
Uznesenie č.14-OZ/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 18.augusta 2020 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  6 

Overovatelia zápisnice:  Eva Kubičeková 

     Imrich Sárkány 

Návrhová komisia: predseda: Karolína Szitás Schnábelt 

            členovia:  Mgr. Zsolt Kilacsko 

     Alexander Keller 

Zapisovateľka:    Marta Mézesová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode : 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia. 

 2. Informáciu ohľadom výstavby bytových domov. 

 3. Informácie ohľadom odpadového hospodárstva. 

 

II. Schvaľuje: 

 1. Program rokovania. 

 2. Zloženie návrhovej komisie a overovateľov. 

 3. Úpravu rozpočtu obce k 30.06.2020. 

 4. Spolufinancovanie projektu „Interreg V-A SR Maďarsko“ vo výške 15% zo sumy 

  25.000,-€. 

 5. Municipálny úver – Eurofondy – špecializovaný úver vo forme termínovaného 

  úveru na predfinancovanie projektu „Interreg V-A SR Maďarsko“ od Prima  

  banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina vo výške 25 000,-EUR (slovom 

  Dvadsaťpäťtisíc eur nula centov) s celkovou úrokovou sadzbou 0,80%.  

 6. Rozdelenie komisie na Poľnohospodársku komisiu a Komisiu pre ochranu 

  a tvorbu životného prostredia. 

 7. Vymenovanie predsedu komisie pre ochranu a tvorbu životného prostredia 

  Szilárda Szomolaiho. 

 

 

         Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Eva Kubičeková  ............................. 

Imrich Sárkány   ............................. 

 

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



 

Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 18.augusta 2020 

 

Prítomní:  Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov (poslanec Norbert Tončko sa 

ospravedlnil), kontrolórka obce, pracovníčky obecného úradu, Attila Gál zástupca firmy FCC 

Slovensko, s.r.o., 1 občan 

1. Zahájenie 

Zasadnutie zvolal a viedol Mgr. Gergely Agócs, starosta obce, ktorý privítal prítomných. 

 

Program rokovania bol na návrh starostu pozmenený a schválený nasledovne: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

4. Úprava rozpočtu obce 2020 

5. Informácie ohľadom výstavby bytových domov 

6. Informácie ohľadom odpadového hospodárstva za účasti zástupcu spoločnosti FCC 

 Slovensko s.r.o. 

7. Spolufinancovanie projektu „Interreg V-A SR-Maďarsko“ 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesenia 

10. Záver 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za predsedkyňu návrhovej komisie bola  zvolená Karolína Szitás Schnábelt, za členov Mgr. Zsolt 

Kilacsko, Alexander Keller. Za overovateľov zápisnice: Eva Kubičeková a Imrich Sárkány. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

Starostom prevedenú kontrolu uznesenia č.13-OZ/2020 zo dňa 21.5.2020 poslanci brali na 

vedomie. 

4. Úprava rozpočtu obce 2020 

Úpravu rozpočtu obce k 30.06.2020 bolo potrebné vykonať z dôvodu pridelenia dotácií. Tak 

príjmová ako aj výdavková časť rozpočtu boli navýšené o 21 933,-€. Rozpočtové opatrenia sa 

prikladajú k zápisnici. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

5. Informácie ohľadom výstavby bytových domov 

Mgr. Agócs informoval prítomných o úspešnom podaní projektu a podpise zmluvy o úvere so 

Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške podpory formou úveru 852 220,00 € a o poskytnutí 

dotácie  od Ministerstva dopravy a výstavby  vo výške 458 880,,€ na Nový stavebný obvod – 

Kráľov Brod. 



Ďalej bola podpísaná zmluva so Štátnym fondom rozvoja bývania vo výške podpory formou 

úveru 27 750,00 €  a Ministerstvom dopravy a výstavby SR o poskytnutí dotácie vo výške 

66 420 € na technickú vybavenosť nového stavebného obvodu. 

Boli začaté zemné práce, stavebný dozor bude vykonávať Ing. František Hontvári. 

Mgr. Kilacsko pripomenul dôležitosť vybudovania prístupovej cesty k novému obvodu. 

Starosta  informoval o vypracovanom projekte a plánovanej výstavbe cyklotrasy, ktorá bude 

viesť  popri novom obvode. 

