
 
 

Z Á P I S N I C A 
 

z 2. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Ohrady konaného dňa 
15. februára 2011 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Ohradoch. 

       
 
 
P r í t o m n í :   podľa pripojenej prezenčnej listiny   
 
 
 
 
P  r o g r a m: 

 
 1./ Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva  
 2./ Voľba návrhovej komisie a určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľa 
 3./ Správa o plnení prijatých uznesení 
 4./ Prerokovanie správy o čerpaní rozpočtu obce za rok 2010 
 5./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce Ohrady za rok 2010  
 6./ Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za II. polrok 2010 
 7./ Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 
 8./ Hlásenie  Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve  
      v Ohradoch  o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2010  
 9./ Návrh programového rozpočtu obce Ohrady na rok 2011 a roky 2012 – 2013 
10./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce Ohrady na  
        rok 2011 a roky 2012 - 2013 
11./ Prerokovanie návrh „Štatútu obce Ohrady“  
12./  Prerokovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce: 
         a) návrh VZN č.1/2011 – „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce  
             Ohrady“ 

b) návrh VZN č. 2/2011 – „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  
              Ohrady“  
13./  Prerokovanie návrhu „ Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce  
        Ohrady“  
14./  Prerokovanie dodatku č. 1/2011 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na  

prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ohrady na rok    
        2011 
15./  Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva Ohrady na rok 2011  
16./  Vymenovanie veliteľa, preventívara a strojníka OHZ   Ohrady  
17./  Rôzne 
18./  Diskusia 
19./  Prijatie uznesení 
20./  Záver 
 
 
 
 
 



- 2  - 
 

ROKOVANIE: 

K bodu č. 1 – otvorenie rokovania 
Rokovanie OZ v Ohradoch otvoril a viedol Jozef Kubik, starosta obce, ktorý privítal 

všetkých prítomných. Konštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov, preto je 
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice. Po privítaní starosta obce dal hlasovať o programu 2. verejného zasadnutia OZ 
Ohrady. Poslanci program rokovania jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 6/02OZ/2011 

OZ schvaľuje: 
A. Program 2. riadneho, verejného zasadnutia OZ 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 

K bodu č. 2 - Voľba návrhovej komisie a určenie  overovateľov zápisnice a zapisovateľa  
Starosta navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

    Zoltán Gaál, Norbert Fekete a Peter Gaál – poslanci OZ 
Ďalej starosta obce určil :  
a) za overovateľov zápisnice: Anita Bugárová, Mónika Bazsó – poslankyne OZ 

    b) za zapisovateľku zápisnice: Zuzana Bugárová – adm.prac.OcÚ 

Uznesenie č. 7/02OZ/2011 

OZ schvaľuje: 
A. Zloženie návrhovej komisie podľa návrhu starostu 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 

K bodu č. 3 - Správa o plnení prijatých uznesení  
Správu o plnení prijatých uznesení predniesli starosta obce a Renáta Bíróová, účtovníčka       
OcÚ.  

A. Stav účtov a pohľadávok obce –  stav účtov a stav pohľadávok ku dňu 15.02.2011 
predkladala Renáta Bíróová, účtovníčka OcÚ Ohrady . 
Písomne vypracované materiály tvoria  prílohu  č. 2a 3 tejto zápisnice. 

B. Starosta obce navrhoval, aby počas volebného obdobia na každom zasadnutí OZ prehľad 
stavu účtov a pohľadávok obce bol zaradený ako stála úloha do programu OZ. 

