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Z Á P I S N I C A 
 

zo 15. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 
28. februára 2017 o18.oo hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ohradoch. 

       
P r í t o m n í :    podľa pripojenej prezenčnej listiny  /príloha č.1/ 
 
 

P R O G R A M 
 

 1./  Otvorenie rokovania Obecného zastupiteľstva  
 2./  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov- a zapisovateľa zápisnice 
 3./  Správa o plnení prijatých uznesení 
 4./  Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce rok 2016 
 5./  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce za rok 2016 
 6./  Správa hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách na Obecnom úrade Ohrady   
       v priebehu II. polroku 2016 
 7./  Hlásenie  Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve  
       v Ohradoch  o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2016  
 8./ Prerokovanie a schválenie dodatku č. 1/2017 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na  
       prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ohrady na rok 2017   
 9./  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
10./ Diskusia 
11./ Návrh uznesenia k bodu č. 9 
12./  Záver 
 
 

    ROKOVANIE: 

    K bodu č.1 –  Otvorenie rokovania 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Ohradoch otvoril a viedol Jozef Kubik, starosta obce. 
Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na dnešnom zasadnutí sú prítomní všetci 
poslanci obecného zastupiteľstva v počte 9,  preto zasadnutie obecného zastupiteľstva vyhlásil 
za uznášania schopné. 

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe rokovania a dal hlasovať 
o programe 15.riadného zasadnutia OZ Ohrady. Program tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 129/15OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 15. riadneho zasadnutia OZ 
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Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       9 / 0 / 0 

K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa 

                      zápisnice            
                          

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD.,  Ing. Tománeková Vavriková Edita, Ferdinand 
Bugár – poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  
a) za overovateľov zápisnice: PaedDr. Bíróová Zuzana, Kocsis Viktor – poslancov OZ 

    b) za zapisovateľku zápisnice: Renátu Bíróovú – referentku OcÚ 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 130/15OZ/2017 

  v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  - 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,  Ildikó Sághyová, účtovníčka       
OcÚ a Zuzana Bugárová daňová referentka OcÚ Ohrady. 

     A. Stav účtov a pohľadávok obce –  stav účtov a stav pohľadávok ku dňu 28.02.2017    
predkladala Ildikó Sághyová, účtovníčka OcÚ Ohrady a Zuzana Bugárová daňová 
referentka OcÚ Ohrady. 
Písomne vypracované materiály tvoria  prílohu  č. 3  a prílohu č.  4 tejto zápisnice. 

 

B. Starosta obce vo svojom prejave hovoril o nasledovných otázkach : 

        a./  Nenávratný finančný príspevok na stavbu „Rekonštrukcia Materskej školy v   
              Ohradoch – je podpísaná zmluva s Ministerstvom životného prostredia SR   
              v zastúpení SIEA Bratislava o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na     
              rekonštrukciu objektu MŠ vo výške 209.368,14 Eur, preto je potrebné vykonať  
              úpravu schváleného rozpočtu obce na rok 2017 tak príjmovú, ako aj výdavkovú   
              časť. Úpravu rozpočtu predkladá účtovníka obce p. Sághyová, ktorá úprava tvorí  
              prílohu č. 5 tejto zápisnice.   
               

             b./  Odročenie hlásenia inventarizačnej komisie – správa inventarizačnej komisie   
                    o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31.12.2016 bude predložená na naj-  
                    bližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, nakoľko vzhľadom na náročnosť   
                    koncoročnej účtovnej závierky účtovníčka obce časovo nestihla zostaviť inven-  
                    tarizačný zápis. 
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Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 131/15OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A. berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 28.02.2017 ako aj 

informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení 
B. schvaľuje – úpravu rozpočtu obce na rok 2017 podľa predloženého návrhu 

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

 

 

K bodu č. 4 – Prejednanie a schválenie čerpania rozpočtu obce za rok 2016 
K bodu č. 5 – Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu obce za rok       
                      2016 

 

     Správu o plnení rozpočtu obce Ohrady za rok 2016 predkladala účtovníčka obce p. Ildikó 
Sághyová. Tabuľková časť plnenia rozpočtu obce za rok 2016 bola vypracovaná písomne 
a doručená poslancom elektronicky k nahliadnutiu a žiada o prípadné otázky, resp. pripomien-
ky. Poslankyňa PaedDr. Bíróová Zuzana mala pripomienky k položkám : príjmy a výdavky 
kultúrneho domu a opatrovateľskej služby. Na otázku poslankyne odpovedal starosta obce 
a účtovníčka OcÚ. Predmetný materiál tvorí prílohu č. 6a tejto zápisnice. 
 
