Uznesenie č.16-OZ/2020
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 29. októbra 2020
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia:

Zapisovateľka:

predseda:
členovia:

7
5
Karolína Szitás Schnábelt
Mgr. Zsolt Kilacsko
Eva Kubičeková
Andrea Takáčová
Imrich Sárkány
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.
Úpravu rozpočtu k 30.09.2020.
4.
Municipálny úver – Klasik– na investičné výdavky obce od Prima banky
Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina vo výške 50 000,-EUR (slovom
Päťdesiattisíc eur nula centov) splatnosťou 5 rokov , úrokovou sadzbou 12M
EURIBOR + 0,3 % p.a.
5.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľov Brod ktorým sa upravujú
podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat.
6.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Kráľov Brod o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce a vyhovie protestu prokurátora.
Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:
Karolína Szitás Schnábelt .................................
Mgr. Zsolt Kilacsko

.................................

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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 29. októbra 2020
Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 5 poslancov, 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.
Úprava rozpočtu obce k 30.09.2020
5.
Žiadosť o úver – technická infraštruktúra k bytovým jednotkám
6.
Všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov a hospodárskych zvierat
7.
Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
8.
Rôzne
9.
Návrh uznesenia
10.
Záver
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Voľba návrhovej komisie a overovateľov:
Starosta navrhol zloženie komisií nasledovne:
Predseda návrhovej komisie: Eva Kubičeková, členovia : Andrea Takáčová, Imrich Sárkány
Overovatelia zápisnice: Karolína Szitás Schnábelt, Mgr. Zsolt Kilacsko
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia bola prevedená starostom, ktorý konštatoval, že
žiadosť podaná na Ministerstvo vnútra SR o bezúročnú finančnú výpomoc na dofinancovanie
úrovne podielových daní v roku 2020 bola schválená a čiastka vo výške 16 918,-€ bola
pripísaná na účet obce. Taktiež bola podaná žiadosť na Štátny fond rozvoja bývania o odklad
splátok k úverovým zmluvám č.200/186/2020 a 200/187/2020. Poslanci kontrolu uznesenia
brali na vedomie.
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Úprava rozpočtu obce k 30.09.2020
Úpravu rozpočtu bolo potrebné vykonať hlavne z dôvodu, že výnos z dane príjmov bol nižší
o 9000,-€. Rozpočtové opatrenia boli vykonané vo výške 10 800,-€ tak v príjmovej ako aj vo
výdavkovej časti. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 30.09.2020.
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Žiadosť o úver – technická infraštruktúra k bytovým jednotkám
Mgr. Gergely Agócs predložil ponuku úveru Prima banky Slovensko a.s. a model splátkového
kalendára rozpísaného na 5 rokov.

Poslanci schvaľujú Municipálny úver – Klasik– na investičné výdavky obce od Prima banky
Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina vo výške 50 000,-EUR (slovom Päťdesiattisíc
eur
nula centov) splatnosťou 5 rokov , úrokovou sadzbou 12M EURIBOR + 0,3 % p.a.
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Všeobecne záväzné nariadenie o držaní psov a hospodárskych zvierat
Návrh VZN bol rozposlaný poslancom, ktorí sa zhodli v tom, že § 14 bod 2 sa vypúšťa. Upravené
VZN bolo jednomyseľne schválené.
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Všeobecne záväzné nariadenie obce o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Okresná prokuratúra v Galante podala protest prokurátora proti článku 2 ods. 2, článku 3
ods.3 a článku 4 ods. 7 VZN obce o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktoré
bolo obecným zastupiteľstvom schválené dňa 14.12.2012 a účinnosť nadobudlo dňom 1.
januára 2013. Obecné zastupiteľstvo vyhovie protestu prokurátora a schvaľuje návrh VZN
obce Kráľov Brod o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce s tým, že z pôvodného
návrhu sa vypúšťa z článku 2 bod 2. a/.
Hlasovanie:
za -5,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Rôzne
- Mgr. Agócs informoval :
- o zasadnutí krízového štábu, ktoré bolo zvolané z dôvodu prípravy celoplošného
testovanie antigénovými testami na COVID-19, ktoré sa uskutoční v dňoch 31. októbra a 1.
novembra,
- o dokončení rekonštrukcii cesty v cintoríne pri jazere.
Predsedkyňou návrhovej komisie predložené uznesenie číslo 16-OZ/2020 bolo jednohlasne
schválené.
Mgr. Gergely Agócs sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:
Karolína Szitás Schnábelt .................................
Mgr. Zsolt Kilacsko

.................................

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

A Királyrévi képviselő testület 2020. október 29-én jóváhagyott 16-OZ/2020 számú
határozata
A képviselők száma:
Jelenlévő képviselők száma:
A jegyzőkönyv hitelesítői:

7
5
Szitás Schnábelt Karolína
Mgr. Kilacsko Zsolt

A javasló bizottság elnöke:
tagok:

Kubiček Éva
Takáč Andrea
Sárkány Imre

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 költségvetés módosítását 2020. szeptember 30-hoz
4.
50 000 € hitelt a Prima banktól beruházásokra, 5 éves futamidővel, 0,3 %
kamattal.
5.
A kutya és a haszonállatok tartásáról szóló általános érvényű rendelet
javaslatát
6.
A község költségvetéséből nyújtott juttatásokról szóló általános érvényű
rendelet javaslatát és elfogadja az ügyészi fellebbezést

