
Uznesenie č.8-OZ/2019 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 7.novembra 2019 

 

Počet poslancov :   7 

Počet prítomných poslancov:  5 

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Zsolt Kilacsko 

     Eva Kubičeková 

Návrhová komisia: predseda: Karolína Szitás Schnábelt 

   členovia: Andrea Takáčová 

     Imrich Sárkány 

Zapisovateľka:    Marta Mézesová 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kráľovom Brode : 

 

I. Berie na vedomie: 

 1. Kontrolu uznesenia z predošlého zasadnutia. 

2. Odporúčanie Dobrovoľného hasičského zboru v Kráľovom Brode vymenovať za 

veliteľa DHZ Pavla Kilácska, nar. 6.12.1980, bytom Kráľov Brod 417.  

3. Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na Environmentálny fond, Martinská 

49, Bratislava na projekt „Protipovodňová ochrana Kráľov Brod – 

Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia“. 

 

II. Schvaľuje : 

 1. Program rokovania. 

 2. Zloženie návrhovej komisie a overovateľov. 

 3. Úpravu rozpočtu k 30.09.2019. 

4. Indikatívnu ponuku Prima banky Slovensko, a.s. na Municipálny  úver – Klasik 

vo výške 40 000,-€ na účely: 

- Rekonštrukcia futbalového štadióna 

- Rekonštrukcia ihriska – výmena umelého trávnika 

5. Spoluúčasť  na financovaní projektu „Rekonštrukcia ihriska – výmena umelého 

trávnika, obec Kráľov Brod“ vo výške 6.531,92 €. 

6. Ponuku Slovenskej agentúry životného prostredia, Tajovského 28, Banská 

Bystrica na zapojenie sa do národného projektu „Podpora biodiverzity prvkami 

zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“. 

7. Žiadosť Petra Varsányiho, bytom Kráľov Brod 403 o povolenia na umiestnenie 

montovanej garáže na parcele č. 11/3 v k.ú. Kráľov Brod. 

 

III. Súhlasí :  

1. S realizáciou projektu „Veterný park Kráľov Brod“ a podpisom Zmluvy 

o spolupráci s investorom, spoločnosťou  Energiepark s.r.o. so sídlom Gogoľova 

18, 851 01 Bratislava. 

 

 



 

IV. Poveruje: 

1. Starostu na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj autobusu Karosa, 

EČ: GA370EM s Ing. Ivom Záhradkom, Valeč 73, Česká republika. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Zsolt Kilacsko .......................... 

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

 

 

 

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



Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 7. novembra 2019 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 5 poslancov, kontrolórka obce, Ing. František 

Szikura riaditeľ AGROSTAAR KB spol. s r.o., Mgr. Bc. Pavol Havran zástupca firmy Energiepark 

s.r.o. Bratislava, zamestnankyne obecného úradu. 

 

Zahájenie: zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolal a viedol starosta obce, ktorý privítal 

prítomných. 

 

Program rokovania bol na návrh starostu pozmenený a schválený nasledovne: 

1. Zahájenie 

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

4. Zámer vybudovania veterného parku 

5. Úprava rozpočtu k 30.09.2019 

6. Vymenovanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru 

7. Vyhodnotenie Jablkového a kačacieho festivalu 

8. Predaj autobusu 

9. Spolufinancovanie aktuálnych projektov 

10. Rôzne 

11. Návrh uznesenia 

12. Záver 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov  

Mgr. Gergely Agócs navrhol zloženie nasledovne : overovatelia zápisnice – Mgr. Zsolt Kilacsko, 

Eva Kubičeková 

Návrhová komisia – predseda Karolína Szitás Schnábelt, členovia Andrea Takáčová, Imrich 

Sárkány. Návrh starostu bol schválený. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

Kontrolu previedol predsedajúci. Požiadal Andreu Takáčovú, predsedkyňu komisie pre 

telovýchovu a šport na ďalšie zasadnutie predložiť zoznam členov komisie.  

Poslanci správu brali na vedomie. 

 

Zámer vybudovania veterného parku 

Mgr. Bc. Pavol Havran, zástupca firmy Energiepark s.r.o. Bratislava opätovne predložil projekt 

veterného parku a odpovedal na otázky poslancov, týkajúce sa hlučnosti elektrární 

a  minimálnej vzdialenosti od obytnej zóny. Ponukol možnosť exkurzie v Rakúskej elektrárni. 

Po prípadnom súhlase obce prebehne ročná štúdia územia a následne územné konanie 

približne za 1,5- 2 rokov.  

Ing. František Szikura  porovnával projekt vypracovaný a minulosti a terajší. 



Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu „Veterný park Kráľov Brod“ a podpisom 

Zmluvy o spolupráci s investorom, spoločnosťou  Energiepark s.r.o. so sídlom Gogoľova 18, 

851 01 Bratislava. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Úprava rozpočtu k 30.09.2019 

Rozpočtové opatrenia boli zaslané poslancom, a vysvetlené Mgr. Gabrielou Szuhovou, 

ekonómkou obce. Poslanci schvaľujú úpravu rozpočtu k 30.09.2019. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Vymenovanie veliteľa dobrovoľného hasičského zboru 

Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných o vzdaní sa mandátu veliteľa DHZ Kráľov Brod 

Dušana Hirku ku dňa 1.11.2019 a o odporúčaní členskej schôdze DHZ vymenovať za veliteľa 

Pavla Kilácska. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odporúčanie Dobrovoľného hasičského zboru 

v Kráľovom Brode vymenovať za veliteľa DHZ Pavla Kilácska, nar. 6.12.1980, bytom Kráľov 

Brod 417. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Vyhodnotenie Jablkového a kačacieho festivalu 

Starosta v krátkosti vyhodnotil akciu, ktorú napriek zlému počasiu hodnotí pozitívne. Niekoľko 

predajcov zrušilo svoju účasť, ale boli aj nové prvky. Ing. František Szikura  informoval o novom 

žetonovom systéme, o počte predaných jedál. Finančné vyrovnanie s obcou bude po vyčíslení 

výdavkov oboch strán. Ing. Szikura navrhol  budúcoročný usporiadať dvojdňový  festival . 

Poslankyňa Karolína Szitás Schnábel má výhrady z kapacitných dôvodov a navrhuje spestrenie 

kultúrneho programu. 

 

Predaj autobusu 

Na predaj autobusu bola vypísaná súťaž ohodnotenou cenou 1269,-€. Cenovú ponukou 

doručil jeden uchádzač  so sumou 1556,-€. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu na uzavretie kúpno-predajnej zmluvy na odpredaj 

autobusu Karosa, EČ: GA370EM s Ing. Ivom Záhradkom, Valeč 73, Česká republika. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Spolufinancovanie aktuálnych projektov 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

Spoluúčasť  na financovaní projektu „Rekonštrukcia ihriska – výmena umelého trávnika, obec 

Kráľov Brod“ vo výške 6.531,92 €. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

Indikatívnu ponuku Prima banky Slovensko, a.s. na Municipálny  úver – Klasik vo výške 40 000,-

€ na účely: 

- Rekonštrukcia futbalového štadióna 



- Rekonštrukcia ihriska – výmena umelého trávnika 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

R ô z n e 

- Mgr. Gergely Agócs oboznámil prítomných s ponukou  Slovenskej agentúry životného 

prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica na zapojenie sa do národného projektu „Podpora 

biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska“. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje ponuku. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

- Peter Varsányi, bytom Kráľov Brod 403 podal žiadosť o povolenie na umiestnenie 

montovanej garáže na parcele č. 11/3 v k.ú. Kráľov Brod. Poslanci so žiadosťou súhlasia s tým, 

že žiadateľ a ostatní majitelia garáží na uvedenej parcele sú povinní uhrádzať daň 

z nehnuteľnosti. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

- Starosta informoval prítomných o podaní  žiadosti o poskytnutie dotácie na Environmentálny 

fond, Martinská 49, Bratislava na projekt „Protipovodňová ochrana Kráľov Brod – 

Rekonštrukcia odvodňovacieho zariadenia“. 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podanie žiadosti. 

Hlasovanie:  za – 5,  proti – 0, zdržal sa – 0, 

 

Predsedkyňou návrhovej komisie predložené uznesenie č.8-OZ/2019 bolo jednohlasne 

schválené. 

 

 

 

 

Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Mgr. Zsolt Kilacsko .......................... 

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

 

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



A Királyrévi képviselő testület 2019. november 7-én jóváhagyott 8-OZ/2019 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   7 
Jelenlévő képviselők száma:  5 
A jegyzőkönyv hitelesítői:  Mgr. Kilacsko Zsolt 

   Kubiček Éva 
A javasló bizottság  elnöke:  Szitás Schnábelt Karolína            

           tagok:  Takáč Andrea 
Sárkány Imre 

Jegyzőkönyvvezető :   Mézes Márta 
 

A Királyrévi képviselő testület: 

 

I. Tudomásul vette: 

 1. A határozat ellenőrzést 

2.  A helyi önkéntes tűzoltószervezet javaslatát, Kilácsko Pál parancsnoki 

kinevezésére  

3. Kérvény beadását a Environmentálny fondra „Királyrév árvízvédelme-

vízelvezetés rekonstrukciója 

II. Jóváhagyta: 

 1. Az üléstervet 

 2. A javasló bizottság összetételét és a hitelesítőket 

 3. A költségvetés módosítását 2019.9.30-hoz 

 4. A Prima Bank Slovensko  a.s. ajánlatát 40.000,-€ banki kölcsönre 

  - stadion felújítására 

  - műfű cseréje 

 5. Műfűcsere társfinanszírozását 6.531,92 € értékben 

 6. A Szlovár Környezetvédelmi Ügynökség  ajánlatát fák ültetésére községünkben 

 7. Varsányi Péter kérvényét garázs elhelyezésére a 11/3 számú parcellán 

III. Egyetért : 

 1. Szélerőmű kiépítésével és szerződés aláírásával az Energiepart s.r.o.-val  

IV. Megbízza: 

1. A polgármestert adás-vételi szerződés megkötésére a Karosa GA370EM 

autóbusz eladásához. 


