stupeň DAN), šiesti so žiackym pásom 1.stupňa (9.-5.
kyu) a traja so žiackym pásom 2.stupňa (4.-3.kyu),
• prvej súťaže sme sa zúčastnili dňa 17.3.2012,
bolo to 4. kolo Pohára federácie v Šali. Dovedna sme
absolvovali sedem súťaži, z ktorých máme jedno štvrté
miesto, štyri tretie a dve druhé miesta.
Toľko malá štatistika. V ďalších rokoch máme my
tréneri naďalej záujem skvalitňovať technickú úroveň
cvičencov. Toto chceme dosiahnuť nielen náročnejšími
tréningami, ale aj užšou spoluprácou s našim materským oddielom TJ BUDO Bratislava. Už minulý rok
sa uskutočnili spoločné tri klubové sústredenia, dve
u nás v Kráľovej a jedno v Bratislave. V tejto sezóne
plánujeme aspoň päť sústredení. Tiež sa už stáva tradíciou klubová súťaž, konaná vždy koncom júna v Bra-

tislave. TJ BUDO je klubom s dlhoročnou tradíciou,
s mnohými vynikajúcimi majstrami, na čele s pánmi
MUDr. Ľudovítom Divincom (nositeľ 8.DAN-u karate
a 3.DAN-u kobudo) a Henrichom Kreuzerom (nositeľ
6.DAN-u karate a 3.DAN-u kobudo). Pre náš krúžok
je veľkým šťastím, že má možnosť cvičiť a trénovať
spoločne s takýmito veľkými učiteľmi bojových umení
karate a kobudo.
Tento rok bolo príjemnou udalosťou aj to, že ďalší
z asistentov trénera a to pán Ferdinand Bohony st. získal majstrovský tehnický stupeň 1.DAN. Zaujímavé je
na tom to, že tento náš mladý „dedko“ len utvrdzuje
v starej pravde, že karate sa dá cvičiť v každom veku
a že nikdy nie je neskoro začať, resp. pokračovať v trénovaní.
O niečo menej nás teší fakt, že postupne klesá záujem o toto umenie medzi deťmi a mládežou. Určite sa
to však dá pochopiť, veď karate nie je také populárne
ako hokej, futbal alebo tenis. A je pravdou aj to, že cvičenie bojových umení je veľmi náročné na disciplínu
a osobnú vytrvalosť. Ale tí, ktorí vydržali, môžu len
potvrdiť, že stojí zato ísť touto cestou. Preto dúfame,
že nasledujúcu sezónu 2013-2014 sa naše rady rozšíria,
hlavne o detskú populáciu. Ideálne by bolo, keby so
svojimi deťmi prišli cvičiť aj ich rodičia. Že sa to dá,
máme vyskúšané. A že je to dobré pre deti aj pre dospelých, môžu povedať tí, ktorí už takto trénujú.

„Je lepšie rozsvietiť sviečku, ako preklínať tmu.“

Tréningy v sezóne 2013-2014 budú naďalej prebiehať v telocvični ZŠ Kráľová
pri Senci, vždy utorky a štvrtky od 16,30 do
18,00 hod
Náš mail a link sú:
miroslav_gatial@stavtees.sk;
http://www.tjbudo.host.sk/