C. Starosta obce informoval, že v priebehu mesiac január 2011 nadviazal kontakt s pani 
Lídiou Víghová zo Spojených štátov amerických vo veci riešenia majetkovoprávnych 
záležitosti za účelom prijímania daru od p. Víghovej a súčasnej dobe sa zisťujú podklady 
od jednotlivých zainteresovaných inštitúcii. 
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Uznesenie č. 8/02OZ/2011 

OZ berie na vedomie: 
A. stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 15.02.2011 
B. správu starostu obce, uvedenú v bode C 
 

OZ schvaľuje: 
        A.  zaradenie do programu každého zasadnutia OZ v tomto volebnom období   

predkladanie správy o aktuálnom stave účtov a pohľadávok obce. 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 

 

K bodu č. 4 a 5  

4./ Prerokovanie správy o čerpaní rozpočtu obce za rok 2010 
    Správu o čerpaní rozpočtu obce za rok 2010 ako aj návrh rozdelenia prebytku hospodárenia 

predkladala a predniesla Renáta Bíróová, účtovníčka OcÚ, nakoľko ju poverila finančná 
     komisia pri OZ. Predkladaný materiál tvorí prílohu č. 4 zápisnice. 
5./ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce Ohrady za rok 2010  
     V odbornom stanovisku hlavný kontrolór informoval prítomných poslancov, že navrhuje     
     OZ brať na vedomie čerpanie rozpočtu za rok 2010, stotožňuje s návrhom o rozdelení    
      prebytku hospodárenia v pomere 10% do rezervného fondu a 90% do rozpočtu obce na   
      rok 2011. 
 
 
Uznesenie č. 9/02OZ/2011 
   
 
OZ berie na vedomie: 
       A. čerpanie rozpočtu obce za rok 2010 
       B. odborné stanovisko hlavného kontrolóra 

 
OZ schvaľuje: 

A. spôsob rozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2010 v pomere 10% do rezervného      
          fondu a 90% do rozpočtu obce na rok 2011 
 
OZ ukladá OcÚ Ohrady: 

A. objednanie auditu na overenie správnosti účtovania a na overenie účtovnej závierky  
           obce za rok 2010. 
           Termín: do konca februára 2011           Zodp.: účtovníčka OcÚ 

 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
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K bodu č. 6: Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za II. polrok 
2010 

Správu predniesol Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce, Správa tvorí prílohu č. 5 

Uznesenie č. 10/02OZ/2011 

OZ berie na vedomie: 
A. Správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v II. polroku  2010  
 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 

K bodu č. 7: Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2011  
 

Návrh plánu predkladal Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce. Plán práce HK na I. 
polrok 2011 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 11/02OZ/2011 

OZ schvaľuje: 
A. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2011 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
 

K bodu č. 8 Hlásenie  Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom 
zastupiteľstve  v Ohradoch  o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2010  
 

Hlásenie o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2010  predniesla Anita Bugárová, 
predsedkyňa  Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve v Ohradoch. 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu tvorí prílohu č. 7 tejto 
zápisnice. 

Uznesenie č. 12/02OZ/2011 

OZ berie na vedomie: 
A. Hlásenie o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2010    
 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
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K bodu č. 9 a 10 
9. Návrh programového rozpočtu obce Ohrady na rok 2011 a roky 2012 – 2013 
Návrh programového rozpočtu obce Ohrady bola vypracovaná a prerokovaná na zasadnutí 
finančnej komisie pri OZ Ohrady. Na zasadnutí OZ predniesla Renáta Bíróová, účtovníčka 
OcÚ Ohrady. Návrh tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. 

10.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k programovému rozpočtu obce Ohrady   na  rok   
2011 a roky 2012 – 2013 

Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce predniesol stanovisko k návrhu rozpočtu, ktoré je 
takisto súčasťou tejto zápisnice ako príloha č. 9. 

Uznesenie č. 13/02OZ/2011  

OZ berie na vedomie: 
A. Odborné stanovisko HK k programovému rozpočtu obce na rok 2011  
 

OZ schvaľuje: 
A. Programový rozpočet obce Ohrady na rok 2011 a predpoklady na roky 2012-2013 
 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0 

 

K bodu č. 11: Prerokovanie návrh „Štatútu obce Ohrady“ 
Starosta obce predkladal návrh „Štatútu obce Ohrady“. Poslanci nemali žiadne pripomienky 

k návrhu. Návrh tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 14/02OZ/2011  
OZ schvaľuje: 

