
Uznesenie č. 13-OZ/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 21.mája 2020 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  5 

Overovatelia zápisnice:  Karolína Szitás Schnábelt 

     Andrea Takáčová 

Návrhová komisia: predseda: Imrich Sárkány 

   členovia:  Eva Kubičeková 

     Mgr. Zsolt Kilacsko 

Zapisovateľka:   Marta Mézesová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode: 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia. 

 2. Informácie ohľadom preventívnych opatrení a krízovej situácie spôsobeným 

  COVID-19. 

 3. Informácie ohľadom aktuálnych výziev a dotácií. 

 4. Informácie ohľadom odpadového hospodárstva. 

 

II. Schvaľuje: 

 1. Program rokovania. 

 2. Zloženie návrhovej komisie a overovateľov. 

 3. Záverečný účet obce k 31.12.2019. 

 4. Inventúru obce Kráľov Brod k 31.12.2019. 

 5. Výročnú správu obce Kráľov Brod ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 

  2019. 

 6. Úpravu rozpočtu obce k 31.01.2020. 

 

 

 

           

         Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

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

 

Zapisovateľka: 

Marta Mézesová  ......................... 

 



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 21. mája 2020 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 5 poslancov (poslanci Alexander Keller 

a Norbert Tončko sa ospravedlnili), kontrolórka obce, pracovníčky obecného úradu, dvaja 

občania. 

 

1. Zahájenie 

Zasadnutie zvolal a viedol starosta obce, ktorý privítal prítomných. Rokovanie obecného 

zastupiteľstva sa uskutočnilo za dodržania aktuálnych epidemiologických požiadaviek 

nariadených Úradom verejného zdravotníctva. 

 

Program rokovania bol schválený nasledovne: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

4. Záverečný účet, inventúra obce k 31.12.2019 

5. Výročná správa obce za rok 2019 

6. Úprava rozpočtu obce 2020 

7. Informácie ohľadom preventívnych opatrení a krízovej situácie spôsobeným  

 COVID-19 

8. Informácie ohľadom aktuálnych výziev a dotácií 

9. Informácie ohľadom odpadového hospodárstva 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za predsedu návrhovej komisie bol zvolený Imrich Sárkány, za členov Eva Kubičeková a Mgr. 

Zsolt Kilacsko, za overovateľov zápisnice Karolína Szitás Schnábelt a Andrea Takáčová. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

Kontrolu previedol starosta a konštatoval, že v uznesení č.12-OZ/2020 schválené body boli 

splnené. Zmluva o bankovej záruke so Slovenskou sporiteľňou a.s. Bratislava bola podpísaná. 

Obecné zastupiteľstvo informáciu berie na vedomie. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

4. Záverečný účet, inventúra obce k 31.12.2019 

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce bez pripomienok. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

  

 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventúru obce k 31.12.2019 bez pripomienok. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 



5. Výročná správa obce za rok 2019 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Výročnú správu obce za rok 2019 bez pripomienok. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

6. Úprava rozpočtu obce 2020 

Úpravu rozpočtu bolo potrebné vykonať z dôvodu, že na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice  

neboli poskytnuté financie a tie boli prečlenené na obstaranie nájomných bytov a súvisiacej 

infraštruktúry.  

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

7. Informácie ohľadom preventívnych opatrení a krízovej situácie spôsobeným  

 COVID-19 

Mgr. Gergely Agócs, starosta obce informoval prítomných o vykonaných  preventívnych 

opatreniach na území obce Kráľov Brod, ktoré boli prijaté krízovým štábom. Dňa 12. marca 

2020 od 6,00 hod. bola vyhlásená mimoriadna situácia na území Slovenskej republiky, 

13.marca bola uzatvorená materská a základná škola, stránkové hodiny obecného úradu boli 

upravené, rúška boli distribuované.  Krízový štáb zasadol dvakrát a to 20. a 26. marca 2020. 

