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Z Á P I S N I C A 
 

z 24. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Ohrady konaného dňa  
26. augusta 2014  o 18.oo hod. v zasadacej miestnosti 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, určenie overovateľov-  a zapisovateľa zápisnice 
 3./ Správa o plnení prijatých uznesení 
 4./ Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2014 ako aj konsolidačnej účtovnej   
      závierky za rok 2013 
 5./ Prerokovanie a schválenie návrhu na úpravu rozpočtu obce na rok 2014 
 6.  Vymenovanie inventarizačnej komisie k vykonaniu inventarizácie majetku obce       
 7./ Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za I. polrok 2014 
 8./ Informatívna správa o priebehu obecnej oslavy ako aj o medzinárodnom stretnutí obcí pod  
      spoločným názvom „Kürt“ v roku 2014 
 9./ Informatívna správa riaditeľky ZŠ Ohrady a riaditeľky MŠ Ohrady o príprave na školský   
      rok 2014/2015 
10./Prerokovanie rôznych aktuálnych otázok a žiadostí 
11./ Diskusia 
12./ Prijatie uznesenia k programovému bodu 10 
13./ Záver 
  

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 8 poslancov, preto je 
obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Ospravedlnil neprítomnosť p. Pétera Hodossyho, 
ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil. Ďalej bol prítomný : László Hegedűs, obyvateľ obce. 

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Po privítaní starosta obce 
dal hlasovať o programu 24. riadneho  zasadnutia OZ Ohrady. Poslanci program rokovania 
jednohlasne schválili.  

Uznesenie č. 207/24/OZ/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
A. Program 24. riadneho verejného zasadnutia OZ 
 

    Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 
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K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie, určenie  overovateľov-
a zapisovateľa zápisnice              

     
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 
Ladislav Gútai, Viktor Kocsis a Mónika Bazsó – poslanci OZ. 

Ďalej starosta obce určil :  
a) za overovateľov zápisnice: Péter Gaál, Norbert Fekete  – poslanci OZ 

    b) za zapisovateľku zápisnice: Renáta Bíróová – samostatná odb. ref. OcÚ 
    Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať  

Uznesenie č.208/24/OZ/2014 

Obecné zastupiteľstvo  berie ne vedomie: 
A. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice podľa návrhu starostu obce 
 

   Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 

K bodu č. 3 - Správa o plnení prijatých uznesení  
 
Správu o plnení prijatých uznesení predniesli starosta obce Jozef Kubik a Zuzana Bugárová 
daňová referentka OcÚ Ohrady. 

A. Stav účtov a pohľadávok obce –  stav účtov a stav pohľadávok ku dňu 26.08.2014   
       predkladala  Zuzana Bugárová daňová referentka OcÚ Ohrady. 
       Písomne vypracované materiály tvoria  prílohu  č. 2 a prílohu č.  3 tejto zápisnice. 

B. Eugen Bartal a manž. Ildikó, sťažnosť – bola postúpená príslušným orgánom na 
ďalšie vybavenie. Bolo vykonané miestne šetrenie dňa 26.06.2014, kde obec zastu-
poval Ing. Demian Štefan, hlavný kontrolór obce. Zo strany Czéretrans boli zistené 
nedostatky čo sa týka stavebných záležitosti /stavby bez stavebného povolenia/, obec 
začala konanie v predmetnej veci cez Stavebný úrad.  Odpoveď bola doručená 
písomne, v ktorej sme doporučili obrátiť sa na Okresný súd vo veci odškodného. 