A. Štatút obce Ohrady s účinnosťou od 03. marca 2011 
B. Zrušuje sa Štatút obce Ohrady zo dňa 12.3.2007 
 
 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0  

 

K bodu č. 12: Prerokovanie návrhov všeobecne záväzných nariadení obce: 

a) návrh VZN č.1/2011 – „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ohrady“  
predkladal starosta obce a tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice 
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Uznesenie č. 15/02OZ/2011  
 

OZ schvaľuje: 

A.VZN č. 1/2011 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ohrady        
s účinnosťou od 01. marca 2011 

B. a súčasne ruší VZN č. 4/2007 zo dňa 1.10.2007 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0  
 
 

b) návrh VZN č. 2/2011 – „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce  
    Ohrady“ predkladal starosta obce a tvorí prílohu č. 12 tejto zápisnice  

 

Uznesenie č. 16/02OZ/2011  
 

OZ schvaľuje: 

A.VZN č. 2/2011 – Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Ohrady 
s účinnosťou od 01. marca 2011 

      B.a súčasne ruší VZN č. 5/2007 zo dňa 1.10.2007 
 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0   
 

     

K bodu č. 13: Prerokovanie návrhu „ Zásady odmeňovania poslancov Obecného  

zastupiteľstva obce Ohrady“ 
Starosta obce predkladal návrh zásad odmeňovania poslancov OZ Ohrady ako aj členov 

stálych komisií pri OZ Ohrady. Poslanci nemali žiadne pripomienky k návrhu. Návrh tvorí 
prílohu č. 13 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 17/02OZ/2011  
 

OZ schvaľuje: 
A. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Ohrady  

s účinnosťou od 01. februára 2011 
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B. a súčasne ruší zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Ohrady 

zo dňa 25.05.2010 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0  
 

 

K bodu č. 14: Prerokovanie dodatku č. 1/2011 k VZN č. 6/2009 o určení výšky 
dotácie na  prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce 
Ohrady na rok 2011 

Návrh predkladal starosta obce. Vysvetľoval dôležitosť dodatku na financovanie školských 
zariadení v pôsobnosti obce. Návrh dodatku tvorí prílohu č. 14 tejto zápisnice, 

Uznesenie č. 18/02OZ/2011  
OZ schvaľuje: 

A. Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 6/2009 o určení výšky dotácie na  prevádzku a mzdy na   
      žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ohrady na rok 2011 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0  
 

K bodu č. 15: Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva Ohrady na rok 2011 
Starosta obce Jozef Kubik predkladal návrh plánu  práce Obecného zastupiteľstva Ohrady 

na rok 2011, ktorý tvorí prílohu č. 15 tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 19/02OZ/2011  
OZ schvaľuje: 

A. Plán práce Obecného zastupiteľstva Ohrady na rok 2011 
 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0  

 
 
 

K bodu č. 16: Vymenovanie veliteľa, preventívara a strojníka družstva požiarnej 
ochrany obce   Ohrady 
 

Starosta obce predkladal hlásenie o vymenovaní veliteľa, preventivára a strojníka  družstva 
požiarnej ochrany obce Ohrady. Starosta obce  v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi na návrh výboru Dobrovoľníckeho hasičského zboru 
v Ohradoch  je povinný vymenovať  veliteľa , preventivára a strojníka. 

S nástupom 1. marca 2011 starosta obce vymenoval: 
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     1.   za veliteľa DPO Ohrady :         Tibora Vajdu člen DHZ Ohrady 
2. za preventivára DPO Ohrady:  Ferdinanda Bugára predsedu DHZ Ohrady 

      3. za strojníka DPO Ohrady:          Eugena Gányovicsa, člena DHZ Ohrady 

                                                                       

Uznesenie č. 20/02OZ/2011  
OZ berie na vedomie: 

          A.  Vymenovanie veliteľa, preventivára a strojníka DPO Ohrady s účinnosťou od             
               1. 3.2011 

 
B. ukladá OcÚ Ohrady – novo menovanému veliteľovi DPO Ohrady fyzicky 

odovzdať inventár PO Ohrady a podpísať s ním hmotnú zodpovednosť 
    Termín: do 28.02.2011                             Zodp.: Renáta Bíróová 

 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      9/0/0  

 
 
 

K bodu č. 17 Rôzné: 
a) starosta obce Ohrady informoval poslancov OZ, že v zmysle § 25 zákona č.      