6. Informácie ohľadom odpadového hospodárstva za účasti zástupcu spoločnosti FCC 

 Slovensko s.r.o. 

Starosta obce porovnal množstvo  odpadu v obci za rovnaké obdobie v roku 2019 a 2020 a 

výsledky ukazujú  pozitívnom dopad zavedenia systému nálepiek. 

Attila Gál, zástupca firmy FCC Slovensko s.r.o. vysvetľoval podmienky a možnosti na navýšenie 

množstva triedeného odpadu,  čím sa dá dosiahnuť aby obec neprispievala so svojho rozpočtu, 

nakoľko je to v rozpore so zákonom. V budúcnosti budú na obec dodané letáky ohľadom 

separácie, kontajnery na šatstvo boli stiahnuté, nakoľko ich odvoz a uskladnenie boli 

spoplatnené. Ďalej  Ing. Gál pripomenul, že tohtoročný zákonný poplatok 13,-€ bude na budúci 

rok zvýšený na 24,€ ak obec ostane na úrovni vlaňajšej separácie. Ako jednu možnosť na 

zvýšenie percenta navrhol  prenájom nádob na zelený odpad. Minimálna doba prenájmu sú 

štyri roky a odvoz by bol zabezpečený v dvojtýždňových intervaloch. Podmienky tejto  

možnosti budú ešte spresnené. 

7. Spolufinancovanie projektu „Interreg V-A SR-Maďarsko“ 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Interreg V-A SR 

Maďarsko“ vo výške 15% zo sumy 25.000,-€. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

  

- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje municipálny úver – Eurofondy – špecializovaný úver vo 

forme termínovaného úveru na predfinancovanie projektu „Interreg V-A SR Maďarsko“ od 

Prima  banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina vo výške 25 000,-EUR (slovom 

Dvadsaťpäťtisíc eur nula centov) s celkovou úrokovou sadzbou 0,80%.  

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

8. Rôzne 

- Starosta podal návrh na usporiadanie   „1. Októberfest Kráľov Brod“ , nakoľko 

spoluorganizátor Jablkového a kačacieho festivalu AGROSTAAR KB s.r.o. Kráľov Brod  sa 

zdržiava organizovania tohtoročnej akcie. Bol predložený predbežný program.  

 

-  Mgr. Gergely Agócs dal návrh na rozdelenie komisie na Poľnohospodársku komisiu 

a Komisiu pre ochranu a tvorbu životného prostredia a vymenovanie predsedu komisie pre 

ochranu a tvorbu životného prostredia Szilárda Szomolaiho. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

-  Ďalej boli poslanci informovaní o : 



 - z dôvodu covid bolo obci pridelených o 16.000 € menej 

 - podaných projektoch  

 - zo strany obce je potrebné uzatvoriť zmluvy na zabezpečenie odchytu túlavých psov 

   a vydať VZN o chove zvierat  

 - 29.augusta sa uskutoční rodinná akcia rozlúčka s letom 

 - montujú sa WIFI prístupové body v obci 

 

Predsedkyňa návrhovej komisie Karolína Szitás Schnábelt predložila návrh uznesenia č. 14-

OZ/2020, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

 

 

 

 

    

 

          Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Eva Kubičeková  ............................. 

Imrich Sárkány   ............................. 

 

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

 

 

 

 



A Királyrévi képviselő testület 2020. augusztus 18-án jóváhagyott 14-OZ/2020 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   7 
Jelenlévő képviselők száma:  6 
A jegyzőkönyv hitelesítői:              Kubiček Éva 
     Sárkány Imre  
A javasló bizottság  elnöke:              Szitás Schnábelt Karolína        
          tag:  Mgr. Kilacsko Zsolt 
     Keller Sándor 
 

A Királyrévi képviselő testület: 

 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

 2. Beszámolót a bérlakások építéséről    

 3. Ismertetőt a hulladékgazdálkodásról 

 

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

3.  A 2020 költségvetés módosítását június 30-hoz 

4. Az „Interreg V-A SR HU“ terv önrészét a 25 000 € 15%-ban 

5. Hitelt az  „Interreg V-A SR HU“ terv előfinanszírozására a Prima Bankától 

 6. A mezőgazdasági és környezetvédelmi komisszió kettéválasztását  

 7. A környezetvédelmi komisszió elnökönének megválasztását Szomolai Szilárd 

  személyében 


