-149Zápisnica
z 17. pracovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej nad Váhom
dňa 24. novembra 2021

Prítomní:
Starosta obce:

RNDr. Ferenc Bergendi

Poslanci OZ:

Ing. Edita Hambalková
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 16.11.2021. Zasadnutie OZ bude
prebiehať za podmienok dodržiavania všetkých protiepidemickych opatrení súvisiacich s ochorením
COVID-19. Ospravedlnene chýbajú poslanci OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Mgr. Katalin Csizmadia, Ondrej
Kožuch a Ing. Kristína Pozsonyiová. Na zasadnutí OZ sú prítomní 5 poslanci OZ, obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Priebeh rokovania je nahrávaný a napálený na DVD, čo tvorí prílohu zápisnice.
1. Otvorenie zasadnutia, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
a) Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková
Ján Pozsonyi
Návrh na určenie overovateľov zápisnice poslanci OZ v Kráľovej nad Váhom
schválili
uznesením číslo 194a/2018-2022/OZ
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Za schválenie overovateľov zápisnice hlasovalo 5 poslancov OZ: Ing. Edita Hambalková, 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 194b/2018-2022/OZ
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Za schválenie zapisovateľa zápisnice hlasovalo 5 poslancov OZ: Ing. Ladislav Adamkó, Ing. Edita
Hambalková, Ondrej Kožuch, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
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Návrh programu predniesol starosta obce:
1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
2. Návrh na schválenie programu schôdze obecného zastupiteľstva
3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 10/2021 – kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými
právami Obce Kráľová nad Váhom za obdobie: III. štvrťrok 2021 (01.07.2021 – 30.09.2021)
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kráľová nad
Váhom na roky 2022 – 2024; Návrh rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom na rok 2022 s výhľadom
na roky 2023 a 2024
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Kráľová nad Váhom
za hospodársky rok 2020
7. Správa o prerokovaní návrhu ZaD č. 3 ÚP Obce Kráľová nad Váhom, vyhodnotenie stanovísk,
súhlasné stanovisko OÚ Nitra, návrh VZN, pripomienky – Ing. Beneš, vyhodnotenie
pripomienok
8. Prístavba MŠ - návrh na uznesenie
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 9/2021 – kontrola dohôd
o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 2019 – 2021
10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti – školské zariadenia
11. Záver
Starosta obce navrhol doplnenie programu o bod:
- Návrh na zrušenie uznesení – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov – miestna
komunikácia ul. „Tésztagyár“
Starosta obce sa opýtal, či má ešte niekto návrh na doplnenie programu
Nakoľko poslanci OZ nemali návrhy na doplnenie programu prijali:
Uznesenie číslo: 195/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo
program zasadnutia obecného zastupiteľstva s doplnením
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Program zasadnutia OZ schválilo 5 poslancov OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška
Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutiach OZ
Správu o kontrole plnenia uznesení z 15. a zo 16. zasadnutia OZ v Kráľovej nad Váhom konaného dňa
25. augusta a dňa 29. septembra 2021 vypracoval kontrolór obce, Štefan Bencze. Správa bola
doručená poslancom OZ. Kontrolór obce v krátkosti informoval prítomných o prijatých, vykonaných
a priebežne plnených uzneseniach.
RNDr. Ferenc Bergendi, starosta obce – k uzneseniu čo sa týkalo uzatvorenia zmluvy na umiestnenie
Zboxu, už nie je aktuálne, nakoľko boxy budú umiestnené pri Supermarkete COOP Jednota Kráľová nad
Váhom.
Po informáciách sa opýtal starosta obce, či má niekto pripomienku, alebo návrh na doplnenie správy.
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Uznesenie číslo: 196/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu č. 11/2021 – Kontrola plnenia uznesení z 15. a zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Kráľovej nad Váhom konaného dňa 25. augusta 2021 a dňa 29. septembra 2021
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário
Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
4. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 10/2021 – kontrola príjmov,
výdavkov a finančných operácií obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom
a majetkovými právami Obce Kráľová nad Váhom za obdobie: III. štvrťrok 2021 (01.07.2021
– 30.09.2021)
Správu z kontroly vypracoval a predložil kontrolór obce, ktorý v krátkosti informoval prítomných
o obsahu správy podľa jednotlivých bodoch. Správa bola doručená aj poslancom OZ na preštudovanie.
Správu prerokovala finančná komisia na svojom zasadnutí, kde za prítomnosti účtovníka obce boli
vydiskutované/vysvetlené jednotlivé nezrovnalosti/otázky k vybraným položkám finančného výkazu,
ktoré sú uvedené v zápisnici finančnej komisie. Uvedené informácie v krátkosti predniesla Ing. Edita
Hambalková, poslankyňa OZ, členka finančnej komisie.
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – navrhla upraviť VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce,
nakoľko v ňom nie upravené poskytovanie zálohy na dotáciu, alebo neposkytovať zálohu z dotácie.
Alžbeta Vadkertiová, referentka OcÚ – vysvetlila, že záloha bola poskytnutá pre FC Kráľová nad Váhom
na nákup malotraktora a nie ako záloha dotácie. FC získal finančné prostriedky z dotácie VÚC Nitra, ako
náhle nabehnú peniaze na ich účet záloha bude vrátená.
Rozprava medzi prítomnými ohľadom poskytnutej zálohy, výdavkov na opravu traktorov, kosačiek,
nájomného za motorové vozidlo, ktoré bolo prenajaté na cestu do Rumunska (viď. záznam na DVD)
Po rozprave poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 197/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 10/2021 – kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce, hospodárenie a nakladanie s majetkom a majetkovými právami Obce
Kráľová nad Váhom za obdobie: III. štvrťrok 2021 (01.07.2021 – 30.09.2021)
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário
Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kráľová nad
Váhom na roky 2022 – 2024; Návrh rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom na rok 2022
s výhľadom na roky 2023 a 2024
Návrh rozpočtu pred zverejnením bol zaslaný na pripomienkovanie odborným komisiám OZ. Finančná
komisia po prerokovaní navrhla vykonať opravy, ktoré boli prerokované/vydiskutované a po

