
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Kráľovičove Kračany, 

konaného dňa 16.12.2020

Prítomní: Zoltán Wurczell – starosta obce

Prítomní poslanci: /5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor 
Puha, František Csiba

Chýbal ospravedlnene:/2/ Tamás Fehér, Juraj Urhoffer

Chýbal neospravedlnene:/0/ 

Ďalší prítomní: Z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu sa zasadnutie 
uskutočnilo bez prítomnosti verejnosti.

Program zasadnutia OcZ: 

1. Zahájenie
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie overovateľov a vymenovanie zapisovateľky zápisnice
4. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
5. Prejednanie a schválenie nájomných zmlúv
6. Prejednanie a schválenie dodatku k VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
území obce Kráľovičove Kračany v časti určenia poplatku za odvoz komunálneho 
odpadu

7. Zrušenie VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území 
obce a o miestnom poplatkom za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu

8. Prejednanie a schválenie VZN obce Kráľovičove Kračany o nakladaní s komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom č. 1/2021

9. Odmeňovanie poslancov OZ a určenie mesačného platu starostu obce
10. Určenie miestnosti a doby na uzavretie manželstva a odmeňovanie účastníkov
11. Prejednanie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky
12. Rôzne

1) Starosta obce privítal prítomných poslancov, právnika obce pána doktora Lojkoviča 
a hlavnú kontrolórku Bc. Ildikó Bugárovú.

Starosta obce podal návrh na schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 
v zmysle vyhláseného, zverejneného programu.



Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

          proti:  0

          zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.1/2020/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva.

                                                                                               ...........................................
            Zoltán Wurczell

                              starosta obce

2) Starosta obce navrhol zrušenie dvoch bodov vyhláseného programu zasadnutia č. 

7. Zrušenie VZN o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území 

obce a o miestnom poplatkom za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 

odpadu a č. 8. Prejednanie a schválenie VZN obce Kráľovičove Kračany o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom č. 1/2021

Všeobecné záväzné nariadenia ešte nie sú vypracované.

Starosta obce podal návrh na schválenie zmeneného programu zasadnutia obecného 
zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

          proti:  0

          zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.2/2020/OZ 
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e 

zmenení program zasadnutia obecného zastupiteľstva

1. Zahájenie
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Určenie overovateľov a vymenovanie zapisovateľky zápisnice



4. Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
5. Prejednanie a schválenie nájomných zmlúv
6. Prejednanie a schválenie dodatku k VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, 

miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Kráľovičove Kračany v časti určenia poplatku za 
odvoz komunálneho odpadu

7. Odmeňovanie poslancov OZ a určenie mesačného platu starostu obce
8. Určenie miestnosti a doby na uzavretie manželstva a odmeňovanie účastníkov
9. Prejednanie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky
10. Rôzne

                                   ...........................................
           Zoltán Wurczell

                        starosta obce

3) Starosta obce Zoltán Wurczell vymenoval za zapisovateľku Bc. Dianu László.

Podal návrh na schválenie overovateľov zápisnice v osobách: Tibor Puha, Gabriela 
Gulázsiová.

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                      proti:  0

                      zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.3/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e 

za overovateľov zápisnice Tibora Puhu a Gabrielu Gulázsiovú. 

       

...........................................
              ZoltánWurczell

                       starosta obce

4) Prejednanie a schválenie rozpočtu obce na rok 2021

Starosta obce informoval poslancov, že návrh rozpočtu na rok 2021 a rozpočet na ďalšie 
dva roky bol vyvesený na úradnej tabuli obce a taktiež zverejnený na webovej stránke obce. 
Starosta obce odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce pani Bc. Ildikó Bugárovej, aby 



predniesla svoje stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023. Pani Bc. Ildikó 
Bugárová informovala poslancov OcZ o obsahu jej stanoviska. Na základe zistených 
skutočností uvedených vo svojom stanovisku doporučila obecnému zastupiteľstvu záväzný 
rozpočet na rok 2021 vypracovaný bez programovej štruktúry na rok 2021 schváliť bez vý-
hrad a nezáväzný rozpočet na ďalšie dva roky 2022-2023 zobrať na vedomie. Poslanci 
obecného zastupiteľstva nemali námietky.

A. Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

b e r i e  n a  v e d o m i e

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu Obce Kráľovičo-
ve Kračany na roky 2021-2023  a k návrhu rozpočtu na rok 2021

B. Starosta obce podal návrh na schválenie návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023 bez 
programovej štruktúry. 
 

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                     proti:  0
 
                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.4/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

A)  s c h v a ľ u j e

bez výhrad rozpočet na rok 2021 bez programovej štruktúry  

B)  b e r i e   n a  v e d o m i e 

viacročný rozpočet obce na roky 2022-2023 bez programovej štruktúry. 

          ...........................................
             ZoltánWurczell

                              starosta obce

 

5) Prejednanie a schválenie nájomných zmlúv

Starosta obce informoval OcZ, že Poľnohospodárske družstvá Veľké Blahovo, Lúč na 
Ostrove a Jurová požiadali obec o  uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme pozemku na 
poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku. Nájomné za rok 2021 a za roky 



nasledujúce v sadzbe 160,- Eur ročne. Presné určenie pozemkov-prenajímaných parciel je 
uvedené v prílohách k nájomným zmluvám.