Miroslav Gatial

Po výbornej sezóne 2012/2013 (3. miesto) sa naše
„A“ mužstvo seniorov s chuťou pustilo do letného prípravného obdobia, s úlohou obhájiť ťažko vybojované
pozície. Sezóna 2013/14 bude veľmi náročná, pretože
po jej skončení príde k veľkej reorganizácii súťaží na
Slovensku. Ak sa chceme dostať do 3. ligy, musíme
skončiť najhoršie do 10. miesta. Postup do vyššej súťaže je pre MŠK prioritou. Jesenná časť súťaže bola
turbulentná. Začiatok bol dobrý, stred katastrofálny
(tri prehry za sebou) a záver fantastický (päť víťazstiev
za sebou). Konečné tretie miesto po jesennej časti
je výborným odrazovým mostíkom pre jarné boje.
Výbornú atmosféru v mužstve pomáhali vytvárať moji
spolupracovníci, p. L. Tóth, asistent trénera, p. M.
Čaputa, vedúci mužstva, p. Cs. Huszár a p. V. Dolinský.
V lete mužstvo doplnili noví hráči: P. Futo, A. Dinis,
L. Ľach a trojica dorastencov : Ľ. Noga, J. Jajcaj a B.
Ruman. Z mužstva odišli hráči: P. Vencel (Rakúsko), M.
Baša (P. Úľany), M. Adame (Tomašov), P. Potasch, R.
Vlček, M. Šmálik�������������������������������������
�������������������������������������������
(Rakúsko). Sme hrdí, že sa nám podarilo po dlhoročnom hosťovaní v našom klube posunúť
hráča L. Pomichala do druholigového SFM Senec.
Jesennú časť sezóny odohral nasledovný káder:
brankári: Š. Kunyi, L. Ľach, V. Palkovič.
Hráči v poli: V. Tušš ( kapitán mužstva), Vigoda,
Gábriš, Huszár, Gabriel, Galovič, Matuška, Bočko, Kulaš, Petrovič, Kováč, Ďuriš, Noga, Futo, Dinis, Ruman,
Jajcaj, Hoška.
Najlepším strelcom sezóny bol Kulaš J. (6 gólov,
11 prihrávok na gól); najlepší brankár Š. Kunyi. Najvyššie víťazstvo sme zaznamenali proti Plaveckému
Štvrtku (6 : 0). Gól sme nedostali v deviatich zo 16 zápasov. Najväčšia návšteva bola zaznamenaná na zápasoch s Mostom pri Dunaji, Báhoňom a Bernolákovom
(po 300 divákov).
Môže nás tešiť fakt, že zo seneckého okresu sa naše
mužstvo v MRB umiestnilo najvyššie. Výborné výsledky dosahujeme s mužstvami z hornej polovice tabuľky.
Našim problémom naďalej zostáva hra proti „slabším“
súperom.

Z - zápasy V - výhra R - remíza P - prehra

MRB -III.liga – A mužstvo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Družstvo
INTER Bratislava, o.z.
ŠK Svätý Jur
MŠK Kráľová pri Senci
TJ Rovinka
FC Rohožník
ŠK Bernolákovo
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Stupava
OŠK Slovenský Grob
ŠK Plavecký Štvrtok - OFK
Vysoká pri Morave
ŠK Báhoň
FK Slovan Most pri Bratislave
ŠK Lozorno, FO
FC Ružinov Bratislava
SDM Domino Bratislava
Karpaty Limbach
ŠKP INTER Dúbravka Bratislava

Z
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
11
10
9
9
8
7
7
7
7

R P
4 1
5 1
3 4
3 4
4 4
6 3
4 5
4 5
3 6

Skóre Body +/35 : 8 37 16
37 : 17 35 8
25 : 11 30 3
28 : 20 30 12
31 : 18 28 7
27 : 18 27 3
28 : 23 25 -2
22 : 18 25 4
23 : 22 24 3

16 7

2

7 29 : 31

23

-1

16
16
16
16
16
16
16

2 8 22 : 24
5 6 18 : 30
4 8 16 : 24
6 7 17 : 22
2 12 8 : 27
4 11 11 : 34
1 13 7 : 37

20
20
16
15
8
7
7

-7
-4
-11
-9
-19
-11
-23

6
5
4
3
2
1
2

Muži – B- 5.liga
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Družstvo
Grinavský futbalový klub 1923
TJ Hrubý Šúr
TJ Dubová
OŠK Slovenský Grob B
ŠKO Miloslavov
MŠK Kráľová pri Senci B
ŠK Svätý Jur B
ŠK Nová Dedinka
ŠK Kaplna
FC Slovan Častá
FC Slovan Modra
TJ Družstevník Doľany
FK Družstevník Blatné
OŠK Chorvátsky Grob
TJ Slovan Vištuk
ŠK Čataj - FK

Z V
15 11
15 10
15 9
15 8
15 8
15 8
15 7
15 7
15 6
15 6
15 6
15 6
15 4
15 4
15 1
15 1

R P Skóre Body +/0 4 36 : 18 33 15
2 3 63 : 40 32
8
4 2 52 : 25 31
7
2 5 36 : 34 26
5
1 6 32 : 23 25 -2
1 6 41 : 37 25
4
3 5 41 : 26 24
6
3 5 35 : 27 24
0
3 6 35 : 30 21 -6
3 6 32 : 36 21
0
2 7 30 : 34 20 -7
2 7 25 : 29 20 -4
4 7 15 : 25 16 -5
1 10 28 : 45 13 -8
3 11 13 : 45
6 -12
2 12 17 : 57
5 -19

