
U z n e s e n i e   č. 2-OZ/2015 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 19.februára 2015 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  7 

Overovatelia zápisnice:  Attila Lukács 

     Margita Martinkovičová 

Návrhová komisia: predseda: Mgr. GergelyAgócs 

   členovia: Csaba Erdélyi, Mgr. Tomáš Vadkerti 

Zapisovateľka:    Marta Mézesová 

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode : 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia. 

II. Schvaľuje: 

 1. Program rokovania rozšírený o body: 

  8. Výročná správa obce Kráľov Brod 

  9. Záverečný účet obce Kráľov Brod 

 2. Rozpočet obce na rok 2015. 

3. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Kráľov Brod 

a členov a orgánov, zriadených obecným zastupiteľstvom. 

 4. Výročnú správu obce Kráľov Brod . 

 5. Záverečný účet obce Kráľov Brod. 

 6. Plnenie rozpočtu – rok 2014. 

7. Finančný príspevok vo výške 50,-€ Slovenskému zväzu chovateľov ZO Horné 

Saliby. 

8. Žiadosť  Pekárne Jahodná, Pavla Egriho o povolenie ambulantného predaja 

pekárenských, cukrárenských a mliečnych výrobkov. 

 9. Vzdanie sa odmien poslancov obecného zastupiteľstva a zástupcu starostu. 

III. Odmieta: 

1. Žiadosť Kataríny Gálikovej o povolenie prevádzky, nakoľko predmet žiadosti sa 

nenachádza na obecnom pozemku. 

IV. Ruší: 

 1. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva zo dňa 15.07.2010. 

V. Poveruje: 

1. Komisiu výstavby a bývania na preverenie možnosti úpravy kúpeľne 

v nájomnom byte 402/1, ktorého nájomcom je Peter Varsányi. 

          

PhDr. Pavel Racsko 

                   starosta obce 

Overovatelia: 

Attila Lukács   ................................ 

Margita Martinkovičová ................................ 
Zapisovateľka:  Marta Mézesová : .........................  



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 19. februára 2015 

 
Prítomní:PhDr. Pavel Racsko starosta obce, 7 poslancov, JUDr. Jozef Czibula, kontrolórka 
obce, pracovníčky OcÚ. 
Program rokovania bol na návrh starostu rozšírený nasledovne: 
 1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 
 4. Schválenie rozpočtu na rok 2015 
 5. Štatút obce Kráľov Brod 
 6. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
 7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
 8. Výročná správa obce Kráľov Brod 
 9. Záverečný účet obce Kráľov Brod 
 10. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
 11. Rôzne 
 12. Návrh uznesenia 
 13. Záver 
Hlasovanie: za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
Za predsedu návrhovej komisie bol zvolený Mgr. GergelyAgócs, za členov Csaba Erdélyi 
a Mgr. Tomáš Vedkerti . Overovatelia: Attila Lukács, Margita Martinkovičová. 
Hlasovania: za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia prevedenú starostom obce poslanci brali na 
vedomie. 
 
Schválenie rozpočtu obce na rok 2015 
Návrh rozpočtu poslanci obdržali písomne. Návrh bol vyvesený na informačnej tabuli a na 
webovej stránke obce. Bol prerokovaný komisiou ekonómie. Predseda komisie  Ing. Zsolt 
Marczibál oboznámil poslancov s jednotlivými položkami. Návrh bol vypracovaný na základe 
predchádzajúceho obdobia. Výdavky na odmeny poslancov a zástupcu starostu /v prípade 
vzdania sa/ boli prečlenené na jednotlivé organizácie. 
Starosta obce dal hlasovať na vzdanie sa odmien poslancov a zástupcu. 
Hlasovanie: za – 6,  proti- 0, zdržal sa – Ing. Zsolt Marczibá 
Z položky investičných výdavkov sa prečlení sa  na Jablkový festival 4 000,-€. 
PhDr. Racsko dal hlasovať o rozpočte obce s navrhovanými zmenami. 
Hlasovanie: za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0. 
Rozpočet obce na rok 2015 bol jednohlasne schválený. 
 
Schválenie Štatútu obce a Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva sa rozhodli 
poslanci preložiť na ďalšie zasadnutie z dôvodu preštudovania materiálu. 
 