        596/2003  Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
    niektorých zákonov  zriaďovateľ školy a školských zariadení deleguje svojich zástupcov     

    do jednotlivých  školských rád z radu poslancov. V našej obci máme 2rady a to Školskú       
    radu pri ZŠ  s VJM  1––4. Ohrady a Školskú radu pri MŠ s VJM Ohrady. Obidve rady sú     

    päťčlenné: dvaja pedagogické pracovníčky školského zariadenia, dvaja z radov rodičov   
        a jedného člena, zastupujúceho zriaďovateľa. Nakoľko začína sa nové volebné obdobie,  

        tak starosta obce deleguje zástupcu obce do školských rád nasledovne: 
- do Rady školy pri Základnej škole  s vyučovacím jazykom maďarským  v Ohradoch            
      ako zástupcu  Obce Ohrady pána poslanca Ladislava Gútaiho, predsedu komisie   
      vzdelávania a prácu s mládežou,  športu a náboženských aktivít pri OZ    
      Ohrady,  
- do Rady školy pri MŠ s VJM v Ohradoch ako zástupkyňu Obce Ohrady poslankyňu 

Móniku Bazsó, podpredsedkyňu komisie vzdelávania a prácu s mládežou,  športu 
a náboženských aktivít pri OZ Ohrady. 

 
Návrh starostu: 
 
OZ berie na vedomie uvedené delegovanie. 
  
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      8/1/0 
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b) Územný plán obce 
Jozef Kubik, starosta obce Ohrady informoval poslancov OZ, že už aj v predošlom 
volebnom období OZ sa zaoberalo možnosťami vypracovania územného plánu obce. 
Poveril starostu obce, aby začal rokovanie s možnými dodávateľmi, resp. odbornými 
architektami, pracovníkmi pre miestny rozvoj na vypracovanie tohto plánu. Územný 
plán obce plní funkciu základného územnoplánovacieho dokumentu na komunálnej 
úrovni. Územný plán poskytuje isté záruky pre investičný rozvoj obce. V súčasnej dobe 
je zárukou k získavania dotácii z fondov EU a štátu. Rozvoj obce bez územného plánu 
v dnešnej dobe ťažko predstaviteľné. Je zárukou rozvoja obce. 
Dostali sme ponuku od ECOPLÁN Šamorín – ing. Arch. Jaroslav Coplák PhD., ktorý je 
vedecko-výskumným pracovníkom na Ústave urbanizmu a územného plánovania 
Fakulty architektúry STU v Bratislava a je aj poradcom pre miestny rozvoj. Sme s ním 
v kontakte už 4 roky, avšak v predošlom volebnom období z dôvodu nedostatku 
finančných prostriedkov sme nevedeli podpísať kontrakty na vypracovanie ÚP obce. 
Dňa 5.2.2011 nám poslal ponuku na kompletné vypracovanie ÚP obce, kde sa zaväzuje 
vypracovať ÚP obce za proti hodnotu jedného stavebného pozemku na novej ulici – 
Ádorská ulica, čiže, keď do jeho vlastníctva bude prevedený jeden stavebný pozemok 
na uvedenej ulici obce do 1. marca 2011, tak kompletne vypracuje ÚP obce  bez 
ďalšieho finančného plnenie zo strany obce. 
Na uvedenej ulici na predaj máme ešte 10 stavebných pozemkov, teda máme sa 
možnosť rozhodnúť o zazmlúvnenie uvedenej ponuky. 
Poslanci OZ prerokovali správu o možnostiach vypracovania, teda zaobstarania 
územného plánu obce. Ich vyjadrenie obsahuje uznesenie č. 21 z dnešného zasadnutia. 
Uvedená ponuka tvorí prílohu č. 16 tejto zápisnice. 

 
c) Organizačný poriadok Obecného úradu v Ohradoch 

 
Starosta prekladal k OZ uvedený poriadok, aby poslanci OZ brali na vedomie. 
K predloženému poriadku OcÚ nemali žiadne pripomienky. Organizačný poriadok OcÚ 
Ohrady nadobúda účinnosť dňa 1.3.2011. 