Dorast
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Igram
FC Slovan Modra
ŠK Šenkvice
FC Družstevník Budmerice
FC Slovan Častá
OFK Dunajská Lužná B
CFK Pezinok - Cajla
OŠK Slovenský Grob
TJ Slovan Viničné

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
8
6
6
6
4
3
3
2
2
0

R
1
2
1
1
2
0
0
2
1
0

P
0
1
2
2
3
6
6
5
6
9

Skóre Body +/32 : 6
25 13
17 : 5
20
5
29 : 9
19
4
20 : 7
19
7
21 : 14 14
-1
13 : 20
9
-6
13 : 24
9
0
9 : 15
8
-10
16 : 16
7
-5
6 : 60
0
-12

Z
7
8
6
7
8
6
0
0

V
7
5
4
2
1
1
0
0

R
0
0
0
1
1
0
0
0

Z V
12 11
12 9
12 9
12 8
12 8
12 8
12 6
12 5
12 4
12 3
12 2
12 1
12 0

R
1
2
2
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0

P
Skóre Body +/0 142 : 17 34
16
1 113 : 18 29
8
1 73 : 19
29
8
3 64 : 25
25
7
4 61 : 30
24
3
4 65 : 42
24
9
6 55 : 36
18
3
7 44 : 48
15
-3
8 29 : 63
12
-3
8 13 : 55
10
-8
9 27 : 84
7
-11
11 8 : 138
3
-12
12 3 : 122
0
-21

Starší žiaci
1
2
3
4
5
6
7
8

Družstvo
FK Šamorín - Hamuliakovo
MŠK Kráľová pri Senci
ŠK Tomášov
ŠK Igram
FK Slovan Most pri Bratislave
TJ Malinovo
OŠK Chorvátsky Grob (odstúpené)
TJ Hrubý Šúr (odstúpené)

P
0
3
2
4
6
5
0
0

Skóre Body +/69 : 0 21
9
44 : 31 15
6
29 : 17 12
3
10 : 37 7
-5
8 : 60
4
-8
10 : 25 3
-6
0:0
0
0
0:0
0
0

Prípravka-najlmladší
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
ŠK Bernolákovo
SFC Kalinkovo
TJ Malinovo
TJ Rovinka
MŠK Kráľová pri Senci A
ŠK Nová Dedinka
FK Slovan Ivanka pri Dunaji
FK Slovan Most pri Bratislave
OŠK Chorvátsky Grob
ŠK Čataj - FK
ŠKO Miloslavov
MŠK Kráľová pri Senci B
ŠK SFM Senec B
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Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa pričinili o tento
výborný výsledok. Vedeniu obce na čele so starostom,
ktorí podporujú futbal a pomáhajú pri zveľaďovaní
športového areálu, výboru MŠK na čele s predsedom
JUDr. D. Šebokom, ktorý vytváral počas celej sezóny
výborné podmienky pre všetky naše mužstvá. Poďakovanie patrí aj mužstvu starých pánov za pomoc pri organizovaní majstrovských zápasov a poďakovanie patrí aj
všetkým sponzorom a fanúšikom, pre ktorých sa futbal
hrá.
Mgr. V. Bertok

Futbalové tabuľky
Šport

Futbalová jeseň
nám opäť vyšla
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Informatórium

Rozpočet obce na rok 2014
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2013, číslo uznesenia : 220/oz-2013

Príjmy 2014
položka

tis €

príjmy celkom

879,68

dane, z toho:

502,66

podielové dane - poukazované du senec (od štátu)

385,00

daň z pozemkov

73,00

daň zo stavieb

42,00

daň z bytov

0,50

daň za psa

1,00

nedoplatok z dane z nehnuteľností

1,66

prenájom nehnuteľností a poplatky, z toho:

17,88

zdravotné stredisko - prenájom miestností, bytu

15,00

prenájom - kaderníctvo

0,27

prenájom bytu - obecný klub

0,60

prenájom domu č. 35

0,32

prenájom pozemku - kvetinárstvo dhalia

0,10

platby za služby domu smútku

0,43

platby za obecný klub

1,16

poplatky, z toho:
správne poplatky
odvoz komunálneho odpadu

49,84
4,00
38,00

hrobové miesto

0,17

cintorínsky poplatok po 10 rokoch

0,27

poplatky mš - od rodičov

7,00

ostatné poplatky (rozhlas, ambul. predaj a pod.)

