
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
18. decembra 2010 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Ohradoch. 

       
P r í t o m n í :   podľa pripojenej prezenčnej listiny   
 
                                                       P  r o g r a m 
 
      1./ Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
      2./ Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
      3./ Oboznámenie s  výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce 
      4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 
      5./ Zloženie sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva 
      6./ Príhovor novozvoleného starostu obce 
      7./ Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ 
      8./ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 
      9./ Správa mandátovej komisie 
     10./ Vymenovanie a poverenie zástupcu starostu 
     11./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
     12./ Návrh na zriadenie komisií  Obecného zastupiteľstva Ohrady a voľba ich predsedov,  
            podpredsedov  a ďalších členov komisií    
     13./ Určenie  mesačného platu novozvoleného starostu obce 
     14./ Diskusia 
     15./ Schválenie uznesenia 
     16./ Záver 
 
 
     1./ Zahájenie 
           
     Ustanovujúce verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  doterajší zástupca  
starosta obce Ing. Štefan Bugár. Privítal  poslancov a ďalších prítomných a oboznámil ich 
s programom zasadnutia. V príhovore poďakoval odchádzajúcim poslancom Obecného 
zastupiteľstva za vykonanú prácu v minulom volebnom období v prospech obce 
a novozvoleným poslancom poprial veľa úspechov a zdravia. 
 
 
    2./ Určenie a vymenovanie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
     Predsedajúci za zapisovateľa zápisnice vymenoval Renátu Bíróovú, referentku Obecného 
úradu Ohrady.                            
 
     Za overovateľov zápisnice vymenoval: Ivana Bugára a Pétera Hodossyho, poslancov 
obecného zastupiteľstva. 
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   3./ Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce 
  
     Predsedníčka miestnej volebnej komisie Zuzana Bugárová oboznámila prítomných 
s výsledkami volieb do samosprávy obce. Predsedníčka prečítala zápisnicu miestnej volebnej 
komisie o výsledku volieb v obci do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 
27.11.2010 . 
Zápisnica miestnej volebnej komisie   tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. 
 
   4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 
 
     Predsedajúci ustanovujúceho zasadnutia OZ  požiadal vekovo najstaršieho poslanca p. 
Viktora Kocsisa o prečítanie textu zákonom predpísaného sľubu starostu. Po prečítaní textu 
novozvolený starosta, p. Jozef Kubik zložil sľub, ktorý aj podpísal. Podpísaný sľub tvorí 
prílohu č. 2 tejto zápisnice. Potom doterajší zástupca starostu p. Ing. Štefan Bugár odovzdal 
novozvolenému starostovi insígnie ako aj vedenie prvého ustanovujúceho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. 
 
 
     5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
 
     Novozvolený starosta obce prečítal zákonom predpísané znenie sľubu poslanca obecného 
zastupiteľstva. Novozvolení poslanci zložili sľub, ktorý aj podpísali v abecednom poradí. 
Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
     6./ Príhovor novozvoleného starostu obce 
   
     Novozvolený starosta p. Jozef Kubik predniesol svoj slávnostný prejav. Blahoželal 
novozvoleným poslancom, a poďakoval prácu doterajším poslancom obecného zastupiteľstva. 
Opätovne poďakoval voličom za prejavenú dôveru a sľúbil v spolupráci s poslancami OZ , že 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia bude vynaložiť úsilie pre spravovanie veci 
verejných a pri budovaní obce. 
 
 
    7./ Schválenie ďalších bodov programu ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ 
 
     Novozvolený starosta obce  informoval poslancov OZ s ďalšími bodmi programu OZ.  
Z radu poslancov nikto nemal  pozmeňovací návrh a  jednohlasne schválili program 
zasadnutia. Starosta obce konštatoval, že z pozvaných novozvolených poslancov nechýba 
nikto, tzn. že sú prítomní v počte 9 a tak zasadnutie OZ je uznášanie schopné. 
 
 
     8./ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 
 
      Novozvolený starosta obce navrhoval zloženie jednotlivých komisií nasledovne: 
Do mandátovej a volebnej komisie       1. Anita Bugárová 
boli navrhnutí :                                       2. Norbert Fekete 
                                                                3. Péter Hodossy     
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Do návrhovej komisie boli navrhnutí :   1. Monika Bazsó 
                                                                 2. Viktor Kocsis 
                                                                 3. Ladislav Gútai 
  Novozvolený starosta obce dal hlasovať o zložení mandátovej, volebnej a návrhovej 
komisie. Počet poslancov: 9               Za :           9 
                                                           Proti :        0 
                                                           Zdržal sa:  0 
                  
 
    Novozvolený starosta konštatoval, že poslanci jednohlasne schválili zloženie mandátovej, 
volebnej a návrhovej komisie tak, ako bolo navrhnuté. 
 
