
Uznesenie č.27-OZ/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa  

24.marca 2022 

 

Počet poslancov:   6 

Počet prítomných poslancov : 6 

Overovatelia zápisnice:  Eva Kubičeková 

     Mgr. Zsolt Kilacsko 

Návrhová komisia: predseda: Alexander Keller 

          členovia :  Andrea Takáčová 

     Szilárd Szomolai 

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. Záverečný účet obce k 31.12.2021 

4. Inventúru obce k 31.12.2021 

5.  Prijatie   pôžičky  na  investičné  plány   od   PrimaBanky, Hodžova 11,  010 11 

Žilina vo výške 100 000,-€, s ročnou úrokovou mierou 0,50 %, s dobou splácania 

5 rokov. 

III. Odmieta : 

1. Žiadosť Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby, neverejného 

poskytovateľa sociálnej služby a žiadosť Pavla Pucovského o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov  s  finančnou podporou 

obce. 

2. Žiadosť Mesta Galanta, zriaďovateľa Centra voľného času – Spektrum 

o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie dieťaťa 

s trvalým pobytom v obci Kráľov Brod. 

 

 

Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

Overovatelia: 

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

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

 

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



Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kráľovom Brode zo dňa 24. marca 2022 

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. Záverečný účet obce k 31.12.2021 

5. Inventúra obce k 31.12.2021 

6. Úver na financovanie výstavby chodníkov v obci 

7. Plán kultúrnych podujatí na rok 2022 

8. Rôzne 

9. Návrh uznesenia 

10. Záver 

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

Voľba návrhovej komisie a overovateľov 

Za predsedu návrhovej komisie bol zvolený Alexander Keller, za členov Andrea Takáčová 

a Szilárd Szomolai, za overovateľov zápisnice Eva Kubičeková  a Mgr. Zsolt Kilacsko. 

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

Kontrola uznesenia z predošlého zasadnutia bola prevedená starostom. Zmluva na prenájom 

plynárenského zariadenia „Nový stavebný obvod Kráľov Brod SO 06 Rozšírenie verejného 

plynovodu a prípojky“ bola podpísaná, vec je v štádiu riešenia. 

Poslanci správu berú na vedomie. 

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

Záverečný účet obce k 31.12.2021 

Materiál poslanci obdržali, nakoľko k nemu neboli pripomienky starosta dal záverečný účet na 

hlasovanie. Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje Záverečný účet obce k 31.12.2021. 

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

Inventúra obce k 31.12.2021 

Správa o inventarizácie obce bola poslancom rozposlaná na preštudovanie. Pripomienky 

neboli vznesené, došlo k hlasovaniu. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o inventarizácie 

prostriedkov obce Kráľov Brod k 31.12.2021 

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

Úver na financovanie výstavby chodníkov v obci 

Na financovanie výstavby chodníkov pri cintoríne, kostole a novom stavebnom  obvode 

starosta navrhol vziať úver. Z viacerých ponúk bánk je najvýhodnejšia ponuka  PrimaBanky. 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijatie   pôžičky  na  investičné  plány   od   PrimaBanky, 

Hodžova 11,  010 11 Žilina vo výške 100 000,-€, s ročnou úrokovou mierou 0,50 %, s dobou 

splácania 5 rokov. 

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



 

Plán kultúrnych podujatí na rok 2022 

Podrobný rozpis podujatí na rok 2022 sa prikladá k zápisnici. 

 

Rôzne 

- Mgr. Gergely Agócs, starosta obce informoval prítomných ohľadom kolaudácie vodovodného 

a plynového potrubia, elektrického vedenia a následne bytov v novom stavebnom obvode, a 

uzatváraním zmlúv s novými nájomníkmi. 

 

- Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby a Pavol Pucovský  podali žiadosť o finančný 

príspevok podľa Zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

Obecné zastupiteľstvo odmieta žiadosť Strediska Evanjelickej DIAKONIE Horné Saliby, 

neverejného poskytovateľa sociálnej služby a žiadosť Pavla Pucovského o zabezpečenie 

poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov  s  finančnou podporou obce. 

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

 

- Obecné zastupiteľstvo odmieta žiadosť Mesta Galanta, zriaďovateľa Centra voľného času – 

Spektrum o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie dieťaťa s trvalým 

pobytom v obci Kráľov Brod. 

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

 

- Ivan Zelenák, majiteľ pozemkov p.č.96/6, 99/2, 99/1, 100/1, 101 v k.ú. Kráľov Brod žiada 

obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie k investičnému zámeru, k výstavbe bytových jednotiek. 

Štúdiu  vypracovanú v súlade s územným plánom predložil písomne aj ju osobne predstavil. 

Poslanci nemajú námietky k realizácii projektu. 

 

- Mgr. Gergely Agócs informoval prítomných o záveroch zasadnutia starostov, kde sa rokovalo 

o možnostiach ubytovania Ukrajinských utečencov. V obci sa ráta o umiestnením 9 osôb 

v AGROSTAAR KB spol. s.r.o.. V prípade potreby sa zvolá krízový štáb. 

 

Predsedom návrhovej komisie Alexandrom Kellerom predložené uznesenie  č.27-OZ/2022 

poslanci schválil bez pripomienok. 

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

 

        Mgr. Gergely Agócs 

              starosta obce 

 

Overovatelia: 

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

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

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



A Királyrévi képviselő testület 2022. március 24-én jóváhagyott 27-OZ/2021 számú 

határozata 

 

A képviselők száma:   6 
Jelenlévő képviselők száma:  6 
A jegyzőkönyv hitelesítői:              Kubiček Éva 
     Mgr. Kilacsko Zsolt 

A javasló bizottság  elnöke:  Keller Sándor 

                                     tagok:              Takáč Andrea 

     Szomolai Szilárd 

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 2021 évi végelszámolást 

4. Leltári beszámolót 2021.12.31-hez 

5. Beruházási hitelt a  PrimaBankától 100 000€ összegben, 0,50 % kamattal, 5 éves 

futamidővel 

 

III. Elutasította : 

1. A Felsőszeli Stredisko Evanjelickej DIAKONIE és Pucovský Pavel kérvényét a 

község  anyagi hozzájárulására a szociális szolgáltatáshoz. 

2. Galánta város által működtetett Spektrum szabadidőközpont kérvényét a 

község  anyagi hozzájárulására a királyrévi lakhelyű tanulók szakköri 

foglalkozására 

 

  

 

 

 

 


