Uznesenie č.6-OZ/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 27. júna 2019
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia: predseda:
členovia:
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Eva Kubičeková
Imrich Sárkány
Karolína Szitás Schnábelt
Alexander Keller
Norbert Tončko

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode :
I.
Berie na vedomie:
1.
Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia
2.
Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OUTT-OVBP1-2019/013456/Há zo dňa 02.04.2019 k návrhu „Územného plánu
obce Kráľov Brod – Zmeny a doplnky č.1“.
3.
Informáciu ohľadom aktuálnych výziev a dotácií
4.
Správu o pripravovaných kultúrnych podujatiach
5.
Dokumentáciu Pasportu dopravného značenia obce Kráľov Brod
II.

Schvaľuje:
1.
Program rokovania
2.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov
3.
Úpravu rozpočtu k 31.05.2019
4.
Výročnú správu obce za rok 2018
5.
Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016-2020
6.
1. Územný plán obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach
uplatnených pri prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Kráľov Brod Zmeny a doplnky č. 1“
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľov Brod, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť „Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“
7.

8.
9.

Žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod o zvýšenie finančného
limitu na nákup potravín k 01.09.2019 nasledovne:
Materská škola : desiata 0,38 €
Základná škola :
obed 1,21 €
obed
0,90 €
dospelí
obed 1,41 €
olovrant 0,26 €
spolu
1,54 €
Žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod o schválenie zábezpeky
na stravovanie detí vo výške 20,-€.
Žiadosť Margity Farkasovej, bytom Kráľov Brod 369 o povolenie odstránenia
betónového plotu na parc.č. 399/24 k.ú. Kráľov Brod (vedľa hostinca Farkas)

10.

11.

12.
III.

Žiadosť Margity Farkasovej, bytom Kráľov Brod 369 o povolenie uloženia
zámkovej dlažby v časti na parc.č. 399/24 a v časti na parc.č. 399/22 (krytá
terasa) v k.ú. Kráľov Brod
Uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok vedený na Okresnom úrade Galanta –
katastrálny odbor ako záhrada v k.ú. obce Kráľov Brod na LV č.244, parcely
registra „C“, parc.č.9 o výmere 2050 m2 vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev
sv. Štefana kráľa Trstice – filiálka Kráľov Brod.
Odpredaj autobusu Karosa, typ: C 734.1340, rok výroby 1995, E.Č. Ga- 370 AN.

Odporúča
Starostovi obce Kráľov Brod
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a
doplnky č. 1“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby
a bytovej politiky, na Spoločnom obecnom úrade Trstice a na Obecnom úrade v
Kráľovom Brode a zaslať registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou
uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“,
všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a
b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Eva Kubičeková ...........................
Imrich Sárkány ...........................

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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 27. júna 2019
Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov, JUDr. Jozef Czibula, kontrolórka
obce, pracovníčky obecného úradu, 3 občania.
Zahájenie: Zasadnutie zvolal a viedol Mgr. Gergely Agócs, ktorý privítal prítomných.
Program rokovania bol schválený nasledovne:
1.
Zahájenie
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3.
Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia
4.
Úprava rozpočtu
5.
Výročná správa obce za rok 2018
6.
Program odpadového hospodárstva 2016-2020
7.
Územný plán obce – zmena
8.
Pasport dopravného značenia v Kráľovom Brode
9.
Informácia ohľadom aktuálnych výziev a dotácií
10.
Kultúrne podujatia v roku 2019
11.
Rôzne
12.
Návrh uznesenia
13.
Záver
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Eva Kubičeková a Imrich Sárkány, za predsedu návrhovej
komisie Karolína Szitás Schnábelt, za členov Alexander Keller a Norbert Tončko.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Kontrolu uznesenia previedol starosta. Konštatoval, že jednotlivé body boli splnené až na bod
č.IV/1. Konanie vo veci vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu p.č. 4800/7 v k.ú. Kráľov
Brod a určiť za stavebný je v štádiu riešenia. Poslanci správu brali na vedomie.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Úprava rozpočtu
Ekonómka obce Mgr. Gabriela Szuhová informovala prítomných o zmenách v jednotlivých
položkách tak v príjmovej ako aj vo výdavkovej časti rozpočtu obce aj rozpočtu ZŠ a MŠ v VJM.
Písomná správa sa prikladá k zápisnici. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu
k 31.5.2019.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Výročná správa obce za rok 2018 vypracovaná ekonómkou obce bola schválená bez
pripomienok a bez výhrad.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Program odpadového hospodárstva 2016-2020
Okresným úradom, Odborom starostlivosti o životné prostredie odsúhlasený „Program
odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,