zapracovaní pripomienok ostatných odborných komisií OZ zverejniť návrh rozpočtu. Nakoľko okrem
finančnej komisie žiadna komisia neprerokovala, ani nepredložila pripomienky, návrh rozpočtu bol
zverejnený.
Štefan Bencze, kontrolór obce – vypracoval „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu
viacročného rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom na roky 2022-2024“. Stanovisko bolo doručené
poslancom OZ. V krátkosti predniesol obsah stanoviska podľa jednotlivých bodoch. Na záver odporúčal
obecnému zastupiteľstvu schváliť rozpočet na rok 2022 a rozpočet na roky 2023 a 2024 brať na
vedomie.
Po informáciách a prerokovaní poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 198/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
A. p r e r o k o v a l o
návrh rozpočtu Obce Kráľová nad Váhom na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
B. s c h v a ľ u j e
Rozpočet obce Kráľová nad Váhom na rok 2022 nasledovne:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky
Rozdiel:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Bežné a kapitálové príjmy:
Bežné a kapitálové výdavky:
Rozdiel:

1 073 338,00 EUR
950 134,00 EUR
123 204,00 EUR
1 500,00 EUR
160 895,00 EUR
-159 395,00 EUR
1 074 838,00 EUR
1 111 029,00 EUR
-36 191,00 EUR

Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

85 191,00 EUR
49 000,00 EUR
36 191,00 EUR

Rozpočet na rok 2021 celkom:
Príjmy celkom :
Výdavky celkom:
Rozdiel :

1 160 029,00 EUR
1 160 029,00 EUR
0,00 EUR

C. b e r i e n a v e d o m i e
1. Výhľadový rozpočet na roky 2023 a 2024,
2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kráľová nad Váhom na rok 2022
s výhľadom na roky 2022 a 2024.
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Rozpočet prerokovali a schválili, a výhľadový rozpočet a stanovisko brali na vedomie 5 poslanci OZ: Ing.
Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
6. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Kráľová nad
Váhom za hospodársky rok 2020