0,40

ostatné príjmy, z toho:

6,50

stravné - dôchodcovia

4,00

stravné - zamestnanci

2,00

úroky z účtov - OCÚ, matrika, ZŠ, MŠ

0,50

dotácie, z toho:
dotácie - od štátnych subjektov - matrika, život. prostred.
minist.školsktva - dotácia na základnú školu

302,80
7,80
295,00

Kráľovské zvesti 3-4/2013

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
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Kapitálový príjem, z toho :
Finančné operácie - zostatok z roku 2013
Prebytok hospodárenia - rok 2014
Grant EU - vybudovanie III. etapy cyklotrasy
Príjem z predaja pozemkov
Príjem z predaja budovy v Podhradí

472,00
45,00
37,00
251,00
114,00
25,00

Kapitálové výdavky, z toho :
Prístavba IV.triedy materskej školy
Školská jedáleň pri ZŠ - vybavnie, rekonštrukcia kanalizácie, el. vedenia
Vybudovanie III.etapy cyklotrasy

472,00
186,00
20,00
266,00

Pripravované aktivity z vlastných prostriedkov obce, cudzích zdrojov a
grantov
- výmena okien na zdravotnom stredisku - zubná ambulancia
- reštaurovanie skulptúry Sv.Jána Nepomuckého - grant MK SR - IV. etapa
- označenie ulíc
- zmeny a doplnky územného plánu obce - dodatok
- obnova strechy a výmena okien na budove Materskej školy

VÝDAVKY 2014
Položka
Výdavky celkom
Verejná zeleň:
Tuhý komunálny odpad:
Verejné osvetlenie a miestny rozhlas
Zdravotné stredisko:
Miestny športový klub:
Knižnica
Pohrebníctvo:
Obecný klub (dočasne IV. trieda MŠ) :
Požiarna zbrojnica (TJ Požiarnik, Holubári):
Spoločný stavebný úrad
Obec, z toho:
- energie (voda, plyn, el.energia)
- kolkové známky, advok.poplatky
- geometrické plány
- školenia
- revízia a kontrola plyno spotrebičov
- propagácie, repre
- cestovné
- poštovné, telefón, fax, internet
- výpočtová technika, kanc.potreby
- materiál na údržbu majetku obce
- knihy a časopisy
- pracovné odevy, obuv
- stravovanie
- oprava a údržba budovy, oprava strechy
- deratizačné služby
- PHM
- servis, údržba auta
- parkovné
- mzdové náklady
- odvody
- odmeny poslancom
- dohody
- poistenie
- audítorske služby
- zákonné poistenie auta
- odškodné
- sociálny fond
- Poplatky - banke
Ostatné, z toho:
Výdaj novín - Kráľovské zvesti
Kultúrne podujatia
Príspevok ZMOS, RVC, ZPOZ,Podunajsko
Príspevok organi. CR - Region Senec
Príspevok Detská organizácia Fénix pri ZŠ
Materská škola - mzdy, prevádzkové náklady
Základná škola - prenes.kompetencie - mzdy,
prev. náklady
ŠKD, ŠJ pri ZŠ -origin.kompetencie - mzdy,
prev. náklady
Ostatné, z toho:
Opatrovateľská služba
Červený kríž - dotácia na činnosť
Jednota dôchodcov - dotácia na činnosť
Príspevok - Podhradie
Tvorba úspor pre maloleté dieťa v detskom
domove

tis. €
842,41
14,10
38,00
21,00
15,50
14,10
5,26
6,76
9,16
9,50
3,50
193,56
5,00
0,66
1,00
0,50
0,50
2,00
0,50
3,00
3,50
3,00
0,66
0,17
2,70
21,50
0,23
1,70
0,65
0,10
97,00
34,00
4,00
5,00
1,50
1,20
0,33
0,33
1,33
1,50
482,18
4,00
3,50
1,50
0,85
0,33
130,00
295,00
47,00
29,79
26,00
1,30
1,30
0,83
0,36

