
Uznesenie č.4-OZ/2015 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 28.mája 2015 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  6 

Overovatelia zápisnice:  Attila Lukács 

     Dušan Hirka 

Návrhová komisia: predseda: Ing. Zsolt Marczibál 

   členovia: Csaba Erdélyi 

     Mgr. Tomáš Vadkerti 

Zapisovateľka:    Marta Mézesová 

Obecné zastupiteľstvo V Kráľovom Brode: 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia. 

2. Informácie podané podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja 

JózsefomBerényim ohľadom rekonštrukcie cesty druhej triedy vedúcej cez 

Dolné  Saliby  a Kráľov Brod. 

 3. Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. 

II. Schvaľuje: 

 1. Program rokovania rozšírený o body: 

  5. Vypracovanie a spolufinancovanie projektu na kamerový systém 

  6. Udelenie ceny obce 

 2. Zloženie návrhovej komisie a overovateľov. 

3. Vypracovanie a spolufinancovanie projektu na kamerový systém.  

4. Udelenie ceny obce Ing. Františkovi Szikurovi pri príležitosti životného jubilea 

a za významné zásluhy v rozvoji obce Kráľov Brod. 

 5. Úpravu rozpočtu. 

6. Žiadosť firmy SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice o udelenie súhlasu na umiestnenie 

stávkových terminálov  v prevádzke – Mária Kellerová – Bistro Omega. 

III. Zrušuje:  

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľov Brod o podmienkach chovu, 

držania a manipulácie s hospodárskymi a spoločenskými zvieratami na území 

obce Kráľov Brod zo dňa 14.12.2012. 

 

         PhDr. Pavel Racsko 

         starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

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

Dušan Hirka .................................... 

 

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



Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 28. mája 2015 

 

Prítomní: PhDr. Pavel Racsko starosta obce, 6 poslancov /Margita Martinkovičová sa 
ospravedlnila pre pracovné povinnosti/, JózsefBerényi podpredseda Trnavského 
samosprávneho kraja, kontrolórka obce, pracovníčky obecného úradu. 
 
Program rokovania bol na návrh starostu rozšírený a schválený nasledovne: 
 1. Zahájenie 
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 
 3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

4. Protest prokurátora proti VZN o podmienkach chovu, držania 
a manipulácie  
s hospodárskymi a spoločenskými zvieratami na území obce 

 5. Vypracovanie a spolufinancovanie projektu na kamerový systém 
 6. Udelenie ceny obce 
 7. Rôzne 
 8. Návrh uznesenia 
 9. Záver 
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Zloženie komisií bolo schválené nasledovne :  
Návrhová komisia- predseda Ing. Zsolt Marczibál, členovia – Csaba Erdélyi, Mgr. 
Tomáš Vadkerti 
Overovatelia zápisnice : Attila Lukács, Dušan Hirka 
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia bola prevedená starostom, poslanci ju 
berú na vedomie bez pripomienok. 
 

Protest prokurátora proti VZN o podmienkach chovu, držania a manipulácie 

s hospodárskymi a spoločenskými zvieratami na území obce 

Poslanci boli oboznámení s protestom prokurátora proti VZN schváleným 
obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2012. Nakoľko nariadenie nie je v súlade so 
zákonom, prokurátor navrhuje protestom napadnuté VZN zrušiť a to najneskôr do 
90 dní od doručenia protestu.   
Obecné zastupiteľstvo  ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľov Brod 
o podmienkach chovu, držania a manipulácie s hospodárskymi a spoločenskými 
zvieratami na území obce Kráľov Brod zo dňa 14.12.2012. 



Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 

Vypracovanie a spolufinancovanie projektu na kamerový systém 

 PhDr. Racsko predložil návrh na podanie a spolufinancovanie projektu na 
kamerový systém na zamedzenie vzniku priestupkov a kriminality na území obce. 
Dotácie na projekt sú poskytnuté do výšky 80%  z celkových nákladov. Rátalo by sa 
s umiestnením siedmych kamier a to 2 ks v cintoríne, 2 ks na kultúrnom dome, 2 ks 
na základnej škole a 1 ks na futbalovom ihrisku. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie a spolufinancovanie projektu na 
kamerový systém. 
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
Udelenie ceny obce 

Starosta obce predložil návrh na udelenie ceny obce Ing. Františkovi Szikurovi 
pri príležitosti jeho životného jubilea a za významné zásluhy v rozvoji obce Kráľov 
Brod. 
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 
R ô z n e  

- JózsefBerényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja podal 
informáciu ohľadom úplnej rekonštrukcie hlavnej cesty druhej triedy vedúcej cez 
Dolné Saliby  a Kráľov Brod .  Investícia sa uskutočňuje z európskeho  a krajského 
rozpočtu. Práce vykonáva firma Cesty Nitra, termín dokončenia je 30. jún. Kvôli 
obmedzeniam žiada o trpezlivosť občanov. V druhej etape sa ráta s opravou cesty 
medzi obcami Kráľov Brod a Trstice. 
Ďalej informoval o odpredaji akcií Galantskej a Dunajskostredskej nemocnici Zväzu 
zdravia a o požiadavke MKP dostať sa do dozornej rady. 
 
