
Uznesenie č. 17-OZ/2020 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 26.novembra 2020 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  5 

Overovatelia zápisnice:  Eva Kubičeková 

     Andrea Takáčová 

Návrhová komisia: predseda: Karolína Szitás Schnábelt 

   členovia: Alexander Keller 

     Mgr. Zsolt Kilacsko 

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. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov a hospodárskych zvierat. 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o daní z nehnuteľností , o miestnych daniach 

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

 kalendárny rok 2021. 

6. Návrh rozpočtu na rok 2021. 

7. Podpísanie dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 

 podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v platnom 

 znení zo dňa 21.12.2018 s Júliusom Kollárikom, IČO 34246827, Kráľov Brod 404. 

8. Podpísanie dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 

 podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v platnom 

 znení zo dňa 21.12.2018 s Alexandrom Kellerom, IČO: 41218205, Kráľov Brod 367. 

9. Podpísanie dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej 

 podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v platnom 

 znení zo dňa 21.12.2018 s Františkom Mészárošom, IČO 14020203, Kráľov Brod 231. 

10. Zmeny ohľadom odpadového hospodárstva os roku 2021. 

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch. 

III. Poveruje: 

1. Predsedu komisie životného prostredia na označenie stromov na orez popri cyklotrase. 

        

           Mgr. Gergely Agócs 

                starosta obce 

Overovatelia: 

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

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

 

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



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 26. novembra 2020 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 5 poslancov, kontrolórka obce, pracovníčky 

obecného úradu, Szilárd Szomolai-predseda komisie ŽP. 

 

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. Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

 5. Všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov a hospodárskych zvierat 

 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, o miestnych 

  daniach a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné 

  odpady na kalendárny rok 2021  

 7. Návrh rozpočtu na rok 2021 

 8. Dodatky k nájomným zmluvám – dom služieb 

 9. Zmeny ohľadom odpadového hospodárstva od 2021 

 10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

 11. Rôzne 

 12. Návrh uznesenia 

 13. Záver 

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

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Evu Kubičekovú a Andreu Takáčovú, za predsedu 

návrhovej komisie Karolínu Szitás Schnábelt, za členov Alexandra Kellera a Mgr. Zsolta 

Kilacska. 

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

 

Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia previedol starosta ktorý konštatoval, že zmluva 

o úvere na technickú infraštruktúru k bytovým jednotkám s Prima bankou Slovensko a.s. bola 

podpísaná, návrhy VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a o držaní psov a hospodárskych 

zvierat boli zverejnené na webovej stránke obce. 

Poslanci kontrolu uznesenia brali na vedomie. 

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

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Na webovej stránke  a na úradnej tabuli obce zverejnenému VZN  zo strany občanov nedošli 

žiadne pozmeňovacie návrhy, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 

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

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov a hospodárskych zvierat 

Na webovej stránke  a na úradnej tabuli obce zverejnenému VZN  zo strany občanov nedošli 

žiadne pozmeňovacie návrhy, preto sa pristúpilo k hlasovaniu. 

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

 

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

a o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny 

rok 2021 

JUDR. Jozefom Czibulom vypracované VZN  starosta navrhuje schváliť bez navýšenia daní 

a poplatkov, s čím súhlasia aj prítomní poslanci.  

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

 

Návrh rozpočtu na rok 2021 

Komisiou ekonómie a účtovníčkou obce vypracovaný návrh rozpočtu počíta s príjmami 

a výdavkami vo výške 1 667 882,-€ . Návrh sa prikladá k zápisnici a zverejňuje sa na webovej 

stránke obce. 