C. Domová schôdza nájomcov 1. a 2. 9bj. – starosta obce informoval prítomných, že 
bola usporiadaná domová schôdza pre obyvateľov nájomných bytov, na ktorú sa 
nedostavili práve nájomníci, ktorí sú najviac problematickejší /neplatenie nájomného, 
vandalizmus, rôzne výtržnosti, a pod./. Dlžníci sú neustále vyzývaný na platenie 
nájomného. V týchto dňoch sme zasielali doporučenou poštovou zásielkou výpoveď 
nájomnej zmluvy trom rodinám s trojmesačnou výpovednou lehotou a po uplynutí 
výpovednej lehoty budú  nútení vysťahovať sa,  z ktorých doposiaľ len jedna rodina 
prevzala poštovú zásielku. Starosta obce poznamenal, že jediný spôsob ako 
zaobchádzať vandalizmus a rôzne výtržností je umiestnenie kamery na budovy, preto 
ako náhle finančná situácia obce umožní, kamery budú umiestnené na dotyčné miesta. 

D. Zber elektroodpadu – starosta obce informoval prítomných, že na návrh poslancov 
dňa 4.6.2014 bol organizovaný zber elektroodpadu, ktorý bol odovzdaný na skládku 
odpadu A.S.A. spol. s.r.o. Dolný Bar. 
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E. Vandalizmus na verejných priestranstvách – starosta obce informoval prítomných, 
že v poslednom čase sa rozšíril počet vandalizmu na území obce /na mini ihrisku, 
v cintoríne a pod./, sme žiadali aj pomoc polície. V neposlednom rade žiada pomoc od 
občanov, ak majú vedomosti o konkrétnych osobách, aby podali oznámenia v prípade 
aj anonymné. 

F.  Úver zo ŠFRB – starosta obce informoval prítomných, že je podpísaná zmluva 
o úvere so ŠFRB na sumu 728.420,00 Eur, ktorá suma predstavuje 65 % obstarávacej 
ceny novopostavených nájomných bytov – 2x12 b.j. v obci. Úver je na 40 rokov s 1% 
úrokovou sadzbou. Podľa predpokladu kolaudácia sa uskutoční v mesiaci október. Na 
Obecnom úrade sú evidovaní žiadatelia o nájomný byt, ich počet už je vyšší ako počet 
bytov, prednosť majú miestny žiadatelia. Sťahovať do bytov môžu približne 
v novembri. 

G. Cyklotrasa – starosta obce informoval prítomných, že je dokončená I. etapa výstavby 
cyklotrasy. Kolaudácia stavby bude dňa 29.09.2014. Pokračovanie stavby s II. etapou 
je v procese verejného obstarávania a stavebné práce budú vykonané pravdepodobne 
na jar v roku 2015. Kolaudáciu II. etapy treba uskutočniť do konca mája 2015, 
nakoľko vyčlenené finančné prostriedky je možné čerpať len do uvedeného termínu. 
Údržba cyklotrasy a okolia vykonáva obec. 

H. Zelená oáza – starosta obce informoval prítomných, že od nadácie Ekopolis sme 
dostali finančnú podporu vo výške 3.000,00 eur na realizáciu projektu „Obnova aleje 
Ohrady – NPR Klátovské rameno v rámci grantového programu Zelené oázy. Realizá-
ciu prác vykonáva firma BAMOS Jahodná. Je dokončená I. etapa výstavba a finančné 
náklady činia doteraz 3.700,00 Eur. 

Uznesenie č. 209/24OZ/2014 

 

Obecné zastupiteľstvo 
      A.:  berie na vedomie hlásenie o plnení prijatých uznesení minulých zasadnutí 
 

    Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 

K bodu č. 4 – Prerokovanie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2014 ako aj 
konsolidačnej účtovnej uzávierky za rok 2013  
 
     Správu predkladal Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce Ohrady, ktorá správa bola 
vypracovaná písomne a ktorú obdržali aj poslanci a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
     Ďalej hlavný kontrolór predkladal aj konsolidačnú účtovnú uzávierku za rok 2013, ktorá 
bola tiež vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
     Po prerokovanie správy starosta obce dal hlasovať o schválení 
 
      

Uznesenie č. 210/24/OZ/2014 

Obecné zastupiteľstvo 
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A. berie na vedomie a schvaľuje - výsledok čerpania rozpočtu obce Ohrady za I. polrok 
2014   