A/ Starosta obce podal návrh na schválenie nájomnej zmluvy pozemkov 
(zoznam jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice) v celkovej výmere 30146,22 m2 
v sadzbe 160,- Eur ročne medzi Obcou Kráľovičove Kračany a Poľnohospodárskym 
družstvom Lúč na Ostrove, so sídlom Veľká Lúč č. 110, Lúč na Ostrove 

B/ Starosta obce podal návrh na poverenie jeho osoby na podpísanie nájomnej zmluvy.

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                       proti:  0

                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.5/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

A)  s c h v a ľ u j e

nájomnú zmluvu pozemkov (zoznam jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice) v 
celkovej výmere 30146,22 m2 v sadzbe 160,- Eur ročne medzi Obcou Kráľovičove 
Kračany a Poľnohospodárskym družstvom Lúč na Ostrove, so sídlom Veľká Lúč č. 110, 
Lúč na Ostrove 

B/  p o v e r u j e

 starostu Obce Kráľovičove Kračany podpísaním nájomnej zmluvy s Poľnohospodárs-
 kym družstvom Lúč na Ostrove. 

 ...........................................
                    Zoltán  Wurczell

starosta obce 

C/ Starosta obce podal návrh na schválenie nájomnej zmluvy pozemkov 
(zoznam jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice) v celkovej výmere 78374 m2 
v sadzbe 160,- Eur ročne medzi Obcou Kráľovičove Kračany a  Poľnohospodárskym 
družstvom Jurová, so sídlom Jurová, pošta Baka.

D/ Starosta obce podal návrh na poverenie jeho osoby na podpísanie nájomnej zmluvy.

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                     proti:  0

                    zdržal sa: 0



Uznesenie č. 8.6/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo  Obce Kráľovičove Kračany

C ) s c h v a ľ u j e

nájomnú zmluvu pozemkov (zoznam jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice) 
v celkovej výmere 78374 m2 v sadzbe 160,- Eur ročne medzi Obcou Kráľovičove 
Kračany a Poľnohospodárskym družstvom Jurová, so sídlom Jurová, pošta Baka.

D/   p o v e r u j e 

starostu Obce Kráľovičove Kračany podpísaním nájomnej zmluvy s Poľnohospodárs-
 kym družstvom Jurová. 

  .........................................
        Zoltán Wurczell
           starosta obce 

E/ Starosta obce podal návrh na schválenie nájomnej zmluvy pozemkov 
(zoznam jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice) v celkovej výmere 15398 m2 
v sadzbe 160,- Eur ročne medzi Obcou Kráľovičove Kračany a Poľnohospodárskym 
družstvom Veľké Blahovo, so sídlom 930 01 Veľké Blahovo 

F/ Starosta obce podal návrh na poverenie jeho osoby na podpísanie nájomnej zmluvy.

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba 

 proti:  0

                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.7/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

E)  s c h v a ľ u j e

nájomnú zmluvu pozemkov (zoznam jednotlivých parciel tvorí prílohu tejto zápisnice) 
vo celkovej výmere 15398 m2 v sadzbe 160,- Eur ročne medzi Obcou 
a Poľnohospodárskym družstvom Veľké Blahovo, so sídlom 930 01 Veľké Blahovo 

F)  p o v e r u j e



starostu Obce Kráľovičove Kračany podpísaním nájomnej zmluvy s Poľnohospodárs-
kym družstvom Veľké Blahovo . 

                 ...........................................
                 ZoltánWurczell

                                   starosta obce

(6)  Prejednanie a schválenie dodatku k VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území Obce Kráľovičove Kračany v časti určenia poplatku za odvoz 
komunálneho odpadu

Starosta obce požiadal poslancov  prerokovať nový visačkový systém v obci na odvoz 
komunálneho odpadu. Poslanci po prerokovaní navrhli vo VZN č. 4/2016 o dani 
z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na území obce Kráľovičove Kračany v časti určenia poplatku za odvoz 
komunálneho odpadu zrušiť bodu č. 7 a doplniť bodu č. 7 s novým znením nasledovne: 
Sadzba poplatku visačky: 
a) – poplatok visačky za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 110 l a 120 l je 2,25 €. 
b) – poplatok za visačku za jedno vyprázdnenie zbernej nádoby s objemom 240 l je 4,50 €. 
c) – poplatok za odvoz 120 l vreca so zeleným odpadom je 2,50 €. 
Minimálny odber visačiek sa určuje v počte 10 ks/kalendárny rok/poplatník. Poplatok za 
vydané visačky Obec Kráľovičove Kračany nevyrubí rozhodnutím. Visačky si poplatník 
/pôvodca odpadu/ kupuje v pokladni Obecného úradu v Kráľovičových Kračanoch. Po úhrade 
poplatku budú poplatníkovi vydané visačky na označenie zbernej nádoby pred zberom a 
odvozom odpadu. Vyprázdnené budú iba tie nádoby, ktoré sú označené s visačkou.  
Všetky ostatné sumy pri vyrúbení miestnej dane zostávajú nezmenené.
 