9./ Správa mandátovej komisie 
 
    Predsedníčka mandátovej komisie informovala prítomných, že mandátová komisia overila 
doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov a zisťovala, že 
nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca. Komisia konštatovala, 
že na zasadnutí sú prítomní všetci 9 poslanci a tak zasadnutie je uznášania schopné. 
 

 
10./ Vymenovanie a poverenie zástupcu starostu  
 
     Novozvolený starosta v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, že do funkcie zástupcu starostu  vymenuje  a poveruje poslanca OZ p. 
Ivana Bugára.  
Potom poverený zástupca starostu p. Ivan Bugár poďakoval prítomným ako aj obyvateľom 
obce za prejavenú dôveru a vyslovil, že svoju prácu chce vykonávať naďalej v úzkej a dobrej 
spolupráci tak s poslancami obecného zastupiteľstva ako aj s obyvateľmi obce. 
 
 
   11./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
 
       Novozvolený starosta obce informoval prítomných, že v zmysle § prípadoch podľa § 12 
ods. 2. prvá veta,  odst.3. tretia veta, odst. 5. tretia veta a odst. 6. tretia veta  zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je  treba poveriť  jedného 
poslanca za zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva. Novozvolený starosta 
obce navrhuje poveriť p. Petra Gaála, aby v zmysle uvedeného zákona zvolával a viedol 
zasadnutie OZ. 
    Starosta obce dal hlasovať, kto je za predkladaný návrh: 
    Počet poslancov: 9               
                                   Za :           9 
                                   Proti :        0 
                                   Zdržal sa:  0 
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     12./ Návrh na zriadenie komisií pri OZ Ohrady a voľba ich predsedov a členov  
            jednotlivých komisií 
 
     Novozvolený starosta navrhuje zriadiť 4 stále komisie a 2 dočasných komisií. 
Stále komisie s návrhom ich predsedu, podpredsedu a členov: 

1. komisia finančná, správy obecného majetku, územného plánovania, 
podnikateľských aktivít a bytová  

– predseda: Zoltán Gaál – poslanec OZ 
– podpredseda:  Anita Bugárová – poslankyňa OZ 
– členovia:  Ing. Štefan Bugár, Ing. Ľudovít Novotný, Rozália 

Csizmadiaová a Ing. Július Hajdú                        
  
    

2. komisia verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného 
a vodného hospodárstva, dopravy, obchodu, služieb a CR 

                -    predseda: Vikor Kocsis – poslanec OZ 
                -    podpredseda: Norbert Fekete – poslanec OZ 
                -    členovia: Ing. Edita Vavriková, Ladislav Zerényi a Ladislav Kiss ml.  

 
 

3. komisia vzdelávania a prácu s mládežou, športu a náboženských aktivít  
                            -    predseda:   Ladislav Gútai – poslanec OZ 
                            -    podpredseda:  Monika Bazsó – poslankyňa OZ 
                            -    členovia:    Imrich Takács, Tomáš Gaál, Arpád Nagy, Juraj Bíró 
 
4. komisia kultúrna, zdravotná a sociálnej starostlivosti,protinákazová,  

spoločenských organizácii, a pre ochranu pri živelných udalostiach /požiarna 
ochrana, povodeň, kalamity/ 

– predseda:  Peter Gaál – poslanec OZ 
– podpredseda: Péter Hodossy – poslanec OZ 
– členovia:  MVDr. Csaba Bíró, PharmDr. Žofia Tóthová, Mónika 

Csikmáková a Ferdinand Bugár  
 
Dočasné komisie /podľa potreby/ s návrhom ich predsedu a členov : 

1. osobitná komisia na ochranu verejného záujmu ( zákon SNR č. 357/2004 Z. z.) 
– predseda: Anita Bugárová  
– členovia:  Péter Hodossy a Viktor Kocsis  

 
2. osobitná komisia pre verejné obstarávanie 

– predseda: Ivan Bugár zástupca starostu 
– členovia :  Peter Gaál a Zoltán Gaál  
–  

     Novozvolený starosta dal hlasovať, kto je za, aby boli zriadené horeuvedené komisie ako 
aj schválené predsedovia, podpredsedovia a členovia jednotlivých komisií. 
Počet poslancov : 9      Za:             9 
                                     Proti:          0 
                                     Zdržal sa:   0 
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Novozvolený starosta konštatoval, že poslanci jednohlasne schválili vytvoriť 4 stále a 2 
dočasných komisií a ich predsedov, podpredsedov a členov tak, ako boli navrhnuté. 
 
