Uznesenie č.20-OZ/2021
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 03.júna 2021
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia: predseda:
členovia:
Zapisovateľka:

7
7
Karolína Szitás Schnábelt
Eva Kubičeková
Alexander Keller
Andrea Takáčová
Szilárd Szomolai
Marta Mézesová

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode:
I.
Berie na vedomie:
1.
Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia.
2.
Informácie ohľadom mobilného očkovania.
3.
Vyhodnotenie celoplošného testovania osôb v Kráľovom Brode.
4.
Správu k projektu Interreg V-A SR-Maďarsko SKHU /WETA/1901/4.1./041.
5.
Harmonogram plánovaných podujatí na rok 2021.
II.

Schvaľuje :
1.
Program rokovania.
2.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov.
3.
Úpravu rozpočtu k 31.03.2021.
4.
Čipovanie smetných nádob na komunálny a biologický odpad.
5.
Predbežný súhlas žiadateľom Jozef Nagy, nar. 24.07.1962, bytom Trstice 697
a Katarína Nagyová nar.27.04.1970, bytom Trstice 385 na terénne úpravy
a vytýčenie parciel č.13, 14, 15/1 v katastrálnom území Kráľov Brod.
6.
Žiadosť nájomcov nebytových priestorov Kráľov Brod 232, Júliusa Kollárika
a Alexandra Kellere na odpustenie resp. refundáciu nájmu za obdobie 4. kvartál
2020.
Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:

Karolína Szitás Schnábelt .....................................
Eva Kubičeková

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

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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 03. júna 2021
Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 7 poslancov, kontrolórka obce, pracovníčky
obecného úradu.
Mgr. Gergely Agócs, starosta obce privítal prítomných a predložil pozmenený návrh programu
rokovania nasledovne:
1.
Zahájenie
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3.
Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia
4.
Úprava rozpočtu k 31.3.2021
5.
Začipovanie smetných nádob na komunálny a biologický odpad
6.
Informácia ohľadom mobilného očkovania
7.
Vyhodnotenie celoplošného testovania osôb v Kráľovom Brode
8.
Implementácia projektu Interreg V-A SR-Maďarsko SK
HU/WETA/1901/4.1./041
9.
Plánované podujatia na rok 2021
10.
Rôzne
11.
Návrh uznesenia
12.
Záver
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Za overovateľov zápisnice starosta navrhol Evu Kubičekovú a Karolínu Szitás Schnábelt, za
predsedu návrhovej komisie Alexandra Kellera, za členov Andreu Takáčovú a Szilárda
Szomolaiho.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia previedol starosta. Konštatoval, že v uznesení
schválený odpredaj pozemku p.č.306/2 bol realizovaný, a vlastníctvo prevedené na nového
majiteľa. Poslanci správu brali na vedomie.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Úprava rozpočtu k 31.3.2021
Ekonómka obce Mgr. Gabriela Szuhová predložila príjmové aj výdavkové rozpočtové
opatrenia, ktoré tvoria súčasť zápisnice. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu
k 31.03.2021.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Začipovanie smetných nádob na komunálny a biologický odpad
Firma FCC Slovensko v spolupráci so spoločnosťou SENSONEO spúšťa nové riešenie na
sledovanie pre efektívnejší zvoz odpadov a to čipovanie zberných nádob. Za pomoci aplikácie
má obec možnosť evidovať tvorbu odpadov. Dodanie RFID čipov je bezplatné, zavedenie tohto
systému znamená pre obec navýšenie mesačných výdavkov cca o 60-70€. Nakoľko sa získajú

