
Uznesenie č. 3-OZ/2015 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 26. marca 2015 

 
Počet poslancov:   7 
Počet prítomných poslancov: 5 
Overovatelia zápisnice:  Ing. Zsolt Marczibál 
     Csaba Erdélyi 
Návrhová komisia: predseda: Dušan Hirka 
  členovia: Attila Lukács 
     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. 
 2. Štatút obce Kráľov Brod. 
 3. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode. 
 4. Príspevok Rímskokatolíckej cirkvi na nákup orgánu vo výške 1 000,-€. 
 5. Správu o výsledku inventarizácie za rok 2014. 
 6. Úpravu rozpočtu. 
 
III. Poveruje: 

1. Komisiu pre telovýchovu, šport, kultúru a vzdelanie s vypracovaním 
plánu jablkového festivalu. 

 
 
 
         PhDr. Pavel Racsko 
              starosta obce 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Zsolt Marczibál ...................................... 
Csaba Erdélyi  ...................................... 
 
Zapisovateľka:  Marta Mézesová .......................... 



Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 26. marca 2015  

 
Prítomní:PhDr. Pavel Racsko starosta obce, 5 poslancov, kontrolórka obce, 
pracovníčky obecného úradu. 
Program rokovania bol schválený nasledovne: 
 1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 
 4. Štatút obce Kráľov Brod 
 5. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva 
 6. Rôzne 
 7. Návrh uznesenia 
 8. Záver 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
PhDr. Racsko navrhol zloženie komisií nasledovne: za predsedu návrhovej komisie 
Dušana Hirku, za členov Attilu Lukácsa a Mgr. Tomáša Vadkertiho. Za overovateľov 
zápisnice Ing. Zsolta Marczibála a Csabu Erdélyiho. 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia previedol starosta. Obecné 
zastupiteľstvo ju berie na vedomie. 
 
Štatút obce Kráľov Brod 
Návrh Štatútu obce Kráľov Brod poslanci obdržali v písomnej forme. Po úprave § 15 
(počet poslancov 7) a § 21 (komisie obecného zastupiteľstva) bol štatút schválený. 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brod bol schválený bez 
pripomienok. 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
R ô z n e 
- Starosta predložil žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o finančnú podporu na 
nákup orgánu do miestneho kostola.  Obecné zastupiteľstvo schválilo príspevok vo 
výške 1000,-€. 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
Z dôvodu poskytnutia príspevku Rímskokatolíckej cirkvi bola schválená úprava 
rozpočtu na rok 2015. 
Hlasovania:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0,  
 



- PhDr. Pavel Racsko informoval prítomných o podaní žiadosti  na Trnavský 
samosprávny kraj o poskytnutie financií na usporiadanie Jablkového festivalu. 
Obecné zastupiteľstvo poveruje komisiu pre telovýchovu, šport, kultúru a vzdelanie 
v spolupráci s Dorotou Schnábeltovou s vypracovaním plánu jablkového festivalu. 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
- Gabriela Szuhová, ekonómka  predložila Správu o výsledku inventarizácie 
obce za rok 2014. Správa bola schválená. 
Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
- Starosta oboznámil prítomných s možnosťou zamestnania z dlhodobo 
nezamestnaných obyvateľov, ktorú obec mieni využiť. 
 
- Ing. Zsolt Marczibál navrhol 
 -           vyžiadanie ponúk na nákup meračov rýchlosti motorových vozidiel, 
 - kosenie jarkov na hlavnej ulici zamestnancami obce, 

- vyslovil nespokojnosť s neinformovaním presného času spomienkových 
osláv. 

- Poslanec Csaba Erdélyi sa informoval 
 - o štádiu riešenia obnovy bývalej materskej školy, 
 - o možnosti vybudovania chodníka pri rodinnom dome č.246, 
 -  navrhol znovu zapieskovanie chodníka vybudovaného na Salibskej 
ulici. 
- Poslanec Attila Lukács navrhol 
 - zabezpečiť obecné lavice zámkom, 

- informoval sa o možnosti odstránenia vyvaleného stromu z Čiernej 
Vody. 

 
Predsedom návrhovej komisie Dušanom Hirkom predložené uznesenie č.3-OZ/2015 
bolo poslancami jednohlasne schválené. 
 
 
         PhDr. Pavel Racsko 
              starosta obce 
 
 
 
Overovatelia: 
Ing. Zsolt Marczibál ................................... 

Csaba Erdélyi  ................................... 

 



Zapisovateľka: Marta Mézesová ................................. 
2015 március 26.-án jóváhagyott 3-OZ/2015 számú határozat 
 
A képviselőtestület 
 
I. Tudomásul vette: 
 1. A határozat ellenőrzést 
 
II. Jóváhagyta: 
 1. Az üléstervet 
 2. A község alapszabályzatát 
 3. A képviselőtestület tárgyalási rendjét 
 4. 1000,- € anyagi juttatást orgona vásárlására 
 5. 2014 évi leltári jelentést 
 6. Költségvetés módosítását 
 
III.  Megbízza: 
 1. Sportéskultúrbizottságotazalmafesztiválterveinekkidolgozásával. 

 
 