 
 

d) Vymenovanie sobášiaceho  
Starosta obce informoval poslancov OZ o vymenovaní zást. starostu pána Ivana 
Bugára za sobášiaceho v jeho neprítomnosti. Navrhuje OZ brať toto vymenovanie na 
vedomie. 

 
e) Určenie predajnej ceny voľných stavebných pozemkov obce na novej ulici 

Starosta obce informoval poslancov OZ, že predošlé OZ vo svojom uznesení určil 
predajnej ceny voľných stavebných pozemkov v majetku obce avšak len do 31. 
decembra 2010. V súčasnej dobe na novej Ádorskej ulici máme ešte 10 voľných 
stavebných pozemkov na predaj. Od 1. januára 2011 do dnešného dňa sme nepredali ani 
jeden, takže teraz navrhuje určiť cenu stavebných pozemkov. 
Návrh starostu: 

- navrhuje ponechať doterajšiu predajnú cenu vo výške 25,- €/m2 na dobu neurčitú, 
nakoľko pri tejto predajnej cene ešte nevznikne strata pri výnosoch a nákladoch 
v hospodárení obce na úseku tejto investičnej akcie. Ďalej navrhuje objednať 
aktuálny  



                                                          -  10  - 
 
bilbord na reklamnú tabuľu obce pri ceste VÚC, vedúcej z Ohrád do D. Stredy na 
propagovanie predaja stavebných pozemkov. 

 
                                                              
 

f) Vypracovanie projektových dokumentácii 
Začína sa nové volebné obdobie. Musíme sa dôkladne pripraviť na možné získavanie 
dotácii či už z fondov EU alebo zo štátnych, v prípade iných. Základná podmienka 
u každej žiadosti na získavanie dotácii je vypracovaná projektová dokumentácia 
s územným rozhodnutím. Vychádzajúc z predvolebných plánov je aj plánovaná 
rekonštrukcia objektov obce ako je budova ZŠ, MŠ, Obecného úradu.  
Starosta obce navrhuje objednať vypracovanie PD na rekonštrukciu uvedených objektov 
v nasledovnom poradí : 
1. Rekonštrukcia budovy MŠ a ŠJ v Ohradoch – vonkajšie a vnútorne zateplenie 

budovy, výmena okien a dverí, výmena strechy a rekonštrukcia elektrického vedenia 
2. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu v Ohradoch – vonkajšie a vnútorne 

zateplenie budovy, výmena okien a dverí, výmena strechy a rekonštrukcia 
elektrického vedenia 

3. Rekonštrukcia budovy ZŠ a dvojbytovky v Ohradoch – vonkajšie a vnútorne 
zateplenie budovy, výmena okien a dverí, výmena strechy a rekonštrukcia 
elektrického vedenia 

Ďalej informoval pán starosta OZ, že sú plánované výdavky v rozpočtu na rok 2011 na 
uvedené tri PD. Navrhuje schváliť uvedený bod. 

 
g) Zverejnenie zmlúv 
      Zákon č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.   
      Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú  
      niektoré zákony, § 47a predpisuje povinné zverejňovanie zmlúv od 1. 1. 2011. 
      V súčasnej dobe zverejnenie zabezpečujeme na informačnej tabuli v OcÚ Ohrady. 
       Starosta obce navrhuje komisii verejného obstarávania pri OZ Ohrady vybrať   
      kvalitného  a odborného webmajstra na rozšírenie a prevádzkovanie našej, momentálne  
       nefungujúcej webstránky. Cenové ponuky sú na OcÚ Ohrady. 
 