B. berie na vedomie a schvaľuje – konsolidovanú účtovnú uzávierku za rok 2013 
 

            Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 

K bodu č. 5 – Prerokovanie a schválenie návrhu na úpravu rozpočtu obce na 
rok 2014 
 
     Starosta obce predkladal návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2014. Úprava rozpočtu sa 
týka tak príjmových ako aj výdavkových položiek rozpočtu. Návrh bol vypracovaný písomne, 
ktorý obdržali aj poslanci a tvorí prílohu č. 6a, 6b, a 6c tejto zápisnice. 
     Po prerokovaní bolo vynesené  
 

Uznesenie č. 211/24/OZ/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie a schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2014 podľa predloženého 
návrhu 

B. ukladá účtovníčke obce p. Sághyovej vykonať úpravu rozpočtu podľa schválenej 
úpravy 

 

      Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 
 
K bodu č. 6 – Vymenovanie inventarizačnej komisie k vykonaniu inven-
tarizácie majetku obce k 31.12.2014 
 
 Starosta obce informoval prítomných, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v tomto 
roku ku dňu 31.12.2014 bude vykonaná inventarizácia obecného majetku. Inventarizačnú 
komisiu navrhuje v nasledovnom zložení :  Anita Bugárová, predseda inv.komisie 
členovia komisie : Zoltán Gaál, Ildikó Sághyová a Ing. Štefan Demian.   
     Po prerokovaní bolo vynesené                                         

Uznesenie č.212/24/OZ/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje : 

A. Zloženie inventarizačnej komisie podľa návrhu starostu 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 

K bodu č. 7 – Prerokovanie správy hlavného kontrolóra o vykonaných 
kontrolách za I. polrok 2014 
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     Správu o vykonaných kontrolách za I. polrok 2014  predniesol pán Ing Štefan Demian, 
hlavný kontrolór obce. Správa bola vypracovaná písomne tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.  
     Po prerokovaní bolo vynesené 

Uznesenie č.213/24OZ/2014 
 
Obecné zastupiteľstvo 

C. berie na vedomie a schvaľuje správu hlavného kontrolóra obce Ohrady o vykonaných 
kontrolách za I. polrok 2014. 

 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 

K bodu č. 8 – Prerokovanie správy starostu o hodnotení tohtoročnej obecnej 
slávnosti ako aj o hodnotení medzinárodného stretnutia obcí pod spoločným 
názvom KÜRT v obci Strekov 
 
      Starosta obce hodnotil organizáciu, úroveň a prístup  zainteresovaných na obecnej sláv-
nosti konanej dňa 28.06.2014 veľmi pozitívne. Poznamenal, že v tomto roku oslava bola 
organizovaná  netradične, ale napriek tomu bola úspešná. Poďakoval všetkým, ktorí so svojou 
prácou, finančnými  a vecnými darmi prispeli k celej akcii. Ďalej informoval prítomných, že 
výťažok z predaja tomboly vo výške 612,50 eur bol rozdelený nasledovne : pre Rodičovské 
združenie pri ZŠ s VJM Ohrady vo výške 312,50 eur a pre Obec Ohrady 300 eur. 
Ďalej predniesol informatívnu správu o medzinárodnom stretnutí 6 priateľských obcí pod  
spoločným názvom „Kürt“, ktoré sa konalo dňa 05.07.2014 v obci Strekov. Poďakoval 
všetkým, ktorí reprezentovali našu obec a blahoželal k dosiahnutým výsledkom. 
     Po prerokovaní bolo vynesené 

Uznesenie č. 214/24OZ/2014 
    
Obecné zastupiteľstvo  
     A.: berie na vedomie - prednesené správy o hodnotení tohtoročnej obecnej slávnosti ako   
     aj hodnotenie účasti medzinárodného stretnutia obcí spoločným názvom Kürt v obci    
     Strekov. 
 