- Poslanec Attila Lukács opätovne požiadal o umiestnenie dopravného zrkadla 
pri výjazde z na hlavnú z ulice Forgó, Ing. Marczibálo osadenie meračov rýchlosti. 
 
- Z dôvodu zmeny príjmovej časti rozpočtu /Transfer – mimoriadna situácia 
1120,-€, na výchovu a vzdelávanie MŠ  379,-€, zo ŠR na ROEP  400,-€, pokuty 
a penále za porušenie predpisov 50,-e, grant od EO-štadión 2974,-€ / bolo potrebné 
vykonať úpravu rozpočtu. 
Upravený rozpočet sa prikladá k zápisnici. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu. 
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0, 
 



- Firma SLOVAKIA TIP, s.r.o. Košice podala žiadosť o vydanie súhlasu na 
umiestnenie stávkového terminálu v prevádzke Bistro – OMEGA  Kráľov Brod. 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s umiestnením stávkového terminálu. 
Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0, zdržal sa – 0,   
 
- Predsedovi komisie ochrany verejného poriadku a sociálnej komisie Mgr. 
GergelyoviAgócsovi boli odovzdané dokumenty na riešenie a to : - sťažnosť 
PriskyKnappovej, bytom Kráľov Brod 285, - záškoláctvo malol. Ivana Pavloviča a 
malol. Paulíny Benesovej, - priestupok Attilu Horvátha, bytom Kráľov Brod 7. 
 
- Predseda Dobrovoľného hasičského zboru Dušan Hirka podal informáciu 
o činnosti reštartovaného zboru. 2. mája sa členovia zúčastnili na taktickom 
súčinnostnom cvičení, ktorého plán činnosti bol požiar hospicu v Trsticiach – 
evakuácia osôb. Hasiči  zasahovali  aj pri požiari rodinného domu dňa 6.5.2015. 
Medzi priority sú zaradené nasledovné plány : preškolenie  dobrovoľníkov, nákup 
štyroch zásahových oblekov. 
 
- Mgr. Tomáš Vadkerti poverený obecným zastupiteľstvom s vypracovaním 
plánu jablkového festivalu navrhuje zostavenie komisie a to v nasledovnom zložení: 
starosta obce, členovia komisie kultúry, zástupca firmy Agrostaar KB s r.o., zástupca 
zväzu záhradkárov. Podrobné zostavenie programu a chodu tejto akcie by mala 
zosúladiť táto komisia. 
 
- Ing. Zsolt Marczibál sa sťažoval na majiteľa domu so súpisným číslom 55, 
ktorý zanedbáva kosenie buriny vo svojej záhrade.  
 
- Ružena Bormová,  predložila správu o činnosti hlavného kontrolóra obce 
Kráľov Brod za rok 2014. Poslanci berú správu na vedomie. 
 
Návrhovou komisiou predložené uznesenie č. 4-OZ/2015 Obecné zastupiteľstvo 
jednohlasne schvaľuje. 
 
 
         PhDr. Pavel Racsko 
              starosta obce 
 
Overovatelia: 
Attila Lukács................................. 

Dušan Hirka ................................. 



 
Zapisovateľka: Marta Mézesová  ........................... 
2015 május 28.-án jóváhagyott 4-OZ/2015 számú határozat 

 

A képviselőtestület 

 

I. Tudomásul vette 

 1. A határozat ellenőrzést 

2. Berényi József beszámolóját az az Alsószelin és Királyréven áthaladó 

másodrendű főút felújításról. 

 3. A főellenőr beszámolóját 2014 évi tevékenységéről 

II. Jóváhagyta 

 1. A kibővitett üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesitőket 

 3. Pályázat kidolgozását kamera rendszerre és az önrészt 

 4. Ing. Szikura Ferencnek faludij  átadását 

 5. Költségvetés módositását 

 6. SlovakiaTip kérvényét fogadó  terminál    elhelyezésére az Omega presszóban 

III. Megszünteti 

 1. Az állattartásról szóló általános érvényű rendeletet 

 