h) Prerokovanie ručenia za úver Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – 

Tőkési-ág Kistérség – pre účely financovania projektu „ Zriadenie multifunkčných 
verejných centier v mikroregiónoch Klátovské rameno – Tét”  
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo ručenie za úver Združenie obcí 
Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség – pre účely financovania projektu 
„ Zriadenie multifunkčných verejných centier v mikroregiónoch Klátovské rameno – 
Tét”vo výške 10,29% z celkovej výšky úveru t.j. 38 073,-€. 

 
i) Prerokovanie členského príspevku pre Združenie obcí Mikroregión Klátovské 

rameno – Tőkési-ág  Kistérség za účelom krytia nákladov úveru 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo výšku členského príspevku pre 
Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág  Kistérség za účelom krytia  
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nákladov úveru, vo výške 61,73 € mesačne, ktorý bude obec splácať na účet Združenia 
Klátovské rameno – Túkési-ág Kistérség. 

 
j) Darovacia zmluva od BKB Centrum Ohrady 
 

OZ berie na vedomie darovaciu zmluvu od BKB Centrum s.r.o. Ohrady č. 99 vo výške 330,- € 
ako odplatu za zdemolovaný sklad na jeho pozemku  parc. č. 22 v kú Ohrady. Darca 
vyhlasuje, že peňažný dar sa má používať na nákup materiálu pre ZŠ a MŠ v  Ohradoch. 
 
 

k) Žiadosť Zberné suroviny a.s. Žilina 
    
OZ prerokovalo žiadosť Zberné suroviny a.s. Žilina, závod Dunajská Streda na udelenie 
súhlasu k otvoreniu prevádzky na výkup a zber druhotných surovín v intraviláne obce 
Ohrady. Nakoľko v okolitých obciach je zabezpečený zber druhotných surovín, a ani obec 
nezaevidovala podobné požiadavky obyvateľov obce na zriadenie tejto prevádzky, tak 
poslanci jednohlasne odmietli žiadosť. 
 
l) Žiadosť spoločnosti Agrostaar KB spol s.r.o. Kráľov Brod 
 
OZ prerokovalo žiadosť uvedenej spoločnosti o udelenie povolenia na predaj surového 
kravského mlieka ako určenia času a miesta v obci týždenne raz. 
       
m) V. Žitnoostrovský zabíjačkový festival 

 
OZ bralo na vedomie informáciu, že dňa 5. marca 2011 sa má uskutočniť V. 
Žitnoostrovský zabíjačkový festival na športovom ihrisku obce, ktoré podujatie 
organizuje Obec Ohrady v spolupráci OZ Pro Kyrth Ohrady. 

 
 

n) Odvetvovanie ovocných stromov v záhradách 
 

       Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ , že sa začína obdobie jarných prác 
v záhradách, ovocných sadoch. Uloženie orezávaných konárov stromov a kríkov navrhuje na 
pozemku vedľa obecného vodojemu. Navrhuje vhodným obvyklým spôsobom informovať 
obyvateľov obce a možnosti uloženia týchto orezávaných konárov, vetvičiek na navrhované 
miesto.       
 