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 

 
 
K bodu č. 9 – Správa riaditeľky ZŠ a riaditeľky MŠ o stave pripravenosti 
škôl a školských zariadení na školský rok 2014/2015 

 
 

     1. Mgr. Ivett Boráros – riaditeľka ZŠ s VJM Ohrady – vo svojej správe uviedla, že 
slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 sa uskutoční 2. septembra 2014 
o 09.oo hod. Škola bude fungovať ako doteraz, budú štyri samostatné ročníky a jeden klub pre 
detí, kde učia kvalifikovaní pedagogickí pracovníci. Celkový počet žiakov v štyroch triedach 
je 30. Do prvého ročníka je zapísaných 11 detí. V jednotlivých triedach učia učiteľky 
nasledovne : 1. ročník: Mgr. Koszorús Margita, 2. ročník : Mgr. Boráros Ivett, 3. ročník :  
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Mgr. Takács Jolán a 4. ročník : Mgr. Szabó Klára. Náboženskú výchovu bude učiť p. 
Edmárová. V škole deti za cudzí jazyk sa učia angličtinu. Cieľom učiteľov je vychovávať deti 
a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v ďalšom štúdiu ako aj 
v spoločnosti. Už je vypracovaný rozvrh hodín a sú zabezpečené všetky pracovné podmienky, 
ktoré sú potrebné k začatiu nového školského roka.  

 
    2. Jolán Gányovics – riaditeľka MŠ s VJM Ohrady – vo svojej správe uviedla, že 

slávnostné otvorenie nového školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014. 
Je zapísaných 37 detí.  Veľké letné upratovanie bolo vykonané v celej budove, v triedach ako 
aj v kuchyni a v jedálni. Ako obvykle deti budú v 2 triedach, učiteľky svoju prácu budú 
vykonať podľa vopred vypracovaného harmonogramu. 

     Po prerokovaní bolo vynesené 

Uznesenie č. 215/24OZ/2014 

Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie - predkladané správy o pripravenosti školy a školských zariadení 
obce na školský rok 2014/2015 

 
Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa :      8/0/0 
 

K bodu č. 10 – Rôzne 
A. Starosta obce informoval prítomných, že Najvyšší kontrolný úrad SR /NKÚ/ Bratis-

lava, expozitúra Trnava v čase od 13.05.2014 do 25.07.2014 vykonala kontrolu čer-
pania finančných prostriedkov poskytnutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní 
pre vybrané územia v rámci Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manaž-
mentu povodní Slovenskej republiky v obci Ohrady vo výške 20.000,00 eur. O výsled-
ku kontroly bol spísaný protokol, v ktorom bolo ukladané starostovi obce prijať opat-
renia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré boli nasledovné :  

- obec nezverejnila dve zmluvy súvisiace s realizáciou projektu na svojej 
webovej stránke  

- obec nezverejnila dve objednávky súvisiace s realizáciou projektu na svojej 
webovej stránke 

- obec nezverejnila súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou na svojej 
webovej stránke 

- obec nevykonala v troch prípadoch  predbežnú finančnú kontrolu pred uzatvo-
rením zmlúv  a nevykonala predbežnú finančnú kontrolu na objednávke, čím  

- nepostupovala v súlade s ust.zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite. 
      Starosta obce k veci dodal, že predmetné zmluvy boli obecným zastupiteľstvom 
schválené a zápisnice boli zverejnené na webovej stránke obce. O prijatých a vykonaných 
opatreniach obec je povinná písať oznámenie najneskôr do 30.9.2014, ktoré sú 
nasledovné: 
- bolo usporiadané školenie starostu, vedúcich pracovníkov a zamestnancov obce na    
  dodržanie zákona číslo 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene   
   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
- bola vypracovaná vnútorná smernica o finančnej kontrole 
- predseda NKÚ ukladal starostovi obce o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach   
   informovať obecné zastupiteľstvo obce Ohrady 
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B. Ďalej starosta obce informoval prítomných, že dňa 24. októbra 2014 je plánované 
slávnostné uvítanie novorodencov, ktorí sa narodili v čase od novembra 2013 a do 
konca augusta 2014. Doteraz ich počet je 15. Darček od obce ako doteraz, každé dieťa 
dostane 67,00 eur v hotovosti. 

