Uznesenie č.24-OZ/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa
2. decembra 2021
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Overovatelia zápisnice :
Návrhová komisia: predseda:
členovia:
Zapisovateľka:

7
6
Andrea Takáčová
Mgr. Zsolt Kilacsko
Szilárd Szomolai
Karolína Szitás Schnábelt
Eva Kubičeková
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.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
o dani z nehnuteľností,
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, o miestnej dani za
ubytovanie a o miestnej dani za psa na rok 2022
4.
Návrh rozpočtu na rok 2022
5.
a. Výročnú správu obce Kráľov Brod ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok
2020
b. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
obce Kráľov Brod - 2020
c. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo
konsolidujúcej účtovnej jednotky Kráľov Brod – 2020

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:
Andrea Takáčová ...........................
Mgr. Zsolt Kilacsko ........................
Zapisovateľka: Marta Mézesová ....................

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 2. decembra 2021
Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov (Alexander Keller sa ospravedlnil),
kontrolórka obce, pracovníčky obecného úradu.
Mgr. Gergely Agócs, starosta obce privítal prítomných a predložil návrh programu rokovania
nasledovne:
1.
Zahájenie
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3.
Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia
4.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, o miestnych
daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na kalendárny rok 2022
5.
Návrh rozpočtu na rok 2022
6.
Rôzne
7.
Návrh uznesenia
8.
Záver
Hlasovanie:
za -6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Andrea Takáčová, Mgr. Zsolt Kilacsko, za predsedu
návrhovej komisie Szilárd Szomolai a za členov Karolína Szitás Schnábelt, Eva Kubičeková.
Hlasovanie:
za -6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia bola prevedená starostom. Konštatoval,
rámcová zmluva na poskytnutie služieb „Zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Kráľov
Brod“ s firmou FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor bola podpísaná.
Poslanci správu brali na vedomie.
Hlasovanie:
za -6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, o miestnych daniach
a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok
2022
Na návrh starostu vo všeobecne záväznom nariadení neboli vykonané žiadne zmeny oproti
terajšieho VZN.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani
z nehnuteľností, o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na kalendárny rok 2022 bez pripomienok.
Hlasovanie:
za -6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Návrh rozpočtu na rok 2022
Predsedkyňa ekonomie Karolina Szitás Schnábelt podala informáciu zo záverov zasadnutia
komisie, ktorá navrhuje medzi väčšie investície zaradiť vybudovanie chodníkov v troch
lokalitách obce a to smerom na nový stavebný obvod, pri kostole a pri cintoríne. Príjmová časť

rozpočtu sa stanovuje na 1 088 902,-€ , výdavková časť na 908 041,-€. Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2022.
Hlasovanie:
za -6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Rôzne
- Predložené správy:
a. Výročná správa obce Kráľov Brod ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020
b. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Kráľov
Brod - 2020
c. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo konsolidujúcej
účtovnej jednotky Kráľov Brod – 2020
obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez pripomienok.
Hlasovanie:
za -6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Mgr. Gergely Agócs informoval :
- Bolo spracované vyúčtovanie projektu Interreg V-A SR-Maďarsko
- Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra bolo zverejnené dňa 22.11.2021
- Možnosť podania projektov Bethlen Gábor Alap na usporiadanie podujatí, na zaobstaranie
prostriedkov ( vybudovanie detského ihriska, rekonštrukcia stropu ZŠ) a spoluprácu so
zahraničnými obcami
- Heizer Optik s.r.o. podala žiadosť na povolenie vybudovania optickej infraštruktúry v obci.
Poslanci žiadosť berú na vedomie.
Szilárd Szomolai navrhuje
- vybudovanie dvoch menších detských ihrísk
- zvoz bioodpadu v nasledujúcom roku prerušiť na kratšiu dobu tj. od 16.decembra do
25.februára.
Predsedom návrhovej komisie predložené uznesenie č.24-OZ/2021 poslanci jednohlasne
schválili.
Mgr. Gergely Agócs, starosta obce sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:
Andrea Takáčová ...........................
Mgr. Zsolt Kilacsko ........................
Zapisovateľka: Marta Mézesová ....................

A Királyrévi képviselő testület 2021. december 2-án jóváhagyott 24-OZ/2021 számú
határozata
A képviselők száma:
Jelenlévő képviselők száma:
A jegyzőkönyv hitelesítői:
A javasló bizottság elnöke:
tagok:
Jegyzőkönyvvezető:
A Királyrévi képviselő testület:
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Takáč Andrea
Mgr. Kilacsko Zsolt
Szomolai Szilárd
Szitás Schnábelt Karolína
Kubiček Éva
Mézes Márta

I.

Tudomásul vette:
1.
A határozat ellenőrzést

II.

Jóváhagyta:
1.
Az üléstervet
2.
A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket
3.
Az adókról, helyi illetékekről és a kommunális hulladékról szóló általános
érvényű rendelet tervezetét a 2022 évre
4.
A költségvetés tervezetét a 2022 évre
5.
a. 2020 évi jelentést
b. 2020 évi végelszámolást
c. számvizsgáló jelentését