-153Ing. Jozef Szekeres, audítor vykonal audit účtovnej závierky obce, ktorá obsahuje súvahu k 31.12.2020,
výkaz ziskov a strát za rok 2020 a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad
a účtovných metód. Podľa názoru audítora účtovná uzávierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie Obce Kráľová nad Váhom k 31.12.2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci
sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Správa bola doručená poslancom OZ.
Ing. Eliška Vargová, poslankyňa OZ – pripomienkovala, že správa bola doručená bez príloh
Poznámka: v minulých rokoch tiež bola správa doručená poslancom OZ bez príloh.
Uznesenie číslo: 199/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a k výročnej správe Obce Kráľová nad Váhom za
hospodársky rok 2020
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário
Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
7. Správa o prerokovaní návrhu ZaD č. 3 ÚP Obce Kráľová nad Váhom, vyhodnotenie stanovísk,
súhlasné stanovisko OÚ Nitra, návrh VZN, pripomienky – Ing. Beneš, vyhodnotenie
pripomienok
Alžbeta Vadkertiová, referentka OcÚ – oboznámila prítomných o jednotlivých postupoch ako sa
zhotoviteľ v spolupráci s obcou dopracoval k predloženému návrhu Zmien a doplnkov č. 3 k Územnému
plánu Obce Kráľová nad Váhom. Jednotlivé materiály boli doručené poslancom OZ na preštudovanie.
Po informáciách bola rozprava medzi prítomnými ohľadom predložených materiálov; o jednotlivých
lokalitách; navrhnutých regulatívoch; pripomienkach Ing. Beneša; realizácii výstavby v záhradách
v zastavanom území obce; VZN, atď. (viď. záznam na DVD)
Po rozprave poslanci OZ navrhli predložený materiál stiahnuť z rokovania a prijali:
Uznesenie číslo: 200/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schválilo stiahnutie materiálu
z rokovania obecného zastupiteľstva súvisiaceho s návrhom ZaD č. 3 ÚP Obce Kráľová nad Váhom
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Stiahnutie predmetného materiálu schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing.
Eliška Vargová, Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
8. Prístavba MŠ - návrh na uznesenie
Bol vypracovaný projekt na realizáciu prístavby k materskej škole. Za účelom realizácie projektu sa
obec uchádza o nenávratné finančné prostriedky (NFP) v rámci výzvy IROP. K žiadosti je potrebné
priložiť uznesenie obecného zastupiteľstva. Návrh uznesenia bol doručený poslancom OZ.
Rozprava medzi prítomnými ohľadom rozpočtu projektu (viď. záznam na DVD)
Po rozprave starosta obce prečítal znenie uznesenia a následne poslanci OZ prijali:
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Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
schvaľuje
 predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Materská škola v obci Kráľová nad Váhom –
prístavba“ realizované v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce,
 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie projektu vo výške
11 889,73 EUR,
 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Uznesenie schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário
Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
9. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 9/2021 – kontrola dohôd
o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 2019 – 2021
Kontrolór obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vykonal kontrolu dohôd o vykonaní
práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 2019 – 2021. Cieľom kontroly bolo zistenie dôvodu
navýšenia výdavkov na činnosti, ktoré sú ošetrené s dohodami o pracovnej činnosti a dohodami
o vykonaní práce. Kontrolou boli preverené všetky dohody predložené mzdovou referentkou za roky
2019-2021. Správa o výsledku finančnej kontroly bola doručená poslancom OZ a bola prerokovaná na
zasadnutí finančnej komisie. Kontrolór v krátkosti informoval prítomných o obsahu správy podľa
jednotlivých bodoch/s kým bola podpísaná dohoda podľa vykonanej činnosti/práce.
Po informáciách poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 202/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
berie na vedomie
Správu hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly č. 9/2021 - kontrola dohôd o vykonaní
práce a dohôd o pracovnej činnosti za obdobie 2019 – 2021
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário
Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti – školské zariadenia
Správy vypracovali riaditeľky školských zariadení podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 9/2006 Z. z. a boli
doručené aj poslancom OZ. Správy prerokovala finančná komisia, zistené nedostatky riaditeľky
doplnili/opravili. Členovia komisie navrhujú do budúcna prezentáciu správ riaditeľkami školských
zariadení na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Rozprava medzi prítomnými ohľadom predložených správ, obsadenie funkcie riaditeľky materskej
školy, absolvovania atestácie na funkciu riaditeľa (viď. záznam na DVD)
Po rozprave poslanci OZ prijali:
Uznesenie číslo: 203/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom

berie na vedomie
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach školy, ktoré vypracovali
riaditeľky školských zariadení Obce Kráľová nad Váhom
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Správu brali na vedomie 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová, Mário
Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
11. Návrh na zrušenie uznesení – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov – miestna
komunikácia ul. „Tésztagyár“
Uznesenia, ktoré sa týkajú majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov v ul. „Tésztagyár“ sa stali
bezpredmetné, nakoľko majitelia pozemkov nepodpísali pripravené zmluvy. Návrh na zrušenie
uznesení bol doručený poslancom OZ.
Poslanci OZ prijali uznesenia v znení:
Uznesenie číslo: 204/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
ruší
Uznesenie číslo 134/2018-2022/OZ s ktorým: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom schválilo
kúpu novovytvoreného pozemku parcely registra „C“, parc. č. 393/21 zastavané plochy o výmere 5
m², odčlenené z parcely č. 393/14 záhrada o výmere 66 m² v k. ú. Kráľová nad Váhom, vedené na LV
3262, výlučne vo vlastníctve Adriána Tóth, rod. Tóth, nar. xxxxx, trvale bytom Kráľová nad Váhom s.
č. 195 v podiele 1/1 k celku, odčlenené Geometrickým plánom č. 50663445-006/2020,
vypracovaným ENgeo, s. r. o. Moskovská 40, Banská Bystrica, dňa 29.06.2020, overeným Okresným
úradom, katastrálny odbor Šaľa, dňa 31.08.2020, pod číslom G1-314/2020, všetkými právami
a povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 €/m² spolu: 60,00 EUR (slovom:
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Zrušenie uznesenie schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová,
Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
Uznesenie číslo: 205 /2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
ruší
Uznesenie číslo 139/2018-2022/OZ s ktorým: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom schválilo
kúpu novovytvoreného pozemku parcely registra „C“, parc. č. 387/6 zastavané plochy o výmere 39
m², odčlenené z parcely č. 387/4 zastavaná plocha o výmere 371 m² v k. ú. Kráľová nad Váhom,
vedené na LV 440, výlučne vo vlastníctve Kornélií Borbélyovej, rod. Pappová, nar. xxxxx, trvale
bytom Kráľová nad Váhom s. č. 492 v podiele 1/1 k celku, odčlenené Geometrickým plánom č.
50663445-006/2020, vypracovaným ENgeo, s. r. o. Moskovská 40, Banská Bystrica, dňa 29.06.2020,
overeným Okresným úradom, katastrálny odbor Šaľa, dňa 31.08.2020, pod číslom G1-314/2020,
všetkými právami a povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 €/m² spolu: 468,00 EUR (slovom:
štyristošesťdesiatosem eur)
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Zrušenie uznesenie schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová,
Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
Uznesenie číslo: 206/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
ruší

