
Uznesenie č.22-OZ/2021 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brod zo dňa 9.septembra 2021 

Počet poslancov:   7 

Počet prítomných poslancov:  5 

Overovatelia zápisnice:  Imrich Sárkány 

     Mgr. Zsolt Kilacsko 

Návrhová komisia: predseda: Szilárd Szomolai 

   členovia: Andrea Takáčová 

     Alexander Keller 

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.  Na základe vyhodnotenej obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu cenovú 

ponuku  prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Kráľov Brod, 

evidovanej na LV 505, parc.reg. C, parc.č.306/10 – číslo miestnosti podľa 

architektúry: 1.30 SKLAD, miestnosť o výmere 76,18 m2 Viktórii Rýdlovej, bytom 

Kráľov Brod 32. 

4. Žiadosť Františka Mészároša, bytom Kráľov Brod 231, nájomcu priestorov  

v dome služieb v k.ú. Kráľov Brod, vedenej na LV č.505, na parcele č.306/5 

a 306/8, na adrese Kráľov Brod č.232 o poskytnutie priestorov na ďalší 

prenájom  Alžbete Kilacskovej, bytom Kráľov Brod 50 za podmienok úhrady 

dlžnej sumy a to: 

3 900,-€ za spotrebu elektrickej energie 

2x 698,20 € a nájomné za 2. a 3. štvrťrok 2021  

  podľa splátkového kalendára do konca roka 2021. 

 

 

         Mgr. Gergely Agócs 

              Starosta obce 

 

 

Overovatelia: 

Imrich Sárkány        ....................... 

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

 

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

  



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 9. septembra 2021 

 

Prítomní: Mgr. Gergely Agócs starosta obce, 5 poslancov (Karolína Szitás Schnábelt a Eva 

Kubičeková sa ospravedlnili), kontrolórka obce, pracovníčky obecného úradu. 

 

Mgr. Gergely Agócs, starosta obce privítal prítomných a predložil návrh programu rokovania 

nasledovne: 

 1. Zahájenie 

 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

 3. Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

 4. Verejná súťaž o prenájme nehnuteľnosti - vyhodnotenie 

5. Rôzne 

 6. Návrh uznesenia 

 7. Záver 

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

 

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za overovateľov zápisnice boli zvolení Imrich Sárkány, Mgr. Zsolt Kilacsko, za predsedu 

návrhovej komisie Szilárd Szomolai a za členov  Andrea Takáčová a Alexander Keller. 

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

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia 

Mgr. Gergely Agócs konštatoval, do 10 dní  začne  realizácia projektu „Vodozádržné opatrenia 

v urbanizovanej krajine -Kráľov Brod“ , zmluva o nájme poľnohospodárskej  pôdy s firmou 

AGROSTAAR KB spol. s r.o. bola podpísaná, projekt vypracovaný firmou  OPEN DOOR s.r.o. 

Šaľa bude podaný na envirofond. 

Poslanci správu berú na vedomie. 

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

Verejná súťaž o prenájme nehnuteľnosti  - vyhodnotenie 

Poslancom bola predložená správa zo zasadnutia komisie na vyhodnotenie ponúk obchodnej 

verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parc.č. 306/10 – číslo 

miestnosti podľa architektúry: 1.30 SKLAD – miestnosť o výmere 76,18 m2. 

Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači: 

1. Gyöngyi Orosziová, Kráľov Brod 371 – cenová ponuka 18,11,€/m2/rok 

2. Ladislav Dömény, Kráľov Brod 257 – cenová ponuka 20,-€/m2/rok 

3. Viktória Rýdlová, Kráľov Brod 32 – cenová ponuka 24,-€/m2/rok. 

Na základe splnenia zverejnených podmienok sa víťazom obchodnej súťaže stala Viktória 

Rýdlová. 

Obecné zastupiteľstvo   na základe vyhodnotenej obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejšiu 

cenovú ponuku schvaľuje prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Kráľov Brod, 

evidovanej na LV 505, parc.reg. C, parc.č.306/10 – číslo miestnosti podľa architektúry: 1.30 

SKLAD, miestnosť o výmere 76,18 m2 Viktórii Rýdlovej, bytom Kráľov Brod 32. 

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

 

 



Rôzne 

- František Mészáros, nájomca nebytových priestorov  v budove obchodu a služieb na adrese 

Kráľov Brod 232 podal žiadosť o schválenie zamýšľaného zámeru poskytnúť na ďalší prenájom 

určitú časť priestorov Alžbete Kilacskovej na obchodné účely. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť Františka Mészároša, bytom Kráľov Brod 231, 

nájomcu priestorov  v dome služieb v k.ú. Kráľov Brod, vedenej na LV č.505, na parcele č.306/5 

a 306/8, na adrese Kráľov Brod č.232 o poskytnutie priestorov na ďalší prenájom  Alžbete 

Kilacskovej, bytom Kráľov Brod 50 za podmienok úhrady dlžnej sumy a to: 

3 900,-€ za spotrebu elektrickej energie 

2x 698,20 € a nájomné za 2. a 3. štvrťrok 2021  

podľa splátkového kalendára do konca roka 2021. 

Hlasovanie:  za -4,   proti – 0,  zdržal sa – 1, 

 

Zo strany starostu boli ďalej informovaní poslanci: 

- o priebehu čipovania smetných nádob a o prínose zavedenia zberu bioodpadu 

- o prípravách Jablkového a kačacieho festivalu, ktorý  prebehne v súlade s Vyhláškou 

223/2021 ÚVZ SR, návštevníci budú registrovaní kvôli obmedzenému počtu osôb. 

 

Predsedom návrhovej komisie Szilárdom Szomolaim predložené uznesenie č.22-OZ/2021 

poslanci jednohlasne schválili. 

 

 

 

 
         Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia: 

Imrich Sárkány          ........................... 

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

 

 

 

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

 

 



A Királyrévi képviselő testület 2021. szeptember 9-én jóváhagyott 22-OZ/2021 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   7 
Jelenlévő képviselők száma:  5 
A jegyzőkönyv hitelesítői:  Sárkány Imre 

     Mgr. Kilacsko Zsolt 
A javasló bizottság  elnöke:              Szomolai Szilárd 

                                    tagok:  Takáč Andrea 

     Keller Sándor 

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. Versenytárgyalás kiértékelése alapján a szolgáltatások házában 76,18 m2   

helyiség bérbeadását Viktória Rýdlovának 

4.  Mészáros Ferenc kérvényét a szolgáltatások házában lévő üzlethelyiség további 

bérbeadására Kilacsko Erzsébetnek azzal a feltétellel, hogy 2021 év végéig 

rendezi tartozását 

 


