Uznesenie č.3-OZ/2019
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 31. januára 2019
Počet poslancov:
Počet prítomných poslancov:
Overovatelia zápisnice:
Návrhová komisia: predseda:
členovia :
Zapisovateľka:

6
6
Karolína Szitás Schnábelt
Eva Kubičeková
Mgr. Zsolt Kilacsko
Imrich Sárkány
Alexander Keller
Marta Mézesová

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode :
I.
Berie na vedomie:
1.
Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia.
2.
Že zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode Zsolta
Farkasa vzdaním sa mandátu podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Písomné vzdanie sa mandátu
bolo doručené Obecnému úradu Kráľov Brod dňa 23.1.2019, pričom
k uvedenému dňu prišlo k zániku mandátu poslanca a na uvedené miesto nie je
náhradník.
3.
Zloženie komisií obecného zastupiteľstva.
4.
Výsledok verejného obstarávania „Rekonštrukcia podláh a dverí v ZŠ s MŠ
v obci Kráľov Brod“.
II.
Schvaľuje :
1.
Program rokovania.
2.
Zloženie návrhovej komisie a overovateľov.
3.
Štatút obce Kráľov Brod.
4.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019.
5.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
6.
Žiadosť školskej jedálne pri ZŠ s MŠ s VJM Kráľov Brod o zvýšenie finančného
limitu na nákup potravín z druhého finančného pásma na tretie finančné pásmo
k 01.02.2019 nasledovne:
Materská škola:
desiata:
0,28 €
obed:
0,68 €
olovrant :
0,23 €
spolu:
1,19 €
Základná škola:
obed: 1,01 €
dospelí:
obed: 1,19 €
7.
Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia podláh a dverí v ZŠ s MŠ v obci
Kráľov Brod“ vo výške 761,15 €.
III.
Poveruje :
1.
Starostu obce predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky žiadosť
o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3
písm. d) zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva o zmene

IV.

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že
zanikol mandát poslanca a na uvedené miesto nie je náhradník.
2.
Starostu obce Mgr. Gergelya Agócsa, nar. 23.07.1986 na zastupovanie obce vo
všetkých právnych veciach v spoločnosti Skládka tuhého komunálneho odpadu
N-14 a.s. Neded, so sídlom Hlavná 844, 925 85 Neded.
Súhlasí :
1.
S investičným zámerom spoločnosti PPNet s.r.o., Hollého 1925/3, 927 05 Šaľa
na vybudovanie optickej siete v obci Kráľov Brod.

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:
Karolína Szitás Schnábelt .........................
Eva Kubičeková

.........................

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

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 31. januára 2019
Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov, JUDr. Jozef Czibula, kontrolórka
obce, konatelia firmy PPNet s.r.o., pracovníčky obecného úradu.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
Starosta obce navrhol za predsedu návrhovej komisie Mgr. Zsolta Kilacska, za členov Imricha
Sárkánya a Alexandra Kellera, za overovateľov zápisnice Karolínu Szitás Schnábelt a Evu
Kubičekovú.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Program rokovania bol schválený nasledovne:
1.
Zahájenie
2.
Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3.
Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia
4.
Schválenie Štatútu obce Kráľov Brod
5.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
6.
Predloženie zoznamu členov komisií obecného zastupiteľstva
7.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
8.
Poverenie na zastupovanie obce v STKO N-14 a.s. Neded
9.
Rôzne
10.
Návrh uznesenia
11.
Záver
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Kontrolu uznesenia previedol Mgr. Gergely Agócs, ktorý konštatoval, že jednotlivé body
uznesenia boli splnené.
Poslanci správu brali na vedomie.
Schválenie Štatútu obce: JUDr. Jozefom Czibulom bol vypracovaný návrh štatútu v zmysle
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a následne
doručený poslancom na preštudovanie. Poslanci návrh schválili bez pripomienok.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Návrh rozpočtu na rok 2019
Komisia ekonómie na svojom zasadnutí zostavila návrh rozpočtu na rok 2019 a ekonómka obce
s týmto návrhom oboznámila prítomných. Celkové výdavky a príjmy predstavujú 692 234,-€.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2019 podľa návrhu, bez zmien.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Predloženie zoznamu členov komisií obecného zastupiteľstva
Starosta obce, Mgr. Gergely Agócs požiadal predsedov na predloženie zostavenia komisií.
- Komisia ekonómie: predseda - Karolína Szitás Schnábelt, členovia - Mgr. Zsolt Kilacsko,
Ing. Zsolt Marczibál, Mgr. Gabriela Szuhová.