Uznesenie číslo 140/2018-2022/OZ s ktorým: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom schválilo
kúpu novovytvoreného pozemku parcely registra „C“, parc. č. 384/5 zastavané plochy o výmere 43
m², odčlenené z parcely č. 384/2 zastavané plochy o výmere 412 m² v k. ú. Kráľová nad Váhom,
vedené na LV 2308, výlučne vo vlastníctve Tibora Polocik, rod. Polocik, nar. xxxxx, trvale bytom
Kráľová nad Váhom s. č. 493 a Márií Polocikovej, rod. Ružičková, nar. xxxxx, trvale bytom Kráľová
nad Váhom s. č. 493 v podiele každý ½ k celku, odčlenené Geometrickým plánom č. 50663445006/2020, vypracovaným ENgeo, s. r. o. Moskovská 40, Banská Bystrica, dňa 29.06.2020, overeným
Okresným úradom, katastrálny odbor Šaľa, dňa 31.08.2020, pod číslom G1-314/2020, všetkými
právami a povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 €/m² spolu: 516,00 EUR (slovom:
päťstošestnásť eur)
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Zrušenie uznesenie schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová,
Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
Uznesenie číslo: 207/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
ruší
Uznesenie číslo 143/2018-2022/OZ s ktorým: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom schválilo
kúpu novovytvoreného pozemku parcely registra „C“, parc. č. 378/7 zastavané plochy o výmere 27
m², odčlenené z parcely č. 378/2 zastavaná plocha o výmere 380 m² v k. ú. Kráľová nad Váhom,
vedené na LV 49, výlučne vo vlastníctve Mariána Nagy, rod. Nagy, nar. xxxxx, trvale bytom Hlavná
4/13, Šaľa v podiele 1/1 k celku, odčlenené Geometrickým plánom č. 50663445-006/2020,
vypracovaným ENgeo, s. r. o. Moskovská 40, Banská Bystrica, dňa 29.06.2020, overeným Okresným
úradom, katastrálny odbor Šaľa, dňa 31.08.2020, pod číslom G1-314/2020, všetkými právami
a povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 €/m² spolu: 324,00 EUR (slovom: tristodvadsaťštyri
eur)
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Zrušenie uznesenie schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová,
Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
Uznesenie číslo: 208/2018-2022/OZ
Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom
ruší
Uznesenie číslo 144/2018-2022/OZ s ktorým: Obecné zastupiteľstvo v Kráľovej nad Váhom schválilo
kúpu novovytvoreného pozemku parcely registra „C“, parc. č. 374/4 zastavané plochy o výmere 6
m², odčlenené z parcely č. 374/2 zastavaná plocha o výmere 559 m² v k. ú. Kráľová nad Váhom,
vedené na LV 543, výlučne vo vlastníctve Žanety Nagyovej, rod. Nagyová, nar. xxxxx, trvale bytom
Hlavná 4/13, Šaľa v podiele 1/1 k celku, odčlenené Geometrickým plánom č. 50663445-006/2020,
vypracovaným ENgeo, s. r. o. Moskovská 40, Banská Bystrica, dňa 29.06.2020, overené Okresným
úradom, katastrálny odbor Šaľa, dňa 31.08.2020, pod číslom G1-314/2020, všetkými právami
a povinnosťami za dohodnutú kúpnu cenu 12,00 €/m² spolu: 72,00 EUR (slovom: sedemdesiatdva
eur)
Prezentácia: 5 poslancov OZ
Zrušenie uznesenie schválili 5 poslanci OZ: Ing. Edita Hambalková, Ján Pozsonyi, Ing. Eliška Vargová,
Mário Vincze, Mgr. Erika Vinczeová
12. Informácie – záver
- obec získala nenávratný finančný príspevok v rámci projektu „Podpora opatrovateľskej sľuby
v Obci Kráľová nad Váhom II“ vo výške 114 240,00 EUR

-

-

v rámci projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov
poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny
pandémie“ desiatim opatrovateľkám obce boli vyplatené finančné prostriedky celkom vo výške
6133,63 EUR
obec za účelom rozšírenia sociálnych služieb podá žiadosť o poskytnutie finančných
prostriedkov na nákup osobného auta s cieľom prevádzkovania sociálneho taxíka
ostatné výzvy, ktoré sú vypísané nie sú vhodné na obecné podmienky

Po prerokovaní jednotlivých bodov programu zasadnutia OZ a po informáciách starosta obce
poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva

RNDr. Ferenc Bergendi
starosta obce

Ing. Edita Hambalková

Ján Pozsonyi