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
Na návrh poslanca Ing. Marczibála bo upravený čl.V . Správne znenie článku: 



Vzdanie sa odmeny poslanca 
1. Poslanec má právo vzdať sa odmeny poslanca. 
2. Vyhlásenie poslanca o vzdaní sa odmeny poslanca môže byť: 
 a/ v písomnej forme a zaevidované v registratúrnom denníku obecného úradu 
 b/ v ústnej forme urobené do zápisnice obecného zastupiteľstva 
Hlasovanie: za – 7,  proti – 0, zdržal sa - 0 
  
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schvaľuje: 
 - Výročnú správu obce Kráľov Brod za rok 2014 
 - Záverečný účet obce Kráľov Brod 
 - Plnenie rozpočtu – rok 2014  
Hlasovanie: za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0 
 
R ô z n e : 
- Žiadosť Slovenského zväzu chovateľov ZO Horné Saliby o pridelenie finančnej čiastky 
na organizovanie výstavy obecné zastupiteľstvo schválilo a udeľuje príspevok vo výške 50,-€. 
Hlasovanie: za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0 
 
- Peter Varsányi , bytom Kráľov Brod 402/1 podal žiadosť o povolenie úpravy kúpeľne 
nájomného bytu. Obecné zastupiteľstvo poveruje komisiu výstavby a bývania na preverenie 
možnosti úpravy. 
 
- Žiadosť Pekárne Jahodná, Pavla Egriho o povolenie ambulantného predaja 
pekárenských, cukrárenských a mliečnych výrobkov poslanci schválili. 
Hlasovanie: za – 7,  proti – 0, zdržal sa – 0 
 
- Katarína Gáliková, bytom Dolný Chotár č.154 podala žiadosť o povolenie prevádzky 
rýchleho občerstvenia prostredníctvom mobilného  predajného stánku na adrese Kráľov 
Brod 2. Obecné zastupiteľstvo odmieta žiadosť , nakoľko označený pozemok nie je vo 
vlastníctve obce. 
Hlasovanie: za – 0,  proti – 7, zdržal sa – 0 
 
- Starosta obce informoval predsedu komisie ochrany verejného poriadku Mgr. 
GergelyaAgócsa o oznámení  priestupkovej veci Attilu Horvátha a žiadosti Úradu práce , 
sociálnych vecí a rodiny v Galante, oddelenia sociálnoprávnej  ochrany detí a sociálnej 
kurately o podanie správy na mal. Attilu Kovácsa. 
 
- PhDr. Pavel Racsko informoval  prítomných poslancov o podaných žiadostiach na 
projekty : Rodný môj kraj – poznávací zájazd v Trnavskom kraji,Jablkový festival, 
Zorganizovanie medzinárodného futbalového zápasu starých pánov, Zdravotne preventívna 
akcia, Stretnutie dôchodcov v predvianočnom období, Nákup kníh, Pravidelné tvorivé dielne. 
Na Okresný úrad v Galante bola podaná žiadosť o refundáciu výdavkov spojených 
s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v čase od 18.00 hod. dňa 24.01.2015 do 12.00 hod dňa 
26.1.2015. 
 
- Ing. Zsolt Marczibál mal dotaz k možnosti osadenia meračov rýchlosti motorových 
vozidiel, Attila Lukács k umiestneniu dopravného zrkadla pri výjazde na hlavnú z ulice Forgó. 



 
Predsedom návrhovej komisie Mgr. GergelyomAgócsom predložené uznesenie poslanci 
jednohlasne schválili. 
 
 
 
         PhDr. Pavel Racsko 
             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia: 
Attila Lukács       .................................... 

Margita Martinkovičová .................................... 

 

 

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

 



 
 
 

2015 február 19.-én jóváhagyott 2-OZ/2015 számúhatározat 
A képviselőtestület: 
I. Tudomásul vette: 
 1. A határozat ellenőrzést 
II. Jóváhagyta: 
 1. A kibővített üléstervet 
 2. Költségvetést a 2015 évre 
 3. A képviselők jutalmazásának szabályzatát 
 4. A község éves beszámolóját 
 5. A község zárszámláját 
 6. A költségvetés teljesítését a 2014 évre 
 7. A Felsőszeli állattenyésztőknek 50,-€ 
 8. Az Eperjesi Egri pékség kérvényét  
 9. A képviselők lemondását jutalmukról 
III. Elutasította : 
 1. Az Alsóhatári KatarínaGáliková kérvényét 
IV. Megszüntette: 
 1. A 2010-ben jóváhagyott képviselők jutalmazásáról szóló szabályzatot. 
V. Megbízta: 

1. Az építésügyi és lakásbizottságot Varsányi Péter bérlönek fürdőszoba 
átalakitásának lehetőségét 


