
 

Uznesenie č.28-OZ/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 2.júna 2022 

 

Počet poslancov :   6 

Počet prítomných poslancov:  6 

Overovatelia zápisnice:  Eva Kubičeková 

     Andrea Takáčová 

Návrhová komisia:  predseda: Szilárd Szomolai 

           členovia : Mgr. Zsolt Kilacsko 

     Imrich Sárkány 

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. Úprava rozpočtu k 31.3.2022. 

4. Všeobecne záväzné nariadenie o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných 

priestranstiev na území Obce Kráľov Brod.  

5. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci 

a ochranu zelene na území obce. 

6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kráľov Brod. 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o organizácii miestneho 

referenda. 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o ustanovení činností, ktorých 

vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na 

určitom mieste. 

9. Prijatie prekleňovacieho  úveru na financovanie projektu „Rozšírenie  

infraštruktúry Kráľov Brod“ od Prima banky Slovensko a.s., Hodžova 11,  010 11 

Žilina vo výške 34 428,94 € (slovom: tridsaťštyritisíc štyristodvadsaťosem eur 

deväťdesiatštyri centov) so splatnosťou 2 roky. 

10. Spolufinancovanie projektu „Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod“ vo výške 

9576,76 €, ktorého zhotoviteľom je Jozef Nagy, NJ Stavex Trstice 697. 

11. Financovanie projektu „Chodník pri cintoríne“  vo výške  22 467,67 €, ktorého 

zhotoviteľom je DOMERSTAV s.r.o. Trstice. 

12. Financovanie projektu „Chodník pri kostole“ vo výške 8 168,48 €, ktorého 

zhotoviteľom je DOMERSTAV s.r.o. Trstice. 

 



13.  Objednanie rozšírenia miestneho rozhlasu u firmy JD ROZHLASY s.r.o. Horní 

Bečva v sume 6 982,-€. 

14. Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť  KN E parc.č. 4800, druh pozemku 

orná pôda vo výmere 4667 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Kráľov Brod, obec Kráľov 

Brod , okres Galanta, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č.1464 a je vo 

vlastníctve Slovenskej republiky a v správe povinného z vecného bremena 

v celosti v prospech každodobého vlastníka nehnuteľností a to: 

- KN C p.č. 4800/260 druh pozemku ostatná plocha o výmere 998 m2  

- KN C p.č. 4800/17 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1200 m2  

- KN C p.č. 4800/18 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1200 m2  

zapísaných na liste vlastníctva č.505, k.ú Kráľov Brod, obec Kráľov Brod, okres 

Galanta. Vecné bremeno spočíva v umiestnení inžinierskych sietí  cez pozemky 

povinného z vecného bremena 

 

III. Volí : 

1. Evu Kubičekovú za vykonávateľa občianskych obradov. 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia:  

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

Andrea Takáčová ........................ 

 

 

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



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 2. júna 2022 

Pred začatím zasadnutia  poslanci vykonali prehliadku nových nájomných bytov . 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov, kontrolórka obce, pracovníčky 

obecného úradu. 

Starosta obce Mgr. Gergely Agócs privítal prítomných a predložil program rokovania na 

schválenie: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

4. Úprava rozpočtu k 31.3.2022 

5. Všeobecne záväzné nariadenie o určovaní a zmenách názvov ulíc a verejných 

priestranstiev na území Obce Kráľov Brod  

6. Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochranu 

zelene na území obce 

7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o určení pravidiel času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kráľov Brod 

8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o organizácii miestneho referenda 

9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o ustanovení činností, ktorých 

vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom 

mieste 

10. Financovanie projektu Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod 

11. Investičné zámery obce Kráľov Brod v roku 2022 

12. Informácie ohľadom nájomných bytov 

13. Rôzne 

14. Návrh uznesenia 

15. Záver 

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

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za predsedu návrhovej komisie bol zvolený Szilárd Szomolai, za členov Mgr. Zsolt Kilacsko 

a Imrich Sárkány, za overovateľov zápisnice Eva Kubičeková  a Andrea Takáčová . 

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

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia bola prevedená starostom.  

Poslanci správu berú na vedomie. 

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

Úprava rozpočtu k 31.3.2022 

Úpravu rozpočtu bolo potrebné vykonať z dôvodu navýšenia príjmovej časti : transfér na 

výchovu a  vzdelávanie MŠ, na Covid 19, stravu ZŠ a MŠ, výnos dane z príjmov, zábezpeky, 

bankový úver. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje úpravu rozpočtu k 31.3.2022. 

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

 

JUDr. Jozef Czibula vypracoval všeobecne záväzné nariadenia, ktoré boli rozposlané 

poslancom na pripomienkovanie. Zo strany poslancov neboli podané žiadne pozmeňovacie 

návrhy.  



 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o určovaní a zmenách 

názvov ulíc a verejných priestranstiev na území Obce Kráľov Brod. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci a ochranu zelene na území obce. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod o určení 

pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kráľov Brod. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod 

o organizácii miestneho referenda. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kráľov Brod 

o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené 

na určitý čas alebo na určitom mieste. 