pri Senci, na ktorom sa zúčastnilo 8 poslancov OZ. Po úvodnej oficiálnej časti uznesením č. 199 OZ schválilo zámer odpredať
Ing. Štefanovi Takáčovi a manželky Alžbety
Takáčovej rod. Szaboóva, bytom Kráľová pri
Senci 227 časť pozemku z parcely č. 24/8 kat.
úz. Kráľová pri Senci tak, ako má vybudované oplotenie z dôvodov hodných osobitného
zreteľa. Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy a zápis do katastra znáša kupujúci. Cena pozemku bude
stanovená po predložení GO plánu a zároveň
schválilo odpredaj pozemku v kat. úz. Kráľová pri Senci, mimo zastavaného územia obce,
evidovaného na Okresnom úrade Senec,
odbor katastrálny, LV č. 528, register parciel
C ako par. č. 1245/10 vo výmere 3192 m2 –
ovocný sad (Jánovský majer) vo vlastníctve
predávajúceho : Obec Kráľová pri Senci v celosti, podielom1/1 do vlastníctva kupujúceho
Dušan Hatala, rod. Hatala, bytom Kráľová
pri Senci č. 399 v celosti, podielom 1/1 v dotknutej kúpnej cene po 17,- Eur/m2, t.j. Spolu
vo výške 54 264,- Eur (slovom: päťdesiatštyritisíc dvestošesťdesiatštyri Eur), z dôvodov
hodných osobitného zreteľa, spočívajúcich
v skutočnosti, že Dušan Hatala nadobudol
kúpou v roku 2009 nehnuteľnosti zapísané
v LV č. 1134 kat. územie Kráľová pri Senci.
Týmto sa ruší uznesenie číslo 295/OZ-2010
z 29.4.2010. OZ ďalej zobralo na vedomie
žiadosť Ing. Juraja Valenta, bytom Svätý Jur
Jelenie 449 a schválilo zriadenie vecného
bremena v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava, Prešovská 48
na vybudovanie verejného vodovodu vrátane rozvodov a prípojok inžinierskej stavby
„Technická infraštruktúra obce Kráľová pri
Senci, lokalita IBV Východ na par. č. 1360/2,
kat. úz. Kráľová pri Senci, ktorá je vo vlastníctve obce. OZ uznesením č. 202 zobralo
na vedomie žiadosť Františka Nemca, bytom
Senec a schválilo zriadenie vecného bremena
v prospech Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. Bratislava, Prešovská 48 na vybudovanie verejného vodovodu na par. č. 162/2,
kat. úz. Kráľová pri Senci, ktorá je vo vlastníctve obce. Zároveň zobralo na vedomie žiadosť Zdenky Mazáčkovej, bytom Kráľová pri
Senci 142 a schválilo zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava, Čulenova 6 na uloženie
káblov vysokého a nízkeho napätia na par.
č. 1574/200, kat. úz. Kráľová pri Senci, ktorá je vo vlastníctve obce. Uznesením č. 204
OZ schválilo aktualizáciu a doplnky Územného plánu obce Kráľová pri Senci schváleného Uznesením OZ č, 323/OZ-2010 zo
dňa 07.09.2010a VZN obce č.3/2010 zo dňa
07.09.20210. Uznesením č. 205 OZ zobralo
na vedomie stav verejného obstarávania na
dielo „Prístavba materskej školy“ v Kráľovej
pri Senci ku koncu októbra 2013 a uznesením č. 206 zobralo na vedomie informáciu
o plnení úloh vyplývajúcich z harmonogra-