Občania boli včas informovaní o nariadeniach a opatreniach vydaných Úradom verejného 

zdravotníctva SR. Obecný úrad funguje v úplnom režime, od 1.júna sa otvára škôlka a škola – 

29.5. sa vykonaná dezinfekcia verejných  budov. 

Predpokladá sa, že RévFeszt bude usporiadaný ako menšie kultúrne podujatie do 1000 osôb, 

Jablkový a kačací festival sa plánuje na jeseň  v plnom režime. COVID-19 bude mať 

ekonomický dopad na rozpočet obce. Poslanci správu berú na vedomie.  

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

8. Informácie ohľadom aktuálnych výziev a dotácií 

Starostom vypracovaná tabuľka obsahujúca názov, gestora projektu, termín podania, výšku 

žiadanej čiastky a výšku poskytnutej dotácie bola prerozdelená poslancov a je súčasťou 

zápisnice. Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

9. Informácie ohľadom odpadového hospodárstva 

Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných o množstve odpadu, ktoré aj napriek separácie 

nevykazuje nižšiu úroveň. Neplatiči komunálneho odpadu už viackrát boli vyzvaní na úhradu, 

napriek tomu si neplnia svoje povinnosti . Z toho dôvodu navrhol zaviesť systém nálepiek na 

zberné nádoby , ktoré budú potvrdzovať zaplatenie poplatku. 

Poslanci sa stotožnili s návrhom a od 1.júla do konca roka sa zavádza systém na skúšobnú dobu 

s tým, že matrice budú rozdané tým občanom , ktorí uhradili poplatok za rok 2019.  

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

10. Rôzne 

 

Starosta obce  informoval prítomných o: 

 - revitalizácii jazierka pri cintoríne 

 - prípravných prácach obecného múzea 

 - čiernej skládke na Slovenskom Poli , ktorá bola nahlásená na Okresný úrad Galanta- 

 odbor životného prostredia. Za nezákonné umiestnenie odpadu bude obec pokutovať. 



 

 

 

Občan Ján Helmeš zo Slovenské Pola mal pripomienky: 

- pri jarnom a jesennom upratovaní nie sú umiestnené kontajnery v miestnej časti  – starosta: 

pri poslednom upratovaní napriek pokynov  boli do kontajnera nahádzané tam nepatriace veci. 

Občania majú možnosť doviesť nepotrebné veci do Kráľovho Brodu o čom sú aj informovaní 

- nefunguje miestny rozhlas – starosta: obyvatelia sa môžu prihlásiť na SMS alebo e-mailové 

správy 

- detské ihrisko je v zlom technickom stave – starosta: navrhuje zapojenie sa občanov do 

udržiavacích prác, podľa požiadaviek  im bude poskytnutá materiálna pomoc  

- cintorín na Slovenskom Poli je zaburinený – starosta: kosenie je zabezpečené v intervaloch 

ako v Kráľovom Brode. 

 

Predsedom návrhovej komisie Imrichom Sárkányom predložené uznesenie č. 13-OZ/2020 bolo 

obecným zastupiteľstvom jednohlasne schválené. 

 

 

  

         Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

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

 

Zapisovateľka: 

Marta Mézesová  ......................... 

 

 

 

 



A Királyrévi képviselő testület 2020. május 21-én jóváhagyott 13-OZ/2019 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   7 
Jelenlévő képviselők száma:  5 
A jegyzőkönyv hitelesítői:  Szitás Schnábelt Karolína        
     Takáč Andrea  
A javasló bizottság  elnöke:              Sárkány Imre      
                         tag:  Kubiček Éva 
     Mgr. Kilacsko Zsolt 
 

A Királyrévi képviselő testület: 

 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

 2. Beszámolót a koronavírus terjedését megelőző intézkedésekről és a  

  válsághelyzetről 

 3. Beszámolót az aktuális pályázati felhívásokról és támogatásokról 

 4. Ismertetőt a hulladékgazdálkodásról 

 

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

3. 2019 évi végelszámolást 

4. Leltári beszámolót 

5. 2019 évi jelentést 

6. A 2020 költségvetés módosítását 

 

 


