
Uznesenie č.10-OZ/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 16. decembra 2019 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  7 

Overovatelia zápisnice:  Karolína Szitás Schnábelt 

     Andrea Takáčová 

Návrhová komisia:  predseda: Mgr. Zsolt Kilacsko 

   členovia: Norbert Tončko 

     Alexander Keller 

Zapisovateľka:    Marta Mézesová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode: 

 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia. 

 

II. Schvaľuje: 

 1. Program rokovania. 

 2. Zloženie návrhovej komisie a overovateľov. 

3. Úpravu rozpočtu k 31.12.2019 

4. Doplňujúci návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, 

o miestnych daniach a o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020: 

 Článok VI. – Daň za nevýherné hracie prístroje 

5. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach 

a o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020. 

6. Rozpočet obce na rok 2020. 

 

 

 

 

         Mgr. Gergely Agócs 

               starosta obce 

 

Overovatelia: 

Karolína Szitás Schnábelt ................................. 

Andrea Takáčová        ................................. 

 

Zapisovateľka : Marta Mézesová ..................... 



Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 16. decembra 2019 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 7 poslancov, kontrolórka obce, JUDr. Jozef 

Czibula, pracovníčky obecného úradu. 

 

Zahájenie: zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a viedol Mgr. Gergely Agócs starosta 

obce, ktorý privítal prítomných. 

 

Program rokovania bol na návrh starostu rozšírený a pozmenený nasledovne: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

4. Úprava rozpočtu obce k 31.12.2019 

5. Schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, o miestnych 

daniach a o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020. 

6. Schválenie  rozpočtu na rok 2020 

7. Rôzne 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Na návrh starostu bolo zloženie  komisie schválené nasledovne: predseda – Mgr. Zsolt 

Kilacsko, členovia – Norbert Tončko, Alexander Keller. Overovatelia zápisnice: Karolína Szitás 

Schnábelt, Andrea Takáčová. 

Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

Starostom prevedenú kontrolu uznesenia poslanci brali na vedomie. 

 

Úprava rozpočtu obce k 31.12.2019 

Mgr. Gabriela Szuhová, ekonómka obce predložila rozpočtové opatrenia, ktoré bolo treba 

vykonať hlavne z dôvodov úhrady postreku komárov, audítorských služieb, údržby 

multifunkčného ihriska, odstránenia havarijného stavu štadióna a obstarania projektovej 

dokumentácie. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.12.2019. 

Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 



Schválenie  Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach 

a o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2020 

Dňa 28.11.2019 bol návrh vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle obce. 

Do 15 dní od zverejnenia nebol podaný žiadny pozmeňovací návrh. Poslanec Mgr. Zsolt 

Kilacsko dňa 14.12.2019 doručil starostovi upravené VZN, ktoré sa týkalo zapracovania článku 

VI.-Daň za výherné hracie prístroje, poskytnutia zľavy  poplatku za odvoz komunálneho 

odpadu pre dôchodcov.   

JUDr. Jozef Czibula, spracovateľ VZN sa  odvolával na zákon č.369/1990 o obecnom zriadení 

§6 ods.4 v znení neskorších predpisov  

„ Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 

môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 

forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v 

určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 

vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, 

ak nie sú zdôvodnené.“ 

Mgr. Gergely Agócs, starosta obce poukázal na negatívne dopady prípadného schválenia zliav 

pre dôchodcov. Príjem za odvoz komunálneho odpadu by klesol z terajších 5.304,-€ na 4.080,-

€, preto navrhuje v budúcom roku vypracovať program na motiváciu separovania a zavedenie 

novej služby na zber zeleného odpadu. 

- Nakoľko z technických príčin došlo k vynechaniu článku č.VI. - Daň za výherné hracie prístroje, 

starosta navrhuje jeho zapracovanie do VZN. 

Hlasovanie:  za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

Po schválení doplňujúceho návrhu došlo k hlasovaniu  samotného všeobecne záväzného 

nariadenia. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 1 (Mgr. Zsolt Kilacsko), 

 

Schválenie  rozpočtu na rok 2020 

Na úradnej tabuli vyvesený a webovom sídle zverejnený návrh rozpočtu obce na rok 2020 bol 

bez pripomienok schválený. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 1 (Mgr. Zsolt Kilacsko), 

 

Rôzne 

Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných o ukončených prácach tribúny , workout  ihriska, 

o rozbehnutom projekte nového stavebného obvodu a o zameraní domu služieb za účelom 

vypracovania znaleckého posudku. 

 

Návrh uznesenia 

Predsedom návrhovej komisie, Mgr. Zsoltom Kilacskom predložený návrh uznesenia č. 10-

OZ/2019 bol jednohlasne schválený. 

 

 

 



Záver 

Mgr. Gergely Agócs sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gergely Agócs 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Karolína Szitás Schnábelt ................................. 

Andrea Takáčová        ................................. 

 

Zapisovateľka : Marta Mézesová ..................... 

 

 



A Királyrévi képviselő testület 2019. december 16-án jóváhagyott 10-OZ/2019 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   7 
Jelenlévő képviselők száma:  7 
A jegyzőkönyv hitelesítői:  Szitás Schnábelt Karolína 

Takáč Andrea 
A javasló bizottság  elnöke:  Mgr. Kilacsko Zsolt            

           tagok:  Tončko Norbert 
Keller Sándor 

Jegyzőkönyvvezető :   Mézes Márta 
 

A Királyrévi képviselő testület: 

 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

 3. A költségvetés módosítását 2019.12.31-hez 

4. Az adókról, helyi illetékekről és a kommunális hulladékokról szóló általános 

érvényű rendelet kibővítését a VI. cikkel – Játékautomata adó 

5. Az adókról, helyi illetékekről és a kommunális hulladékokról szóló általános 

érvényű rendeletet a2020 évre 

6. A költségvetést a 2020 évre 

  

 

 