mu zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov dňa 9.11.2013. V uznesení
č. 207 OZ konštatuje, že k dnešnému dňu sa
nepodarilo predať nehnuteľnosť – turistickú
ubytovňu Podhradčan za cenu 64 000,- Eur
tak, ako bola schválená uznesením číslo 91/
OZ – 2012 podľa znaleckého posudku. Vlastníci obce Podhradie a Kráľová pri Senci po
prerokovaní odporučili znížiť cenu o 10 %
a schválilo znížiť cenu nehnuteľnosti na 57
600,- Eur. V ďalšom bode rokovania OZ
schválilo aktualizovaný „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Kráľová pri
Senci“. Uznesením č. 209 schválilo úpravu
rozpočtu obce na rok 2013 takto : Bežné príjmy zvýšiť o podielové dane ( 67 000,- Eur,) čo
zodpovedá prísľubu Ministerstva financií SR
a o dotáciu z BSK na IV. triedu MŠ (10 000,Eur) a dotáciu z Ministerstva dopravy SR na
opravu v miestnych komunikácií a výtlkov o
3 808,18 Eur. Bežné výdavky zvýšiť: o originálne kompetencie - školská jedáleň o čiastku
6 200,- Eur; - materská škola – prevádzkové
náklady o 10 000,- Eur (vznik 4. triedy).;
pohrebníctvo – opravy a údržba (oprava
strechy havarijný stav) – zvýšiť o 4 920,- Eur;
požiarna ochrana – oprava a údržba (oprava
strechy havarijný stav) – zvýšiť o 8 913,- Eur;
miestne komunikácie – oprava a údržba (časť
opráv je financovaný z dotácie Ministerstva
dopravy SR) o 8 220,- Eur; príspevok združeniu Podhradie o 500,- Eur; verejné osvetlenie
– údržba – miestna časť Bodov o 1 200,- Eur.
Kapitálové výdavky zvýšiť : o projektovú dokumentáciu III. etapy cyklotrasy o 3 544,Eur. Zároveň sa zrušilo uznesenie číslo 175/
OZ-2013. Uznesením č. 210 OZ podanie
žiadosti o poskytnutie dotácie na investíciu
pri výzve „Reštaurovanie sochy sv. Jána Nepomuckého, IV etapa na Ministerstvo kultúry SR na rok 2014. Uznesením č. 211 OZ
zobralo na vedomie žiadosť vedúcej školskej
jedálne pri ZŠ v Kráľovej pri Senci na odstránenie nedostatkov v budove jedálne a nákup
vybavenia kuchyne. Žiadosť bude riešená starostom v spolupráci s riaditeľkou ZŠ a členov
výboru ZRPŠ v mesiaci november 2013. Poslanci uznesením č. 212 zobrali na vedomie
informáciu starostu obce o návrhu nájomnej
zmluvy predloženej Poľnohospodárskym
družstvom v Kráľovej pri Senci. Odporučilo
starostovi obce uzatvoriť túto zmluvu na obdobie 10 rokov. Predmetom zmluvy je nájom
za užívanie pozemkov vo vlastníctve obce o
výmere 8,5 ha za cenu 90,- Eur/ha od roku
2013. Uznesením č. 213 schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2013 tak, že vo výdavkovej
časti položku MŠK - preprava osôb zníži o 3
000,- Eur a o túto čiastku zvýši položku MŠK
– nákup kosačky od firmy ORAG Slovakia
s.r.o., Hrubá Borša. Obec zakúpi uvedenú
motorovú kosačku, ktorú MŠK má už jeden
rok v užívaní.
12. decembra 2013 sa konalo 18. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Kráľovej
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej pri Senci
v druhom polroku 2013 zasadalo tri krát. 16.
riadne zasadnutie sa konalo dňa 3.septembra 2013 za účasti šiestich poslancov OZ. Na
úvod po voľbe overovateľov a návrhovej komisii zobralo na vedomie informáciu predsedu komisie pre výstavbu, dopravu a životné
prostredie pri OZ o výsledku rokovaní. Uznesením č. 188 zobralo na vedomie žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytov v obytnom dome
v Kráľovej pri Senci 179 v zastúpení predsedom, Mgr. Darinou Deákovou o odpredaj
časti pozemku par. č, 3/16, kat. územie Kráľová pri Senci o výmere 220 m2 pred obytným
domom a schválilo odpredaj pozemku uvedenému spoločenstvu za podmienok, že spoločenstvo predloží obci GO plán, znalecký
posudok a návrh kúpnej zmluvy, na základe
čoho bude stanovená cena pozemku, alebo
prenájom uvedeného pozemku. V ďalšom
bode rokovania zobralo OZ na vedomie informáciu o plnení rozpočtu obce za I. polrok
2013. Uznesením č. 190 OZ zobralo na na
vedomie informáciu o výsledku výberového konania na zhotoviteľa diela „ Prístavba
Materskej školy“ v Kráľovej pri Senci a jej finančné zabezpečenie. Víťazom sa stala firma
OB- BELSTAV,s.r.o. Olešná 500, ktorá uskutoční výstavbu v cene 155 421,50 Eur s DPH.
OZ zároveň zobralo na vedomie informáciu
starostu obce na dočasné umiestnenie 22 detí
v predškolskom veku do priestorov Obecného klubu do doby kolaudácie prístavby 4 triedy a schválilo využitie priestorov v Obecnom
klube pre účely MŠ, ktoré bolo schválené aj
Úradom verejného zdravotníctva Bratislava.
Uznesením č. 192 OZ schválilo „Zmluvu
o riadení vecných bremien“ uzatvorenú medzi obcou Kráľová pri Senci ako povinným
a Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení Západoslovenská
energetika a.s. Čulenova 6, Bratislava ako
oprávneným na zriadenie vecného bremena
na pozemkoch par. č. 6/3 o výmere 81 m2
a 6/4 o výmere 24 m2, kat. územie Kráľová
pri Senci v prospech oprávneného na účely zriadenia a uloženia energetickej stavby,
vstup, prechod a prejazd ako aj na užívanie,
prevádzku a údržbu stavby bezodplatne. Následne OZ schválilo uzatvorenie Dodatku č.
1 k zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní
komunálnych odpadov“ medzi obcou Kráľová pri Senci ako objednávateľom a firmou
AVE Bratislava s.r.o. ako dodávateľom služby.
Uznesením č. 194 poslanci zobrali na vedomie informáciu starostu obce o technicko-organizačnom zabezpečení VIII. Kráľovskej
slávnosti, ktorá sa bude konať 7.9.2013 a 2.
ročníka Kráľovských cyklistických pretekov
dňa 15.9.2013. Na záver rokovania zobralo na
vedomie informáciu o technicko-organizačnom zabezpečení volieb do samosprávnych
krajov dňa 9.11.2013.
7. novembra 2013 sa konalo 17. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kráľovej

