
Uznesenie č. 2-OZ/2018 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 19. decembra 2018 

 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  6 

Overovatelia zápisnice:  Zsolt Farkas 

     Eva Kubičeková 

Návrhová komisia: predseda: Karolína Szitás Schnábelt 

   členovia: Imrich Sárkány 

     Alexander Kaller 

Zapisovateľka:    Marta Mézesová 

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode: 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia 

II. Schvaľuje: 

 1. Program rokovania. 

 2. Zloženie návrhovej komisie a overovateľov. 

 3. Člena do školskej rady: Evu Kubičekovú. 

 4. Žiadosť Alexandra Kellera o prenájom nebytových priestorov. 

5. Úpravu rozpočtu v prípade pridelenia finančných prostriedkov na projekt  

„ Odstránenie havarijného stavu interiérových dverí a podláh v ZŠ s MŠ Kráľov 

Brod“. 

III. Poveruje: 

1. Starostu obce Kráľov Brod Mgr. Gergelya Agócsa, nar.23.07.1986 a ekonómku  

obecného úradu, Mgr. Gabrielu Szuhovú, nar.14.12.1963 ako osoby oprávnené, 

samostatne disponovať s peňažnými účtami Obce Kráľov Brod v OTP Banke 

Slovensko a.s. a na prihlásenie do elektronického bankovníctva používať SMS 

kód. 

2. Predsedov komisií obecného zastupiteľstva na ďalšie zasadnutie predložiť 
zostavenie komisií. 

IV. Súhlasí : 
1. S ukončením zmluvy o nájme nebytových priestorov  nehnuteľnosti vedenej na 

LV č.505, parc.č. 306 pod s.č. 231, miestnosť o rozlohe 166 m2  k 31.12.2018 
s Máriou Kellerovou , bytom Kráľov Brod 26. 

 
Mgr. Gergely Agócs 

               starosta obce 

 

Overovatelia:  

Zsolt Farkas        ........................... 

Eva Kubičeková ........................... 

 

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



Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 19. decembra 2019 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov ( poslanec Norbert Tončko sa pre 

chorobu ospravedlnil), JUDr. Jozef Czibula, Mgr. Norbert Czibula, kontrolórka obce, 

pracovníčky obecného úradu. 

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za predsedu návrhovej komisie bola zvolená Karolína Szitás Schnábelt, za členov Imrich 

Sárkány a Alexander Keller. Overovatelia zápisnice: Zsolt Farkas, Eva Kubičeková. 

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

 

Program rokovania bol schválený podľa priloženej pozvánky. 

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

 

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia bola prevedená starostom, ktorý poveril 

predsedov komisií obecného zastupiteľstva  na ďalšie zasadnutie predložiť zostavenie komisií. 

Navrhol nepárny  počet členov jednotlivých komisií. 

 

Delegovanie člena do školskej rady 

Mgr. Gergely Agócs navrhol za člena do školskej rady poslankyňu Evu Kubičekovú, ktorá súhlasí 

s nomináciou. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje člena do školskej rady : Evu Kubičekovú. 

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

 

R ô z n e 

- Z dôvodu zmeny starostu je potrebné v bankách v ktorých sú vedené účty obce vykonať 

zmeny. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Kráľov Brod Mgr. Gergelya Agócsa, 

nar.23.07.1986 a ekonómku  obecného úradu, Mgr. Gabrielu Szuhovú, nar.14.12.1963 ako 

osoby oprávnené, samostatne disponovať s peňažnými účtami Obce Kráľov Brod v OTP Banke 

Slovensko a.s. a na prihlásenie do elektronického bankovníctva používať SMS kód. 

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

 

- Mária Kellerová, bytom Kráľov Brod 26 podala výpoveď zmluvy o nájme nebytových 

priestorov nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Kráľov Brod , zapísanej na Okresnom úrade 

Galanta – katastrálny odbor, vedenej na LV č. 505, parc.č. 306 pod s.č. 232, miestnosť 

o rozlohe 166 m2 k 31.12.2018 z dôvodu do dôchodku. Obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s ukončením zmluvy o nájme. 

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

 



- Alexander Keller, bytom Kráľov Brod 367 podal žiadosť o uzatvorenie zmluvy o prenájme 

nebytových priestorov nehnuteľnosti pod s.č. 232, miestnosť o rozlohe 166 m2 k 1.1.2019. 

Nakoľko rodina Kellerových už dlhodobo prenajíma uvedenú nehnuteľnosť,  JUDr. Jozef 

Czibula navrhol prenajať miestnosť na základe zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa, na odsúhlasenie ktorého je potrebná 3/5 

väčšina všetkých poslancov.  Mgr. Zsolt Kilacsko mal dotaz ohľadom výšky nájomného ( 

jednotná výška bola určená obecným zastupiteľstvom) a hlasovania sa zdržal. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 1 Mgr. Zsolt Kilacsko, 

 

- Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných o padaných projektoch na Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. na Jablkový a kačací festival a divadelný večer. 

Projekt „Odstránenie havarijného stavu interiérových dverí a podláh v ZŠ a MŠ Kráľov Brod bol 

podaný na Okresný úrad Trnava, odbor školstva. V prípade pridelenia dotácie poslanci 

schvaľujú úpravu rozpočtu. 

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

 

Predsedkyňa návrhovej komisie Karolína Szitás Schnábelt predložila návrh uznesenia 

 č. 2 – OZ/2018, ktorý poslanci jednohlasne schválili. 

 

 

 
 

Mgr. Gergely Agócs 

               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

Zsolt Farkas        ........................... 

Eva Kubičeková ........................... 

 

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



2018. december 19-én jóváhagyott 2-OZ/2018 számú határozat 

A képviselőtestület 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

 3. Az iskolai tanácsba Kubiček Évát 

 4. Keller Sándor kérvényét ingatlan bérlésére 

 5. Költségvetés módosítását az iskola rekonstrukciójára odaítél juttatás esetén 

III.  Megbízza: 

1. A polgármestert és a könyvelőnőt az OTP Bankban vezetett számlák 

rendelkezésével 

2. A bizottsági elnököket a bizottságok összeállításával 

IV. Egyetért: 

 1. Keller Mária kérvényével a bérleti szerződés megszüntetésére 