Karolína Szitás Schnábelt navrhuje rozposlanie propagačných letákov do domácností, ktoré
riešia separovaný zber.
Územný plán obce -zmena
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru
výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2019/013456/Há zo dňa 02.04.2019 k návrhu
„Územného plánu obce Kráľov Brod – Zmeny a doplnky č.1“.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Územný plán obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“
2. Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri
prerokovaní návrhu „Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“
3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľov Brod, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť
„Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Obecné zastupiteľstvo odporúča starostovi obce Kráľov Brod
1. Zabezpečiť vypracovanie čistopisu „Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a
doplnky č. 1“, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky,
na Spoločnom obecnom úrade Trstice a na Obecnom úrade v Kráľovom Brode a zaslať
registračný list o obsahu územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení
Ministerstvu dopravy a výstavby SR.
2. Vyhlásiť záväzné časti „Územného plánu obce Kráľov Brod - Zmeny a doplnky č. 1“,
všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Pasport dopravného značenia v Kráľovom Brode
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dokumentáciu Pasportu dopravného značenia obce
Kráľov Brod so súhlasným stanoviskom Trnavského samosprávneho kraja, Okresným
riaditeľstvom policajného zboru a Okresným úradom Galanta.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Informácia ohľadom aktuálnych výziev a dotácií
Starosta obce informoval prítomných o podaných žiadostiach a o získaných financiách. Správa
je súčasťou zápisnice. Poslanci ju brali na vedomie.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Kultúrne podujatia v roku 2019
Pripravované podujatia organizované obcou a miestnou organizáciou CSEMADOK v 2.polroku:
5.júl – cyklistická túra k mlynu do Tomášikova, 20. júl – RévFeszt, 5.-9.august detský letný
tábor, 7.september – rozlúčka s letom, 26.september – rozhovor s Attilom Ambrusom,
5.október – Jablkový a kačací festival, 12.október – predstavenie Tsízió, 19.október – folklórne
podujatie, 9.november – hodová zábava v reštaurácii Farkas, 30.november – zábava
športového klubu, 8.december – stretnutie dôchodcov, 31.december – ples citaristov.
Poslanci berú správu na vedomie.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,

Rôzne
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod
o zvýšenie finančného limitu na nákup potravín k 01.09.2019 nasledovne:
Materská škola : desiata 0,38 €
Základná škola :
obed 1,21 €
obed
0,90 €
dospelí
obed 1,41 €
olovrant 0,26 €
spolu
1,54 €
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ a MŠ s VJM Kráľov Brod
o schválenie zábezpeky na stravovanie detí vo výške 20,-€.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Margity Farkasovej, bytom Kráľov Brod 369
o povolenie odstránenia betónového plotu na parc.č. 399/24 k.ú. Kráľov Brod (vedľa hostinca
Farkas).
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Margity Farkasovej, bytom Kráľov Brod 369
o povolenie uloženia zámkovej dlažby v časti na parc.č. 399/24 a v časti na parc.č. 399/22
(krytá terasa) v k.ú. Kráľov Brod
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Obecné zastupiteľstvo schvaľuje uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok vedený na
Okresnom úrade Galanta – katastrálny odbor ako záhrada v k.ú. obce Kráľov Brod na LV č.244,
parcely registra „C“, parc.č.9 o výmere 2050 m2 vo vlastníctve Rímskokatolícka cirkev sv.
Štefana kráľa Trstice – filiálka Kráľov Brod. Na pozemku bolo vybudované športové ihrisko a
zmluva sa uzatvára na dobu 20 rokov.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Z dôvodu, že prevádzkovanie autobusu je stratové Mgr. Gergely Agócs navrhol jeho
odpredaj. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odpredaj autobusu Karosa, typ: C 734.1340, rok
výroby 1995, E.Č. Ga- 370 AN.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Starosta podal informáciu vykonanom postreku komárov. Žiadosť na refundáciu výdavkov
bola zaslaná na environmentálny fond.
- Poslanec Alexander Keller predložil žiadosť nájomníkov o povolenie prerábky prístupovej
časti k nájomných bytom. Prerokovanie tejto žiadosti sa prekladá na ďalšie zasadnutie.
- Občanka Katarína Mervová mala dotaz ohľadom kúpy stavebného pozemku.

Predsedkyňou návrhovej komisie Karolínou Szitás Schnábelt predložené uznesenie č.6OZ/2019 bolo jednohlasne schválené.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia zápisnice :
Eva Kubičeková ...........................
Imrich Sárkány ...........................
Zapisovateľka: Marta Mézesová ......................

A Királyrévi képviselő testület 2019. június 27-én jóváhagyott 6-OZ/2019 számú
határozata
A képviselők száma:
Jelenlévő képviselők száma:
A jegyzőkönyv hitelesítői:
A javasló bizottság elnöke:
tagok:
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Kubiček Éva
Sárkány Imre
Szitás Schnábelt Karolína
Keller Sándor
Tončko Norbert
Mézes Márta

Jegyzőkönyvvezető :
A Királyrévi képviselő testület:
I.
Tudomásul vette:
1.
A határozat ellenőrzést
2.
A Nagyszombati járási hivatal építésügyi és lakásgazdálkodási osztályának
állásfoglalását Királyrév területrendezési tervének módosításához
3.
Beszámolót az aktuális pályázati felhívásokról és támogatásokról
4.
Ismertetőt a 2019-es évi kulturális rendezvényekről
5.
Az útjelző táblák tervezetét a községben
II.
Jóváhagyta:
1.
Az üléstervet
2.
A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket
3.
A költségvetés módosítását 2019.5.31-hez
4.
2018 évi jelentést
5.
Hulladékgazdálkodási programot a 2016 – 2020 évekre
6.
1. Királyrév község területrendezési terve – 1.számú módosítás és kiegészítés
2. A jóváhagyó hivatal határozatát
3. Általános érvényű rendeletet a község területrendezéséről
7.
Az iskolai étkezde kérvényét az illetékek megemeléséről
8.
Az iskolai étkezde kérvényét biztosíték befizetéséről
9.
Farkas Margit kérvényét a cukrászda melletti betonkerítés lebontásának
engedélyezésére
10.
Farkas Margit kérvényét a vendéglő előtti terület térkővel való lerakásának
engedélyezésére
11.
Bérleti szerződés megkötését a római katolikus egyházzal a műfüves pálya
alatti területre
12.
A Karosa autóbusz eladását
III.
Javasolta:
a polgármesternek
1.
Bebiztosítani a területrendezési terv módosításának kidolgozását és az illetékes
helyekre való elküldését.
2.
Általános érvényű rendelettel kijelölni a területrendezési terv módosításait.