 
C. Starosta obce informoval prítomných, že dňa 6. novembra 2014 je plánované slávnost-

né stretnutie s dôchodcami v kultúrnom dome, podobne ako v predchádzajúcich ro-
koch, pohostenie /obed a občerstvenie/, kultúrny program a finančná podpora 
v hotovosti, t.j. 13,00 eur/osoba. V rozpočte obce sú vyčlenené finančné prostriedky 
na tento účel. 

 
D. Ďalej starosta informoval prítomných, že voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú 

konať dňa 15. novembra 2014. Voľby sa konajú ráno od 07.oo hod. do 20.oo hod. 
Starosta obce doporučuje vytvoriť v obci 1 volebný okrsok, a to obvyklým spôsobom 
v budove Obecného úradu. Za overovateľa miestnej a zároveň aj okrskovej volebnej 
komisie bola vymenovaná Renáta Bíróová, pracovníčka obecného úradu. Komisia 
musí mať najmenej 5 členov. Ako už bolo na predchádzajúcom zasadnutí schválené, 
počet volených poslancov je 9. Kandidátne listiny pre voľbu starostu a pre voľbu 
poslanca obecného zastupiteľstva treba odovzdať najneskôr do 24.oo hod. dňa 21. 
septembra 2014 zapisovateľovi MVK. Nezávislý kandidát musí predkladať petíciu 
podpísanú voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru v počte najmenej 100 podpisov. 
Volebná kampaň sa začína od 29.10.2014 a trvá do 07.00 hod. dňa 13.11.2014. Kandi-
dujúci svoje plagáty môžu vyvesiť na úradnú tabuľu v budove Obecného úradu na 
prízemí.  

 
E. Ďalej starosta obce informoval prítomných, že dňa 06.09.2014 v Budapešti v Maďar-

sku sa uskutoční zápolenie silných mužov a žien v oblastnom súťaži „Virtus-
vetélkedő“, na ktoré naši súťažiaci plánujú vycestovať. Od obce žiadajú zabezpečiť 
dopravu s autobusom od SAD Dunajská Streda a ďalšie náklady hradia z vlastných 
prostriedkov. Starosta obce doporučuje schváliť a objednať autobus na náklady obce. 

 
F. Starosta obce informoval prítomných, že v dňoch 17.-18.-19. októbra 2014 sa uskutoč-

ní organizovaný zber zeleného odpadu zo záhrad. Odpad takéhoto pôvodu občania si 
môžu uložiť vedľa vodojemu v obci, kde budú umiestnené veľkokapacitné kontajnéri. 

 
G. Ďalej starosta obce informoval prítomných, že v obci máme dvoch darcov krvi, ktorí si 

zaslúžia pochvalu, menovite Ľudovít Orbán – 80 krát daroval krv a Veronika Polinová 
– 30-krát darovala krv. Menovaním gratuloval a požiadal predsedkyňu ZO Sloven-
ského červeného kríža, aby malou pozornosťou vyslovili poďakovanie za túto humán-
nu činnosť.   

 
H. Ďalej starosta obce informoval prítomných, že teraz je v priebehu vybavovanie opatro-

vateľská služba v našej obci. V obci je viac zdravotne postihnutých občanov, ktorí 
potrebujú pomoc. Na vykonanie opatrovateľskej služby už máme jednu uchádzačku, 
ktorá spĺňa všetky kvalifikačné predpoklady potrebné k vykonaniu tejto služby. Na 
najbližšom zasadnutí už budeme mať viac informácií o ktorých budeme poslancov 
informovať.  

 
I. Ďalej starosta predkladal žiadosť Nadácie Jókaiho v Komárne, ktorá žiada o finančnú 

podporu na činnosť Divadla v Komárne. Starosta obce doporučuje schváliť podporu 
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vo výške 100,00 Eur na činnosť divadla a sumu poukázať na základe darovacej zmlu-
vy. 

 
 
K bodu č. 11 - Diskusia  
 

V diskusii neboli žiadne pripomienky. 
 

