
Uznesenie č.5-OZ/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 4. apríla 2019 

 

Počet poslancov:   6 

Počet prítomných poslancov:  6 

Overovatelia zápisnice:  Karolína Szitás Schnábelt 

     Alexander Keller 

Návrhová komisia: predseda : Eva Kubičeková 

          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. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode  

4. Záverečný účet obce Kráľov Brod k 31.12.2018 

 5. Inventúru obce Kráľov Brod k 31.12.2018 

 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľov Brod 2018-2022 

7. Žiadosť Alexandra Kellera o povolenie na prerábku prenajímaných priestorov 

prevádzky bistra Omega v Kráľovom Brode č.232. 

III. Odmieta : 

1. Žiadosť Ing. Františka Duchoňa, bytom Hlohovec-Šulekovo, Osloboditeľov  

48/805 o odpredaj parcely č.13 vo výmere 1998 m2, zapísanej na LV č.505 v k.ú. 

Kráľov Brod. 

IV. Poveruje : 

1. Poveruje starostu obce Kráľov Brod, Mgr. Gergelya Agócsa na  konanie  vo veci  

vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu p.č. 4800/7 v k.ú. Kráľov Brod 

a určiť za stavebný, ktorého majiteľmi sú Jozef Nagy a manželka Katarína 

Nagyová, bytom Trstice 697.   

 

          Mgr. Gergely Agócs 
               Starosta obce 
  
               
Overovatelia zápisnice: 

Krolína Szitás Schnábelt ............................... 

Alexander Keller              ...............................  

 

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



Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 4.apríla 2019 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 6 poslancov, JUDr. Jozef Czibula, kontrolórka 

obce, pracovníčky obecného úradu, 2 občania. 

Zahájenie: Zasadnutie zvolal a zahájil Mgr. Gergely Agócs, ktorý privítal prítomných. 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov :         Starosta navrhol nasledovné zloženie 

Overovatelia zápisnice: Karolína Szitás Schnábelt, Alexander Keller 

Návrhová komisia: predseda – Eva Kubičeková, členovia – Mgr. Zsolt Kilacsko, Imrich Sárkány 

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

Program rokovania bol schválený nasledovne : 

 1. Zahájenie 

 2. Voľby návrhovej komisie a overovateľov 

 3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

 4. Prijatie rokovacieho poriadku 

 5. Záverečný účet obce, inventúra obce k 31.12.2018 

 6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľov Brod 2018-2022 

 7. Informácie ohľadom triedenia odpadu 

 8. Rôzne 

 9. Návrh uznesenia 

 10. Záver 

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

Kontrola uznesenia poslanci boli oboznámení o zapracovaných pozmeňovacích návrhov 

poslanca Mgr. Zsolta  Kilacska do  rokovacieho poriadku §10, 12 a 13. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje pozmeňovacie návrhy. 

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

Prijatie rokovacieho poriadku : po schválení pozmeňovacích návrhov obecné zastupiteľstvo 

sa rozhodlo prijať „ Rokovací poriadok  Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode“ 

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

Záverečný účet obce, inventúra obce k 31.12.2018  

Vysvetlenie k predloženým správam podala Mgr. Gabriela Szuhová, ekonómka obce. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce Kráľov Brod k 31.12.2018 

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

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Inventúru obce Kráľov Brod k 31.12.2018 

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

Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľov Brod 2018-2022 

Vypracovaný  „Komunitný plán sociálnych služieb obce Kráľov Brod 2018-2022“ poslanci 

schválili bez pripomienok. 

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

Informácie ohľadom triedenia odpadu 

Starostom podaná správa sa týkala o prebehnutom zbere konárov, ktorá vo veľkej miere 

prispeje k zvýšeniu % separácie. Pri príležitosti dňa zeme bol organizovaný zber odpadu, kde 



sa nazbieralo veľké množstvo. Rozmiestnenie ďalších kontajnerov na sklo a papier v obci nie 

je možné, nakoľko ich počet je primeraný k počtu obyvateľov.  