Informatórium

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva

19

Informatórium

pri Senci za účasti 9 poslancov. Po úvodnej
kontrole uznesení z posledného zasadnutia
OZ zobralo uznesením č. 217 na vedomie
žiadosť Václava Zemana Pribinova 9, Senec
zaradenie pozemkov par. č. 1638/3, 1639/3 a
1640/1, kat. územie Kráľová pri Senci, využívaná ako orná pôda, nachádzajúca sa mimo
zastavaného územia obce a neschválilo zaradenie pozemkov do územného plánu obce
s využitím na bývanie. Zároveň zobralo na
žiadosť Františka Nemca a manželky Heleny,
bytom Senec Pezinská 22, na výrub stromov
na parc. č. 17/9 kat. úz. Kráľová pri Senci, ktorá je v ich vlastníctve. Po prerokovaní v stavebnej komisii odporúča žiadosť prerokovať
opätovne na komisii v prítomnosti žiadateľov
v januári 2014. Ďalej OZ zobrali na vedomie
žiadosť Márie Kecskésovej bytom Kráľová pri
Senci 256 o odkúpení časti pozemku par.č.
1354/284 o výmere 320 m2, kat. úz. Kráľová

pri Senci v cene 20,- Eur za m2. a schválilo
odpredaj uvedeného pozemku za 25,- Eur za
m2 v súlade s uznesením číslo 152/OZ-2013
zo dňa 21.3.2013. Následne poslanci schválili rozpočet obce na roky 2014 až 2016 tak
ako bol predložený na rokovanie. Rozpočet
tvorí nedeliteľnú súčasť uznesenia. Zároveň
OZ zobralo na vedomie zriadenie Ústrednej
inventarizačnej komisie na vykonanie inventarizácie pohľadávok, záväzkov, hotovosti a
cenín v decembri 2013 v zložení: predsedníčka Ing. Katarína Smiešková, členovia Bc.
Ľubomíra Šuvadová, Alžbeta Vrbovská, Jana
Križková a Ing. Tibor Filipovič. Uznesením
č. 222 OZ zobralo na vedomie informáciu
o výsledku konania komisie ROEP pre k.ú.
Krmeš dňa 29.11.2013. Okresný úrad v Senci, odbor katastra rozhodnutím číslo C-12/13
zapísal do vlastníctva obce pozemky parc.č.
145/1,146,147,153,154,159,162/1, a 163 spolu