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

 

Financovanie projektu Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod 

Vybudovanie miestneho trhoviska - Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod bude riešené 

prekleňovacím úverom. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie prekleňovacieho  úveru na financovanie projektu 

„Rozšírenie infraštruktúry Kráľov Brod“ od Prima banky Slovensko a.s., Hodžova 11,  010 11 

Žilina vo výške 34 428,94 € (slovom: tridsaťštyritisíc štyristodvadsaťosem eur deväťdesiatštyri 

centov) so splatnosťou 2 roky. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie projektu „Rozšírenie infraštruktúry Kráľov 

Brod“ vo výške 9576,76 €. ktorého zhotoviteľom je Jozef Nagy, NJ Stavex Trstice 697 

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

 

Investičné zámery obce Kráľov Brod v roku 2022 

Mgr. Gergely Agócs informoval o pripravených  projektoch na výstavbu chodníkov pri 

cintoríne, kostole a pri novom stavebnom obvode, kde je potrebné doriešiť majetkovo právne 

vzťahy. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje financovanie projektu „Chodník pri cintoríne“  vo výške  

22 467,67 €, ktorého zhotoviteľom je DOMERSTAV s.r.o. Trstice. 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  financovanie projektu „Chodník pri kostole“ vo výške 

8 168,48 €. ktorého zhotoviteľom je DOMERSTAV s.r.o. Trstice. 

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

 



Starosta obce oboznámil prítomných s ponukami firiem na rozšírenie miestneho rozhlasu. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje objednanie rozšírenia miestneho rozhlasu u firmy JD 

ROZHLASY s.r.o. Horní Bečva v sume 6 982,-€. 

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

 

Informácie ohľadom nájomných bytov 

Mgr. Gergely Agócs informoval o kolaudačnom konaní bytových domov a prislúchajúcej 

technickej infraštruktúry ktoré sa konalo dňa 30.5.2022. Boli zistené nedostatky čo sa týka 

požiarnej ochrany, rozboru pitnej vody, akustickej skúšky – žiada sa vykonanie protihlukových 

opatrení, zriadenie vecného bremena. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosť  KN E parc.č.  

4800, druh pozemku orná pôda vo výmere 4667 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Kráľov Brod, obec  

Kráľov Brod , okres Galanta, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č.1464 a je vo vlastníctve  

Slovenskej republiky a v správe povinného z vecného bremena v celosti v prospech  

každodobého vlastníka nehnuteľností a to: 

- KN C p.č. 4800/260 druh pozemku ostatná plocha o výmere 998 m2  

- KN C p.č. 4800/17 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1200 m2  

- KN C p.č. 4800/18 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1200 m2  

zapísaných na liste vlastníctva č.505, k.ú Kráľov Brod, obec Kráľov Brod, okres Galanta. Vecné 

bremeno spočíva v umiestnení inžinierskych sietí  cez pozemky povinného z vecného 

bremena. 

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

 

Rôzne 

- Zistili sa veľké odchýlky na elektromeroch v dome služieb. Navrhuje sa premeranie 

u všetkých nájomcov. 

 

-  Obecné zastupiteľstvo volí Evu Kubičekovú za vykonávateľa občianskych obradov. 

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

 

-  Poslanci boli oboznámení so žiadosťou Okresného súdu v Galante o navrhnutie 

kandidátov na zvolenie prísediacich. 

 -  Kontrolórka obce, Ružena Bormová požiadala o podanie  informácie ohľadom 

ukončenia prevádzkovania ambulancie v Kráľovom Brode. Starosta predložil dve možnosti a to  

prehlásenie sa k MUDr. Lukovicsovej do Trstíc alebo naďalej pokračoať v zdravotnej 

starostlivosti u MUDr. Vagovičovej v Šali. 

 

-  Poslanec Szilárd Szomolai dal podnet na riešenie :  kosenie trávy vedľa bytových 

jednotkách 401 a 402, oprava cyklotrasy pred rodinným domom 137, bezpečnejšie zaistenie 

vodozádržného systému, úpravu výjazdu na prechod chodcov pri kostole. 

 

 



Predsedom návrhovej komisie predložené uznesenie číslo 28-OZ/2022 bolo jednohlasne 

schválené. 

Mgr. Gergely Agócs sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

  

 

 

 

         Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

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

Andrea Takáčová   ................................. 

 

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

 

 



A Királyrévi képviselő testület 2022. június  2-án jóváhagyott 28-OZ/2022 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   6 

Jelenlévő képviselők száma:  6 

A jegyzőkönyv hitelesítői:  Kubiček Éva      

Takáč Andrea      

A javasló bizottság  elnöke:              Szomolai Szilárd 

                     tagok:  Mgr. Kilacsko Zsolt 

     Sárkány Imre 

Jegyzőkönyvvezető :   Mézes Márta 

   

A Királyrévi képviselő testület: 

 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

  

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

3. A költségvetés módosítását 2022.  március  31-hez 

4. Az utcanevekre  és más közterületek elnevezésére vonatkozó   általános érvényű 

rendelet Királyrév község területén 

5. Általános érvényű rendelet közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek 

védelméről a község területén  

6. Általános érvényű rendelet az üzletek és a szolgáltatásnyújtások 

nyitvatartásának rendjéről Királyrév  területén  

7. Általános érvényű jogszabály lakossági szavazás kiírásáról  

8. Általános érvényű rendelet egyes tevékenységek  szabályozására,   melyek tiltva 

vagy korlátozva vannak bizonyos időre vagy helyre 

9. Áthidaló hitelt a Prima banktó a faluközpont kibővítésének finanszírozására 

34 428,94 € összegben 2 éves futamidővel 

10. A faluközpont finanszírozási önrészét 9 576,76 €  összegben, melynek 

kivitelezője Nagy József, NJ Stavex 

11. 22 467,67 € a temetőnél kiépített járdára, melynek kivitelezője a nádszegi 

Domerstav  

12. 8 168,48  € a templomnál kiépített járdára, melynek kivitelezője a nádszegi 

Domerstav  

13. Hangszóró kibővítésének megrendelését a JD ROZHLASY vállalatnál 6 982,-€ 

összegben 

14. Telki szolgalmi bejegyzést a 4800/260, 4800/17, 4800/18 számú parcellákra 

közművek elhelyezésére  

 

III. Megválasztja 

 

1. Polgári szertartást végző személyt: Kubiček Évát 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