- Komisia výstavby a bývania : predseda – Alexander Keller, členovia – Anna Bedeová, Juliana
Mészárosová.
- Komisia ochrany verejného poriadku: predseda – Mgr. Zsolt Kilacsko, členovia – Norbert
Toncsko, Peter Varsányi.
- Sociálna komisia : predseda - Eva Kubičeková, členovia – Mgr. Flóra Gomboš, Dorota
Schnábeltová.
- Poľnohospodárska komisia a komisia na ochranu a tvorbu životného prostredia : predseda –
Norbert Toncsko, členovia – Lóránt Czirák, Peter Varsányi.
- Komisia pre kultúru a vzdelanie: predseda – Imrich Sárkány, členovia – Csaba Erdélyi, Dorota
Schnábeltová .
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zloženie komisií obecného zastupiteľstva.
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
V zmysle zákona č.369/1990 v súlade s ust.. § 11 ods. 4 písm. k) JUDr. Jozef Czibula
vypracoval zásady, v ktorých bola určená poslancom výška odmeny za účasť na zasadnutí 30,€ a odmena zástupcu starostu vo výške 70,-€ mesačne. Odmeny sa budú vyplácať v polročných
intervaloch.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Poverenie na zastupovanie obce v STKO N-14 a.s. Neded
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Mgr. Gergelya Agócsa, nar. 23.07.1986 na
zastupovanie obce vo všetkých právnych veciach v spoločnosti Skládka tuhého komunálneho
odpadu N-14 a.s. Neded, so sídlom Hlavná 844, 925 85 Neded.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
Rôzne
- Poslanec Zsolt Farkas sa dňa 23.01.2019 sa vzdal svojho mandátu poslanca. Obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie, že zanikol mandát poslanca Obecného zastupiteľstva
v Kráľovom Brode Zsolta Farkasa vzdaním sa mandátu podľa § 25, ods. 2, písm. c) zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Písomné vzdanie sa mandátu
bolo doručené Obecnému úradu Kráľov Brod dňa 23.1.2019, pričom k uvedenému dňu prišlo
k zániku mandátu poslanca a na uvedené miesto nie je náhradník.
- Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky žiadosť o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3
písm. d) zákona č.180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že zanikol mandát poslanca a na
uvedené miesto nie je náhradník.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných o podaných a o pripravujúcich sa projektoch.

- Konateľ firmy PPNet s.r.o., Hollého 1925/3, Šaľa predložil žiadosť o poskytnutie podperných
bodov v obci za účelom vybudovania optickej siete. Oboznámil prítomných s investičným
zámerom, s ktorým obecné zastupiteľstvo súhlasí. Žiadosť a zámer sa prikladajú k zápisnici.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Kráľov Brode o zvýšenie finančného limitu k 1.2.2019
na nákup potravín bola schválená nasledovne:
Materská škola:
desiata:
0,28 €
obed:
0,68 €
olovrant :
0,23 €
spolu:
1,19 €
Základná škola:
obed: 1,01 €
dospelí:
obed: 1,19 €
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Poslanci boli oboznámení s výsledkom verejného obstarávania „Rekonštrukcia podláh a dverí
v ZŠ s MŠ v obci Kráľov Brod“. Správu berú na vedomie a schvaľujú spolufinancovanie
projektu vo výške 761,15 €.
Hlasovanie: za – 6,
proti – 0,
zdržal sa – 0,
- Starosta pozval prítomných na spoločné, slávnostné uvítanie detí narodených v roku 2018.
Predsedom návrhovej komisie predložené uznesenie č.3-OZ/2019 poslanci jednohlasne
schválili.

Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Overovatelia:
Karolína Szitás Schnábelt .........................
Eva Kubičeková

.........................

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

2019. január 31-én jóváhagyott 3-OZ/2019 számú határozat
A Királyrévi képviselő testület
I.

Tudomásul vette :
1.
A határozat ellenőrzést.
2.
Farkas Zsolt képviselői mandátumának megszűnését a 369/1990 törvény 25 § ,2.
bekezdés c) betűje alapján 2019. január 23-val és a megüresedett helyre nincs
pótjelölt.
3.
Az önkormányzati bizottságok összeállítását.
4.
Az iskola felújítására kiírt versenytárgyalás eredményét.

II.

Jóváhagyta:
1.
Az üléstervet.
2.
A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket.
3.
A község alapszabályzatát.
4.
A 2019 év költségtervezetét.
5.
A képviselők jutalmazásáról szóló irányelvet.
6.
A Királyrévi iskolai konyha kérvényét az anyagi hozzájárulás emelésére.
7.
Az iskola felújítási projekt finanszírozásának önrészét 761,15 €-ban .

III.

Megbízza:
1.
A polgármestert kérvény beadásával az új helyhatósági választások kiírására.
2.
A polgármestert a község képviseletével az STKO N-14 részvénytársaságban.

IV.

Egyetért
1.
A Sellyei PPnet beadványával - optikai hálózat kiépítésére községünkben.