o výmere 33297 m2. Následne OZ zobralo na
priebeh verejného obstarávania na dielo „Prístavba Materskej školy v Kráľovej pri Senci“ a
informáciu o zabezpečení vybavenosti školskej a kuchyne pri ZŠ v Kráľovej pri Senci.
Ďalším uznesením č. 225 OZ schválilo žiadosti o nájom na rok 2014 p. Jánovi Žemličkovi, Jurajovi Kardošovi a Ľudmile Kovárovej
a Ivanovi Boháčovi.
Na záver rokovania OZ odporučilo starostovi obce uzatvoriť dodatok k zmluve s RWE
Gas Slovensko s.r.o Košice o odbere zemného
plynu pre Materskú školu v Kráľovej pri Senci, ktorým sa zvýši zľava na 17 %. a zobralo na
vedomie informáciu o zriadení Miestnej akčnej skupiny Malopodunajsko z obcí okresu
Senec. Ich partnerstvo bude posudzovať projekty na získavanie finančných prostriedkov
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu a
rozvoja vidieka.

Spoločenská kronika
V roku 2013 oslávili svoje okrúhle
jubileum
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70 rokov
Kollár Kamil, Makovský Ladislav, Štiglic Ján, Špirka
Vendelín, Keszöczeová Margita, Ing. Koišová Mária,
Stanislavová Terézia, Staňáková Mária, Tóthová
jolana, Vanáková Rozália, Ing. Langerová Tatiana
75 rokov
Blaho Jozef, Horáček Jozef, Konečný Ján, Čapkovič
Valér, Farkašová Margita, Filipovičová Anna,
Gašparová Ľudmila, Múcsková Eva, Švihranová
Anna, Štiglicová Mária
80 rokov
Daniš Jozef, Kročan Karol, Stanislav Jaroslav,
Debnár Robert, Čaputová Terézia, Hincová Júlia,
Karasová Margita, Pätoprstá Mária, Takáčová
Margita, Vanková Mária
85 rokov
Tóth Juraj, Turanský Štefan, Bošnáková Mária,
Filipovičová Valéria
90 rokov
Martonová Mária
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Polgár Jakub, Malátková Hana, Kardoš Stanislav,
Konečný Lukáš, Mackovich Matúš, Fojtová Natália,
Šimonek Lukáš, Čirková Zdenka, Farkaš Lukáš,
Slavkovský Teodor Štefan, Kiss Róbert, Křížková
Nikola, Hetináč Michal, Kissová Veronika, Škuril
Samuel, Konečná Celestína, Mészárosová Zara, Slezák
Teo Martin, Štefánik Milan, Horský Matúš, Limbeck
Oliver Reinhart, Kališová Karin, Sklenka Andrej

Do stavu manželského v tomto roku vstúpili
Ing. Andrej Čelko – Ing. Zuzana Podolská
Martin Boledovič – Michaela Čúvalová
Matej Blaho – Dominika Csabayová
Ing. Juraj Oboňa – Ing. Kristína Dubská
Ing. Kamil Konečný – Martina Kopuncová

8.6.2013
13.7.2013
20.7.2013
31.8.2013
7.9.2013

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa zdravia, lásky a rodinnej
pohody.

V roku 2013 nás navždy opustili
1.Klára Lengyelová (15.09.1923 - 10.02.3013)
2.Peter Kostelný (26.02.1957 - 31.03.2013)
3.Ján Blaho (16.05.1920 - 05.04.2013)
4.Margita Sláviková (29.03.1934 - 12.04.2013)
5.Mária Krišová (04.01.1924 - 23.04.2013)
6.Dušan Fojt (12.06.1948 - 15.07.2013)
7.Miloslav Koiš (01.11.1929 - 25.07.2013)
8.Valéria Kormanovičová (11.08.1923 - 29.07.2013)

9.Anton Mafina (04.01.1953 - 03.08.2013)
10.Jozef Štiglic (26.07.1964 - 04.08.2013)
11.Elena Schultzová (16.02.1951 - 30.09.2013)
12.Pavol Rusnák (19.01.1944 - 24.10.2013)
13.Mária Slováková (07.02.1935 - 06.11.2013)
14.Ing. Ján Hvizd (17.06.2013 - 17.11.2013)
15.Ján Šebo (12.06.1942 - 01.12.2013)

K 31. 12. 2013 je počet obyvateľov v obci Kráľová pri Senci 1788.