 

 
     12./ Schválenie platu starostu 
 
     Zástupca starostu  p. Ivan Bugár  predkladal návrh na mesačný plat starostu obce a to 
v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom obecným 
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, ktorý mesačný plat je súčinom priemernej 
mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov 
Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 
4 ods. 1. uvedeného zákona.  Ďalej navrhuje k základnému platu schváliť mesačnú odmenu vo 
výške 30 % zo základného platu v zmysle § 5. ods. 2. zákona č. 253/1994 Z.z.  
Predseda návrhovej komisie dal hlasovať, kto je za, aby tento návrh bol schválený. 
Počet poslancov: 9        Za :           9 
                                      Proti :        0 
                                      Zdržal sa:  0 
 
 
 

 
 13./ Diskúsia 
 
 
     Do diskúsie sa zapojili: 
 
     
    ● Mgr. Margita Koszorús -  riaditeľka  ZŠ poďakovala starostovi za vykonanú prácu ako 
aj za poskytnutú pomoc a podporu v mene svojej ako aj v mene rodičovského  
združenia pri ZŠ. Popriala veľa pracovných i osobných úspechov a žiada o ďalšiu dobrú 
spoluprácu.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     ● Péter Hodossy – Poslanec obecného zastupiteľstva informoval prítomných o tom, že 
pani Lídia Víghová, ktorá sa narodila v našej obci a teraz žije v Amerike, by chcela zanechať 
na našu obec nehnuteľnosť. Preto p. Hodossy poskytne starostovi obce telefónny kontakt na 
pani Víghovú za účelom riešenia celej záležitosti. 
 
     ● Ilona Bugár– v mene miestnej SMK poďakovala  starostovi a poslancom za prejavenú 
dôveru a dobrú spoluprácu. Blahoželala novozvolenému starostovi a poslancom a požiadala 
o ďalšiu dobrú spoluprácu  
 

 
    14./ Schválenie uznesenia 

 
Predsedkyňa návrhovej komisie Monika Bazsó predniesla  
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u z n e s e n i e 
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady 

zo dňa 18.12.2010 
 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
Prerokovalo: 
   1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa  
       27.11.2010  
   2. Vymenovanie a poverenie  zástupcu starostu 
   3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného  
       zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  
       a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
       predpisov.  
   4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenia poslancov do komisií  
       a voľbu predsedov a podpredsedov komisií. 

5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce. 
6. Návrh uznesení 

 
Uznesenie č. 1/01OZ/2010 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch: 
A./ b e r i e   n a   v e d o m i e  
      1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 
      2. vystúpenie novozvoleného starostu 
      3. vymenovanie  a poverenie p. Ivana Bugára za zástupcu starostu  
 
B./ k o n š t a t u j e ,  ž e 
      1. novozvolený starosta obce pán Jozef Kubik zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
          obce  
      2. zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
            obecného zastupiteľstva, menovite: 
            B.2.1. Bazsó Monika 
 B.2.2. Bugár Ivan 
 B.2.3. Bugárová Anita 
 B.2.4.Fekete Norbert 
 B.2.5.Gaál Peter 
 B.2 6. Gaál Zoltán 
 B.2.7. Gútai Ladislav 
 B.2.8.Hodossy Péter 
 B.2.9.Kocsis Viktor  
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Uznesenie č. 2/01OZ/2010 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch: 
p o v e r u j e :  
poslanca Petra Gaála zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 

Uznesenie č. 3/01OZ/2010 
Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch: 
A./  z r i a ď u j e : 
        1. nasledovné stále komisie: 

 A.1.1. komisia finančná, správy obecného majetku, územného plánovania,  
                  podnikateľských aktivít a bytová  
 A.1.2. komisia verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva,  
                  lesného a vodného hospodárstva, dopravy, obchodu, služieb a CR            
 A.1 3. komisia vzdelávania a prácu s mládežou, športu a náboženských aktivít  
 A.1.4. komisia kultúrna, zdravotná a sociálnej starostlivosti,protinákazová,   
                  spoločenských organizácii, a pre ochranu pri živelných udalostiach  
                  /požiarna ochrana, povodeň, kalamity/ 

 
 
        2. nasledovné dočasné komisie: 
             A.2.1. osobitná komisia na ochranu verejného záujmu ( zákon SNR č. 357/2004     
                        Z. z.) 
              A.2.2. osobitná komisia pre verejné obstarávanie 
 
 
B./ v o l í : 
      predsedov, podpredsedov a  členov komisií :  
 