Starosta obce podal návrh na schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
na území Obce Kráľovičove Kračany v časti určenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                       proti:  0

                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.8/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e



dodatok č. 3 k VZN č. 4/2016 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Kráľovičove 
Kračany v časti určenia poplatku za odvoz komunálneho odpadu.

...........................................
                ZoltánWurczell

            starosta obce

7)  Odmeňovanie poslancov OZ a určenie mesačného platu starostu obce 

Starosta obce informoval prítomných poslancov, že obcou boli vypracované zásady odme-
ňovania poslancov OZ, ktoré boli poslancom doručené. K predloženému materiálu poslanci 
nemali námietky.

A/ Starosta obce podal návrh na schválenie zásad odmeňovania poslancov OZ. 

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                      proti:  0

                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.9/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e

zásady odmeňovania poslancov. 

Na pracovnom stretnutí poslancov pod vedením zástupcu starostu Obce Kráľovičove Kračany 
dňa 08.12.2020 prebehlo rokovanie ohľadne prehodnotenia platu starostu a poslanci obecného 
zastupiteľstva k terajšiemu platu starostu vo výške základ + 10% navrhli navýšenie o 20%. V praxi to 
znamená, že k základnému platu vzhľadom na počet obyvateľov a hrubej mzdy bude mať starosta 
navýšenie 30%. 

B/ Zástupca starosta obce podal návrh na schválenie navýšenia platu starostu Obce Kráľovičove 
Kračany o 30%.

 Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                       proti:  0

                     zdržal sa: 0



Uznesenie č. 8.10/2020/OZ

Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e

navýšenia platu starostu obce o 30%.

Starosta obce navrhol hlavnej kontrolórke obce p. Bc. Ildikó Bugárovej jednorazovú odmenu 
za rok 2020 vo výške 500,- € za jej odvedenú prácu, pričom uviedol, že prínos práce hlavnej 
kontrolórky v prospech obce je nielen z hľadiska kontrolnej činnosti ale aj z hľadiska  
metodickej pomoci, ako aj z hľadiska poskytnutej odbornej pomoci. 

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                       proti:  0

                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.11/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e
 
jednorázovú odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2020 v sume 500,- eur za odvedenú 
prácu hlavnej kontrolórky.

8)  Určenie miestnosti a doby na uzavretie manželstva a odmeňovanie účastníkov

A/ Starosta obce podal návrh na schválenie určenia doby obrád - možnosti uskutočnenia 
uzavretia manželstva pred matričným úradom v Kráľovičových Kračanoch,  a to v každú 
sobotu.

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                      proti:  0

                    zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.12/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

 s c h v a ľ u j e

za deň uskutočnenie obrád uzavretia manželstva na matričnom úrade v Kráľovičových 
Kračanoch každú sobotu. 



B/ Starosta obce podal návrh na schválenie odmeňovania zabezpečovateľov obrád uzatvárania 
manželstiev nasledovne:
     sobášiaci – 35,- €
     matrikárka – 35,- €
     osoba, uvádzajúca a zodpovedajúca za organizovanie obrád – 10,- €
    recitátorka – 10,- €
    osoba, ktorá sa postará o hudbu – 10,- €
    osoba, ktorá vedie pamätnú knihu – 7,- €
    čistých za každý sobáš. 

Hlasovanie: za: 5/ Ing. Csaba Horváth, Gabriela Gulázsiová, Mgr. Tamás Kiss, Tibor Puha, 
František Csiba

                       proti:  0

                     zdržal sa: 0

Uznesenie č. 8.13/2020/OZ
Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

s c h v a ľ u j e

odmeňovanie zabezpečovateľov obrád uzatvárania manželstiev nasledovne:
sobášiaci – 35,- €
matrikárka – 35,- €
osoba, uvádzajúca a zodpovedajúca za organizovanie obrád – 10,-  €
recitátorka – 10,- €
osoba, ktorá sa postará o hudbu – 10,- € 
osoba, ktorá vedie pamätnú knihu – 7,-  €
čistých za každý sobáš. 

(9)  Prejednanie majetkového priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky obce

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu, pre hospodárenia s majetkom obce 
a sociálnych vecí  informoval ostatných poslancov, že komisia preskúmala predložené 
majetkové priznania starostu obce a hlavnej kontrolórky. Komisia vyhlásila, že majetkové 
priznanie starostu obce a kontrolórky obce boli podané v zmysle zákona č. 257/2004 Z.z. a 
jeho náležitosti spĺňajú všetky podmienky určené zákonom. 

A. Obecné zastupiteľstvo Obce Kráľovičove Kračany

b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu komisie na ochranu verejného záujmu, pre hospodárenia s majetkom obce 
a sociálnych vecí podanú o majetkových priznaniach starostu obce a hlavnej 
kontrolórky obce. 



Po vyčerpaní programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce sa poďakoval 
prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OcZ.

Zapisovateľka: Bc. Diana László                                                 Starosta obce 

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

Overovatelia:

Mgr. Tamás Kiss

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

Juraj Urhoffer

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

                                              