 
K bodu č. 12 – Prijatie uznesení   
 
Návrh uznesenia č. 216 k programovému bodu č. 10 – Rôzné žiadosti, pripomienky,  ktoré 
predniesol  predseda návrhovej komisie Monika Bazsó, poslankyňa OZ 

 

Uznesenie č. 216/24OZ/2014 
 

1. Obecné zastupiteľstvo  -  b e r i e   n a   v e d o m i e : 
  1.a: Hlásenie o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom v zmysle   
          zápisnice a protokolu o výsledku kontroly čerpania finančných prostriedkov poskyt- 
          nutých na zabezpečenie zníženia rizík povodní pre vybrané územia v rámci Prog-   
          ramu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodní Slovenskej repub- 
          liky ako aj návrh opatrení v záujme  odstránenia zistených nedostatkov. 

         
        1.b.  Návrh starostu obce na organizovanie kultúrnych akcií ako slávnostné uvítanie  
                novorodencov a deň dôchodcov, t.j. termín konania a spôsob organizovania. 

 
   1.c. Informatívne hlásenie starostu o voľbách do orgánov samosprávy obcí 
 
   1.d. Hlásenie a návrh starostu obce o účasti družstva silných mužov a žien /virtuscsapat/  
          na súťaži v Budapešti konanej dňa 06.09.2014 
 
    1.e. Návrh starostu obce o organizovaní zberu zeleného odpadu v obci 
 
 

2. Obecné zastupiteľstvo   -   s c h v a ľ u j e : 
 
2.a. opatrenia, ktoré  boli navrhované po vykonaní kontroly Najvyšším kontrolným úradom     

          v záujme odstránenia zistených nedostatkov a aby sme v budúcnosti obišli podobné ne-  
          dostatky              

2.b.    návrh na organizovanie slávnostného uvítania novorodencov, ako darček v hotovosti    
          67,00 Eur a usporiadať deň dôchodcov, taktiež v hotovosti jednorazovú finančnú            

          podporu  vo výške 13,00 Eur/osoba. 
2.c.    Návrh starostu obce o účasti družstva silných mužov a žien /virtuscsapat/ na súťaži      
          v Budapešti konanej dňa 06.09.2014 a objednať autobus na náklady obce 
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2.d.    Návrh starostu obce na organizovanie zberu zeleného odpadu v obci v dňoch 17.-18.-  
          19. oktróbra 2014 
2.e.    Pre voľby do orgánov samosprávy obcí vytvoriť 1 /jedn/ volebný okrsok v budove    
          Obecného úradu, na prízemí v obradnej sieni 
2.f.     Poukázať finančnú podporu pre Nadáciu Jókaiho v Komárne na činnosť Divadla   
           v Komárne na základe darovacej zmluvy č. 1/2014. 
 
3.  Obecné zastupiteľstvo  -  o d m i e t a 
- 
 
4. Obecné zastupiteľstvo  -  p o v e r u j e 
- 
 
5. Obecné zastupiteľstvo  -  u k l a d á 
5.a.   Pracovníkom obecného úradu – organizovať schválené kultúrne akcie, a to : slávnostné   
         uvítanie novorodencov a deň dôchodcov 
5.b.   pracovníkom obecného úradu informovať obyvateľstvo o organizovanom zbere   
         zeleného odpadu 

 
         Po prečítaní návrhu uznesenia starosta obce dal hlasovať  

Hlasovanie:  za/proti/zdržal sa  :     8/0/0 
                                           

K bodu č.13. -  Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným poslancom za 
účasť na rokovaní a rokovanie OZ vyhlásil za ukončené.  
 
V Ohradoch 26. augusta 2014 
 
 
 
Overovateľia:           ..............................................       ..................................................... 
                                          Peter Gaál                                         Norbert Fekete 
 
 
 
Zapisovateľka: Renáta Bíróová                         
                                                                                   
    
 
                                                                                             Jozef  K u b i k 
                                                                                                starosta obce                                                      