Opatrenia ktoré budú zavedené v obci: pri miestnom športovom ihrisku bude umiestený  7 m3 

kontajner na organický odpad, zber textilu bude zabezpečený v dvoch kontajneroch, 

kuchynský odpad  a zber železa bude vydokladovaný. 

Občan Szilárd Szomolai navrhuje pred zberom konárov  do každej domácnosti doručiť 

informačné letáky . 

R ô z n e 

- Ing. František Duchoň, bytom Hlohovec – Šulekovo, Osloboditeľov 48/805 podal 

žiadosť o odpredaj pozemku z majetku obce, parcelné číslo 13 vo výmere 1998 m2, zapísaného 

na LV č.505 v k.ú. Kráľov Brod. Obecné zastupiteľstvo žiadosť odmieta. 

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

- Mgr. Agócs informoval prítomných o príprave vypracovania pasportizácie obce. Po 

predložení návrhu bude potrebné  projekt prekonzultovať komisiou ochrany verejného 

poriadku, v ktorom budú zahrnuté možnosti umiestnenia dopravných zrkadiel a dopravných 

značiek. 

Bola podaná informácia o podaných projektoch a o menších rekonštrukčných prácach. 

- Žiadosť Bistra OMEGA Kráľov Brod v zastúpení Alexandrom Kellerom o povolenie 

prerábky prenajímaných priestorov poslanci schválili. 

Hlasovanie:  za – 6,  proti – 0,       zdržal sa – 1 (Alexander Keller) 

- Poslanci boli oboznámení s predbežným projektom zóny rodinných domov 

a nájomných bytov Jozefa Nagya a manželky Kataríny Nagyovej, bytom Trstice 697 . Obecné 

zastupiteľstvo  poveruje starostu obce Kráľov Brod, Mgr. Gergelya Agócsa na  konanie  vo veci  

vyňatia z poľnohospodárskeho pôdneho fondu p.č. 4800/7 v k.ú. Kráľov Brod a určiť za 

stavebný, ktorého majiteľmi sú Jozef Nagy a manželka Katarína Nagyová, bytom Trstice 697.   

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

Predsedkyňou návrhovej komisie Evou Kubičekovou predložený návrh uznesenia č.5-OZ/2019 

poslanci schválili bez pripomienok.  

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

 

 

Mgr. Gergely Agócs 
               Starosta obce 
                
 

Overovatelia zápisnice: 

Krolína Szitás Schnábelt ............................... 

Alexander Keller              ...............................  

 

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

 



A Királyrévi képviselő testület 2019. április 4-én jóváhagyott 5-OZ/2019 számú határozata 

 

A képviselők száma:   6 

Jelenlévő képviselők száma:  6 

A jegyzőkönyv hitelesítői:  Szitás Schnábelt Karolína 

     Keller Sándor 

A javasló bizottság  elnöke:  Kubiček Éva 

             tagok:  Mgr. Kilacsko Zsolt 

     Sárkány Imre 

Jegyzőkönyvvezető :   Mézes Márta 

 

A Királyrévi képviselő testület: 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

 2.  2018 évi zárszámadást 

 3. 2018 leltári beszámolót 

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

 3.  Az önkormányzat ügyrendjét 

4. Királyrév község közösségi tervét a 2018-2022 évekre vonatkozóan  

5.  Keller  Sándor kérvényét a 232 szám alatt bérelt helyiségek átépítésére  

III. Elutasítja: 

1. Ing. František Duchoň, Hlohovec – Šulekovo, Osloboditeľov 48/805 lakhelyű 

személy kérvényét a község 13 számú, 1998 m2 kiterjedésű parcellájának 

megvételére. 

IV. Megbízza: 

1. A polgármestert a 4800/7 számú parcella átminősítésének intésézére 

építkezési telekké. 

 

 

  


