-146Zápisnica
z 16. pracovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej nad Váhom
dňa 29. septembra 2021
Prítomní:
Starosta obce:

RNDr. Ferenc Bergendi

Poslanci OZ:

Ing. Ladislav Adamkó
Ing. Edita Hambalková
Ondrej Kožuch
Ján Pozsonyi
Ing. Eliška Vargová
Mário Vincze
Mgr. Erika Vinczeová

Referentky OcÚ :

Bc. Erika Šmátralová
Alžbeta Vadkertiová

Hlavný kontrolór:

Štefan Bencze

Zasadnutie otvoril starosta obce RNDr. Ferenc Bergendi, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že
všetci poslanci OZ boli pozvaní na zasadnutie pozvánkou zo dňa 27.09.2021. Ospravedlnene chýbali
poslankyne OZ: Mgr. Katalin Csizmadia a Ing. Kristína Pozsonyiová
Priebeh rokovania je nahrávaný a napálený na DVD, čo tvorí prílohu zápisnice.
Na zasadnutí OZ boli prítomní 7 poslanci OZ, obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné.
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
a) Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó
Ondrej Kožuch
Návrh na určenie overovateľov zápisnice poslanci OZ v Kráľovej nad Váhom
schválili
uznesením číslo 191a/2018-2022/OZ
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za schválenie overovateľov zápisnice hlasovalo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
b) Za zapisovateľku bola navrhnutá referentka OcÚ, Bc. Erika Šmátralová
Návrh na určenie zapisovateľky zápisnice poslanci OZ v Kráľovej nad Váhom
schválili
uznesením číslo 191b/2018-2022/OZ
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Za schválenie zapisovateľa zápisnice hlasovalo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová

-1472. Návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh programu predniesol starosta obce:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Návrh na schválenie programu schôdze obecného zastupiteľstva
3. Návrh na uznesenie – Projekt „Moderné kuchynské zariadenie pre školskú jedáleň pri
materskej škole“
4. Záver
Starosta obce sa opýtal, či má niekto návrh na doplnenie programu
Nakoľko poslanci OZ nemali návrhy na doplnenie programu prijali:
Uznesenie číslo: 192/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Program zasadnutia OZ schválilo 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita Hambalková, Ondrej
Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
3. Návrh na uznesenie – Projekt „Moderné kuchynské zariadenie pre školskú jedáleň pri
materskej škole“
Starosta obce informoval prítomných, že obec, ako člen MAS Dolné Považie má možnosť uchádzať sa
o finančné prostriedky na modernizáciu školskej jedálne v rámci výzvy : IROP-CLLD-Z119-512-005. Bolo
uskutočnené verejné obstarávanie na dodanie zariadení: umývačka skla a riadu, kombinovaný šporák
6 horákový, nerezový pracovný stôl s jedným drezom a odsávač pár a pachov. Vo verejnom obstarávaní
najlepšiu cenovú ponuku na uvedené zariadenia dala firma ROAX s. r. o. Andovce a to v hodnote:
7390,80 EUR. Maximálna výška finančného príspevku: 6299,92 EUR a vlastné výdavky obce by boli vo
výške 1090,88 EUR. Poslanci OZ by mali s uznesením schváliť spoluúčasť na financovanie projektu.
Návrh uznesenia bolo doručené poslancom OZ.
Po informáciách a prerokovaní poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 193/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
spolufinancovanie projektu: „Moderné kuchynské zariadenie pre školskú jedáleň pri materskej
škole“ predloženého v rámci výzvy IROP-CLLD-Z119-512-005 vo výške 1 090,88 EUR z celkových
oprávnených výdavkov
Prezentácia: 7 poslancov OZ
Spolufinancovanie schválilo: 7 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita Hambalková, Ondrej
Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
Po schválení uznesenia bola rozprava medzi prítomnými ohľadom prípravy rozpočtu na budúci rok;
spôsobu zberu komunálneho odpadu, kuchynského odpadu, olejov a batérií; kompostovania; chovu
domácich zvierat a psov; rodiny Karvaiovej, ktorá býva v záhradkárskej osade; záhradkárskej osade.
V rámci rozpravy poslankyňa Ing. Edita Hambalková sa informovala ohľadom prípravy PHSR a bolo jej
odpovedané, že z dotazníkov, ktorý bol zverejnený na webstránke obce boli vyplnené dva dotazníky
a dotazníky, ktoré boli rozdané do rúk obyvateľov obce sa vrátili len tie, ktoré boli rozdané v školských

zariadeniach. Prítomní dostali informáciu, že na budúce zasadnutie OZ bude pripravený materiál
ohľadom územného plánu.
4. Záver
Po prerokovaní jednotlivých bodov programu zasadnutia OZ a po rozprave starosta obce poďakoval
prítomným za ich účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta obce

Ing. Ladislav Adamkó

Ondrej Kožuch