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

 

Dodatky k nájomným zmluvám – dom služieb       

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme 

nebytových priestorov uzatvorenej  podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

nebytových priestorov v platnom  znení zo dňa 21.12.2018 s Júliusom Kollárikom, IČO 

34246827, Kráľov Brod 404. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme 

nebytových priestorov uzatvorenej  podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

nebytových priestorov v platnom  znení zo dňa 21.12.2018 s Alexandrom Kellerom, IČO: 

41218205, Kráľov Brod 367. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podpísanie dodatku č.1 k nájomnej zmluve o nájme 

nebytových priestorov uzatvorenej  podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme 

nebytových priestorov v platnom  znení zo dňa 21.12.2018 s Františkom Mészárošom, IČO 

14020203, Kráľov Brod 231. 

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

 

Zmeny ohľadom odpadového hospodárstva od 2021 

Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných, že v roku 2018 podiel triedeného odpadu 

predstavoval v našej obci 5% všetkého odpadu, v roku 2019 bol tento podiel už 30%, ak všetko 

dobre dopadne, tento rok uzavrieme okolo 40%. A z dlhodobého hľadiska je našim cieľom 

stabilne sa pohybovať nad 50%.  Napriek tomu, že poplatok za skládku pre obce sa od 

budúceho roka opäť zvýši, nenavrhuje  zvyšovať poplatok za odvoz odpadu. Je za zavádzanie 



nového systému, ktorý sa už v mnohých obciach osvedčil, s cieľom podporiť triedený zber a 

znižovať množstvo komunálneho odpadu. Na základe jednomyseľného hlasovania komisie pre 

životné prostredie navrhuje  od marca 2021 prejsť na dvojtýždňové intervaly pre zber 

záhradného biologicky rozložiteľného odpadu  a komunálneho odpadu. Bude to znamenať, že 

od marca do novembra sa v jednom týždni bude zmesový komunálny odpad odvážať a v 

druhom týždni sa bude konať odvoz záhradného odpadu v špeciálnej nádobe na to určenej. V 

zimných mesiacoch by naďalej fungoval súčasný systém zberu. Poslanci schvaľujú zmeny 

v odpadovom hospodárstve. 

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

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

So zapracovanými zmenami predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch 

poslanci schválili bez pripomienok. 

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

 

R ô z n e 

Starosta informoval : 

- na brehu jazera pri cintoríne budú vysadené tuje 

- ďalšie zasadnutie je plánované na 14. alebo 15. december 

- Mikuláš na koči príde 6.decembra 

 

Predseda komisie ŽP upozornil na zasahujúce konáre popri cyklotrase. Obecné zastupiteľstvo 

poveruje predsedu komisie životného prostredia na označenie stromov na orez popri 

cyklotrase. 

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

 

Predsedkyňou návrhovej komisie predložené uznesenie č.17-OZ/2020 bolo jednohlasne 

schválené. 

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

 

          

           Mgr. Gergely Agócs 

                starosta obce 

 

 

 

Overovatelia: 

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

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

 

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

 

 



 
 

A Királyrévi képviselő testület 2020. november  26-án jóváhagyott 17-OZ/2020 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   7 
Jelenlévő képviselők száma:  5 
A jegyzőkönyv hitelesítői:  Kubiček Éva      
     Takáč Andrea      
A javasló bizottság  elnöke:              Szitás Schnábelt Karolína 
    tagok:  Keller Sándor  

     Mgr. Kilacsko Zsolt 
 

   
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 község költségvetéséből nyújtott juttatásokról szóló általános érvényű 

rendeletet 

4.   A kutya és a haszonállatok tartásáról szóló általános érvényű rendeletet  

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

érvényű rendelet tervezetét a 2021 évre 

6. A költségvetés tervezetét a 2021 évre 

7. Bérleti szerződés mellékletének aláírását Kollárik Gyulával 

8.  Bérleti szerződés mellékletének aláírását Keller Sándorral 

9. Bérleti szerződés mellékletének aláírását Mészáros Ferenccel 

10.  Változásokat a hulladékgazdálkodás terén a 2021 évtől 

11. A hulladékgazdálkodásról szóló általános érvényű rendelet tervezetét 

 

III.      Megbízta: 

          1. A környezetvédelmi bizottság elnökét a kerékpárútra benyúló fák bejelölésével 

 

 

 

 

 