   o) Štatút krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy trnavského kraja  -    
- Starosta obce informoval prítomných so Štatútom krízového fondu regionálnej a miestnej 
samosprávy trnavského kraja. Trnavský samosprávny kraj na základe podpísaného 
Memoranda o partnerstve a spolupráci s regionálnymi združeniami miest a obcí v Trnavskom 
kraji v roku 2009  zriadil  Centrálny krízový fond regionálnej a miestnej samosprávy 
Trnavského kraja. Účelom fondu je sústreďovať finančné prostriedky a poskytovať ich pri 
likvidácii následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí na území obcí 
Trnavského samosprávneho kraja. Základným účelom Fondu je princíp solidarity a vzájomnej 
pomoci. Trnavský samosprávny kraj pre rok 2009 vložil na účet 365.133,1 € ( 11 mil. SK ) čo 
predstavuje výšku príspevku na jedného obyvateľa kraja približne 0,66 € ( 20,- Sk ). V zmysle  
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štatútu obce a mestá zasielajú príspevky do fondu na účet v schválenej výške 0,5 € na jedného 
obyvateľa ročne, vždy najneskôr do konca mesiaca jún za príslušný rok.  Prostriedky fondu 
možno poskytnúť obci alebo mestu na základe písomnej žiadosti a následne uzatvorenej 
zmluvy ak im vznikla škoda v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo mimoriadnej udalosti                                                            
na nehnuteľnom majetku, ktorý sa nachádza na území TTSK.  Na odstránenie následkov 
živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí môže byť poskytnutá nenávratná dotácia 
z prostriedkov fondu obciam , ak bol obcou uhradený príspevok do fondu. Obciam, ktoré 
neuhradili stanovený príspevok do fondu, môže byť na základe rozhodnutia Rady fondu 
poskytnutá návratná bezúročná finančná pôžička z prostriedkov fondu na odstránenie 
následkov živelných pohrôm, havárií a mimoriadnych udalostí.  
Návrh starostu: Aby obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie a schválilo každoročné 
preukázanie  príspevku  do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej samosprávy 
trnavského kraja v sume 0,50 € na osobu, t.j. na  tento rok 1175 x 0,50€  = 587,50 € ( 17.700,- 
Sk ) a aby OZ poverilo OcÚ v Ohradoch o prevod tohto príspevku. V budúcnosti tento 
príspevok sa automaticky prevedie v zmysle hore uvedeného schváleného návrhu. 
 
 

K bodu č. 18./  Diskusia  
 
Neboli žiadne diskusné príspevky 

K bodu č.19./  Prijatie uznesení 
 
Návrh uznesenia č. 21 a č. 22 predniesol predseda návrhovej komisie p. Zoltán Gaál poslanec 
OZ, ktoré sa týkajú len uznesení k programovému bodu č. 17 Rôzné 
 

Uznesenie č. 21/02OZ/2011  
 
1. OZ berie na vedomie: 

         A.1: Delegovanie do Rady školy pri Základnej škole  s vyuč. jazykom maďarským       
            v Ohradoch ako zástupcu  Obce Ohrady pána poslanca Ladislava Gútaiho,  
            predsedu komisie vzdelávania a prácu s mládežou,  športu a náboženských  
            aktivít pri OZ  Ohrady,  

B.1: Delegovanie do Rady školy pri MŠ s VJM v Ohradoch ako zástupkyňu Obce  
        Ohrady poslankyňu Móniku Bazsó, podpredsedkyňu komisie vzdelávania a prácu  
         s mládežou,  športu a náboženských aktivít pri OZ Ohrady. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      8/1/0 
 
C.1: Organizačný poriadok OcÚ Ohrady nadobúda účinnosť dňa 1.3.2011. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
D.1: Darovaciu zmluvu BKB Centrum s.r.o. Ohrady 
E.1:  Organizovanie V. Žitnoostrovského zabíjačkového festivalu dňa 5.32011 
F.1:  Uloženie a skladovanie odvetvených  konárov ovocných stromov a kríkov zo  
         záhrad obyvateľov obce 
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G.1:  Vymenovanie zástupcu starostu p. Ivana Bugára za sobášiaceho počas  
           neprítomnosti starostu obce 
 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 

 
 
2. OZ schvaľuje: 
 
    A.2:  Spracovanie Územného plánu obce Ohrady za spoluúčasti všetkých zainteresovaných  
             inštitúcii, komisií pri OZ, organizácii, podnikov, družstva, podnikateľov  
              a obyvateľov obce  Ohrady. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
 
   B.2:   Objednanie vypracovanie Územného plánu obce u ECOPLÁN Šamorín – Ing. Arch.  
             Jaroslav Coplák PhD. v zmysle prorokovania v OZ. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
   C.2:   Spôsob financovania vypracovanie kompletného Územného plánu obce Ohrady  
             formou prevedenia jedného stavebného pozemku vo výmere cca 990 m2 na novej                                                                      
             ulici Ádorská do vlastníctva pracovateľa Územného plánu obce pána Ing. Arch.                                 
             Jaroslava Copláka PhD. Šamorín  

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
   D.2:  Predajnú cenu stavebných pozemkov na novo vytvorenej ulici, Ádorská vo výške 
            25,-€/m2 od 16. februára 2011 na dobu neurčitú.  