informácie o množstve odpadu za každú domácnosť, v budúcnosti bude možné využiť
kategórie poplatkov platenia za odvoz. Táto téma bola prerokovaná na zasadnutí komisie pre
ochranu a tvorbu životného prostredia, ktorá komisia navrhuje schváliť tento spôsob zberu.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čipovanie smetných nádob na komunálny a biologický odpad.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Informácia ohľadom mobilného očkovania
Trnavský samosprávny kraj spustil výjazdové očkovanie seniorov nad 70 rokov ich
doprovodov, imobilných a chorých obyvateľov. V obci prejavilo záujem 92 ľudí, ktorí boli aj
zaregistrovaní.
Očkovanie v jednotlivých obciach sa uskutočňuje priebežne, presný dátum Trnavská župa
určiť nevie z dôvodu veľkého vyťaženia výjazdovej očkovacej jednotky.
Poslanci informáciu berú na vedomie.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Vyhodnotenie celoplošného testovania osôb v Kráľovom Brode
Starosta obce vyhodnotil plošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť vírusu COVID – 19,
ktoré prebehlo 16 krát. Bolo vykonaných 6889 výterov z ktorých bolo 26 pozitívnych. Nakoľko
v posledných šiestich kolách nebola zistená prítomnosť vírusu a pre zmenšujúci sa záujem bolo
testovanie dňom 8.5.2021 ukončené. Výdavky na túto činnosť predstavujú 22 073 €, príjmy
34 520 € ktoré budú použité na boj proti koronavírusovej pandémii.
Poslanci vyhodnotenie berú na vedomie.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Implementácia projektu Interreg V-A SR-Maďarsko SK HU/WETA/1901/4.1./041
Mgr. Gergely Agócs, starosta : Financie získané na tento projekt mali byť použité v roku 2020
ale kvôli pandémii termín vyúčtovania bol predlžený do 31.októbra 2021. Plánované programy
v Győrsövényház : 12.jún – futbalový zápas, 10. júl – jazdecké dni, posledný augustový víkend
– obecné dni, september – lečo party
Plánované programy v Kráľovom Brode: 17. jún – spoločná tlačová správa so starostom
Győrsövényház, 22. a 23. júl Révfeszt Junior a Révfeszt, 7. august – Rodinný deň a súťaž vo
varení gulášu, 2. október – Jablkový a kačací festival.
Z projektu bude financovaná príprava troch videí a návšteva waldorfskej školy.
Plánované podujatia na rok 2021
4. jún o 20:21 spomienka na 101. výročie Trianonu , 20. júl – vysvätenie zrekonštruovaného
dreveného stľpa, 17. september – Večer humoru s účinkujúcimi Ihos József, Bagi Iván, Nacsa
Olivér, 17. november – Výstava relikvií z obdobia socializmu.
Rôzne
- Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas žiadateľom Jozefovi Nagyovi, nar. 24.07.1962,
bytom Trstice 697 a Kataríne Nagyovej nar.27.04.1970, bytom Trstice 385 na terénne úpravy
a vytýčenie parciel č.13, 14, 15/1 v katastrálnom území Kráľov Brod.
Hlasovanie:
za -7,
proti – 0,
zdržal sa – 0,

- Nájomcovia domu služieb Július Kollárik a Alexander Keller požiadali obecné zastupiteľstvo
o odpustenie nájmu, nakoľko počas núdzové stavu nemohli prevádzkovať svoje pohostinstvá.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť nájomcov nebytových priestorov Kráľov Brod 232,
Júliusa Kollárika a Alexandra Kellere na odpustenie resp. refundáciu nájmu za obdobie 4.
kvartál 2020.
Hlasovanie:
za – Mgr. Zsolt Kilacsko, Imrich Sárkány, Andrea Takáčová, Szilárd Szomolai
proti – Karolína Szitás Schnábelt,
zdržali sa – Alexander Kelller, Eva Kubičeková
Podneti poslancov:
- Szilárd Szomolai – osvetlenie priechodu pre chodcov pri základnej škole
- Karolína Szitás Schnábelt – zorganizovanie brigády na športovom ihrisku
- Alexander Keller – zaistenie krytu kanalizačného poklopu v areály ZŠ a MŠ
- Andrea Takáčová - zaslať výzvu majiteľovi rodinného domu pod s.č.53 na skosenie buriny.
Predsedom návrhovej komisie Alexandrom Kellerom predložené uznesenie č.20-OZ/2021
poslanci jednohlasne schválili.

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:

Karolína Szitás Schnábelt .....................................
Eva Kubičeková

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

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

A Királyrévi képviselő testület 2021. június 3-án jóváhagyott 20-OZ/2021 számú
határozata
A képviselők száma:
Jelenlévő képviselők száma:
A jegyzőkönyv hitelesítői:
A javasló bizottság elnöke:
tagok:

7
7
Szitás Schnábelt Karolína
Kubiček Éva
Keller Sándor
Takáč Andre
Szomolai Szilárd

A Királyrévi képviselő testület:
I.

Tudomásul vette:
1.
A határozat ellenőrzést
2.
Tájékoztatót a mobil oltópontról
3.
A községben végzett átfogó tesztelés kiértékelését
4.
Beszámolót az Interreg V-A SR-Maďarsko SKHU/WETA/1901/4.1./041
pályázatról
5.
A 2021 évre tervezett rendezvények időbeosztását

II.

Jóváhagyta:
1.
Az üléstervet
2.
A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket
3.
A költségvetés módosítását 2021.3.31-hez
4.
A kommunális és biológiai hulladék elszállítására szolgáló kukák becsippelését
5.
Előzetes jóváhagyást Nagy József és Nagy Katalin kérvényezőknek a 13,14 és
a15/1 számú parcellák tereprendezésére, valamint kijelölésére
6.
Kollárik Gyula és Keller Sándor bérlők kérvényét a 2020 év utolsó évnegyed
bérleti díjának elengedésére