 B.1.1      komisia finančná, správy obecného majetku, územného plánovania,  
                podnikateľských aktivít a bytová  

– predseda: Zoltán Gaál – poslanec OZ 
– podpredseda:  Anita Bugárová – poslankyňa OZ 
– členovia:  Ing. Štefan Bugár, Ing. Ľudovít Novotný, Rozália 

Csizmadiaová a Ing. Július Hajdú                        
  
    

B.1.2        komisia verejného poriadku, životného prostredia, poľnohospodárstva,  
                 lesného a vodného hospodárstva, dopravy, obchodu, služieb a CR 

                                -     predseda: Vikor Kocsis – poslanec OZ 
                -    podpredseda: Norbert Fekete – poslanec OZ 
                -    členovia: Ing. Edita Vavriková, Ladislav Zerényi a Ladislav Kiss ml.  
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B.1.3        komisia vzdelávania a prácu s mládežou, športu a náboženských aktivít  
                                            
                            - predseda:   Ladislav Gútai – poslanec OZ 
                             - podpredseda:  Monika Bazsó – poslankyňa OZ 
                             - členovia:    Imrich Takács, Tomáš Gaál, Arpád Nagy, Juraj Bíró 
 
B.1.4        komisia kultúrna, zdravotná a sociálnej starostlivosti,protinákazová,   
                 spoločenských organizácii, a pre ochranu pri živelných udalostiach     
                 /požiarna ochrana, povodeň, kalamity/ 

– predseda:  Peter Gaál – poslanec OZ 
– podpredseda: Péter Hodossy – poslanec OZ 
– členovia:  MVDr. Csaba Bíró, PharmDr. Žofia Tóthová, Mónika 

Csikmáková a Ferdinand Bugár  
 
Dočasné komisie /podľa potreby/ s návrhom ich predsedu a členov : 

C.1.1      osobitná komisia na ochranu verejného záujmu ( zákon SNR č. 357/2004Z.z.) 
– predseda: Anita Bugárová  
– členovia:  Péter Hodossy a Viktor Kocsis  

 
C.1.2      osobitná komisia pre verejné obstarávanie 

– predseda: Ivan Bugár zástupca starostu 
– členovia :  Peter Gaál a Zoltán Gaál  

 
  
 
    
                   
 
 

Uznesenie č. 4/01OZ/2010 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch 
       A. určuje a schvaľuje výšku mesačného platu starostu nasledovne: 
           v súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch    
           starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom  
           obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, ktorý mesačný plat je  
           súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej  
           na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci  
           kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1. uvedeného zákona   k základnému platu  
           schvaľuje  mesačnú odmenu vo výške 30 % zo základného platu v zmysle § 5. ods. 2.   
           zákona č. 253/1994 Z.z. 
       B. ďalej schvaľuje: 
 Hospodáriť v mesiacoch január a február 2011 podľa rozpočtového provizória 
v súlade  
            so zákonom o obecnom zriadení. 
 
 
 



 
                                                                    -  9  - 
 

Uznesenie č. 5/01OZ/2010 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch 
 A.  d o p o r u č u j e : 
  A.1. aby  zasadnutie Obecného zastupiteľstva  aj naďalej boli vysielané  
                               s prostredníctvom  Heizer TV  za účelom  zabezpečenia aktuálneho a  
                               reálneho  informovania obyvateľov obce o hospodárení a života obce  
  A.2.  aj naďalej využívať obmedzujúce opatrenia za účelom zabezpečenia  
                                 ekonomickej stability hospodárenia obce 
  A.3. prijať racionalizačné opatrenia za účelom dodržiavania riadnej prevádzky  
                               a zvýšenie efektívnosti práce zamestnancov Obce Ohrady s prehodnotením  
                               určitých pracovných pozícií, odstránením duplicitných činností s dopadom  
                               na úsporu nákladov ako za účelom zvyšovania úrovne vybavovania  
                               úradných a iných verejných záležitosti obyvateľov obce  
  A.4. starostovi obce prehodnotiť platnosť všeobecne záväzných nariadení,  
                               ktoré sa týkajú  organizovania a prevádzkovania obce 
 
  
 
     15. Záver 
 
          Nakoniec novozvolený starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial 
všetkým veľa pracovných i osobných úspechov, ako aj príjemné prežitie Vianočných sviatkov 
a šťastlivý Nový rok. Potom dnešné zasadnutie zakončil. 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Jozef Kubik 
                                                                                                 starosta obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia : 
Ivan Bugár 
Peter Hodossy 
 
 
 
 
Zapisovateľka 
Renáta Bíróová 
 
 



  