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
  E.2:   vypracovanie PD na rekonštrukciu uvedených objektov v nasledovnom poradí : 
      a) Rekonštrukciu budovy MŠ a ŠJ v Ohradoch 

b) Rekonštrukciu budovy Obecného úradu v Ohradoch 
c) Rekonštrukcia budovy ZŠ a dvojbytovky v Ohradoch  
Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 

 
 F.2:   ručenie za úver Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség – 
pre účely financovania projektu „ Zriadenie multifunkčných verejných centier v 
mikroregiónoch Klátovské rameno – Tét”vo výške 10,29% z celkovej výšky úveru t.j. 
38 073,-€. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
G.2: Členský príspevok pre Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág  
Kistérség za účelom krytia nákladov úveru, vo výške 61,73 € mesačne, ktorý bude obec 
splácať na účet Združenia Klátovské rameno – Túkési-ág Kistérség. 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
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H.2:  Objednanie prevádzkovanie a rozšírenie obecnej web stránky, aby táto stránka 
splnila všetky záležitosti, dokumenty, informácie pre verejnosť pri dodržiavaní platných 
zákonov a predpisov 
 Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 

 
 
I.2:    preukázanie  príspevku  do Centrálneho krízového fondu regionálnej a miestnej 
samosprávy trnavského kraja v sume 0,50 € na osobu, t.j. na  tento rok 1175 x 0,50€  = 587,50 
€ ( 17.700,- Sk ) a aby OZ poverilo OcÚ v Ohradoch o prevod tohto príspevku.  

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
J.2:   povolenie spoločnosti Agrostaar s.r.o. Kráľov Brod  na predaj surového kravského 
mlieka  týždenne raz, stredu ráno od 08,00 do 09,00 hod. pred budovou požiarnej zbrojnice 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      5/1/3 
 
 
3. OZ odmieta: 
      
     A.3: Žiadosť akciovej spoločnosti Zberné suroviny a.s.  Žilina, závod Dunajská Streda 

Hlasovanie: za/proti/zdržal sa :      9/0/0 
 
4. OZ poverí: 
      
     A.4: starostu obce na podpísanie zmluvy na objednanie vypracovania Územného plánu 
obce Ohrady 
     B.4: komisiu verejného obstarávania pri OZ Ohrady v spolupráci so starostom obce na 
vypísanie výziev formou oslovenia najmenej troch dodávateľov o podanie cenových ponúk na 
vypracovanie projektových dokumentácii na rekonštrukciu objektov MŠ, ZŠ a OcÚ Ohrady 
ako aj na prevádzkovateľa obecnej web stránky. 
 
 
5. OZ ukladá: 
   
    A.5: Obecnému úradu objednať aktuálny bilbord na propagovanie predaja stavebných 
pozemkov. 
    B.5:  OcÚ písomne informovať zainteresovaných o schválených uznesení 2. zasadnutia OZ 
ako aj na preukázanie schválených finančných čiastok v zmysle uznesení 2. zasadnutia OZ 

 
 

 

20./  Záver 
 
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za 
účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené. 
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V Ohradoch 18.2.2011 
 
 
Overovateľia:           ..............................................       ..................................................... 
                                    Anita Bugárová                            Mónika Bazsó 
 
 
Zapisovateľka: Zuzana Bugárová 
 
 
                                                                                      Jozef  K u b i k 
                                                                                      starosta obce 
 
 
                                                      
 

 
 

       
 

 
 
 

 