     Ing. Štefan Demian, ako hlavný kontrolór predkladal odborné stanovisko k čerpaniu 
rozpočtu obce za rok 2016. Správu mal vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 6b tejto 
zápisnice. 
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 
 

Uznesenie č. 132/15OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
A. berie na vedomie - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu rozpočtu 

obce za rok 2016 
B. berie na vedomie – čerpanie rozpočtu obce za rok 2016 
C. u k l a d á -  objednať audit na overenie správnosti účtovania a na overenie účtovnej 

závierky obce za rok 2016 
             Termín: do konca mája 2017          Zodp.: účtovníčka OcÚ 

 
             Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0 
 
      
 
K bodu č. 6  – Hlásenie hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách na    
                        Obecnom úrade v Ohradoch v priebehu II. polroku 2016 
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       Správu predkladal Ing. Demian Štefan hlavný kontrolór obce Ohrady, ktorá správa bola 
vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Po prerokovaní starosta obce dal 
hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 133/15OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie - správu hlavného kontrolóra obce o vykonaných kontrolách za II. 
polrok 2016    

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

K bodu č. 7  – Hlásenie Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom   
                        zastupiteľstve v Ohradoch o majetkovom priznaní starostu   
                        obce za rok 2016  
                        
 

Hlásenie o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2016  predniesla Ing. Tománková 
Vavriková Edita predseda Komisie na ochranu verejného záujmu pri Obecnom zastupiteľstve 
v Ohradoch. 

Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu tvorí prílohu č. 8 tejto 
zápisnice.  

Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 134/15OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo :  

A. berie na vedomie - hlásenie o majetkovom priznaní starostu obce za rok 2016   
 

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

 
 

K bodu č. 8  – Prerokovanie návrhu dodatku  č. 1/2017 k VZN č. 1/2013 o    
                        určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a škol-   
                        ských zariadení na území obce Ohrady na rok 2017  
 

     Návrh dodatku predkladal starosta obce. Vysvetľoval dôležitosť VZN na financovanie 
školských zariadení v pôsobnosti obce. Návrh  tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 

      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo  

uznesenie č.135/15OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
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A. s c h v a ľ u j e - dodatok č. 1/2017 k  VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na  
prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ohrady na rok 
2017 

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

 
 

      9.  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 

9.A:  Bíró Juraj a manž. Renáta, obaja bytom Ohrady, Nový rad 281/36 – žiadosť 
o nákup obecného pozemku  - menovaní manželia žiadajú o nákup obecného pozemku v kat. 
území Ohrady parc.č. 127/12 ostatná plocha o výmere 223 m2 a parc.č. 127/13 ostatná plocha 
o výmere 222 m2. Uvedené pozemky sa nachádzajú za záhradou žiadateľov a medzi 
neúčelným kanálom, ku ktorému pozemku nevedie žiadna prístupová cesta, teda prístup na 
žiadané pozemky je jedine zo záhrady žiadateľov. 

Po predkladaní žiadosti starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o také pozemky, 
ktoré tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov a ktoré sú priľahlou plochou 
a zároveň už viac rokov žiadatelia užívajú, preto predaj sa môže realizovať s prípadom 
osobitného zreteľa s verejnou vyhláškou a zároveň doporučuje pozemky predať za 5,- € / m2. 

 
          Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 
 

Uznesenie č. 136/15OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
A. schvaľuje – predať  obecný pozemok v kat. území Ohrady 

 pozemok parc.č. 127/12 – ostatná plocha – o výmere 223 m2  
 pozemok parc.č. 127/13 – ostatná plocha – o výmere 222 m2  
 za predajnú cenu 5,- € / m2 žiadateľom  Bíró Juraj a manž. Renáta, bytom Ohrady,   
Nový rad 281/36,  
 
Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0  

Predaj pozemku bol schválený v súlade s ustanovením § 9a, ods. á, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa s 3/5-ou väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Ohrady. 

 
 

9.B.  Kocsis Ján a manž. Valéria, bytom Ohrady, Nový rad 279/32 – žiadosť o nákup     
         obecného pozemku – menovaní manželia žiadajú o nákup obecného pozemku v kat. 

území Ohrady parc.č. 127/10 ostatná plocha o výmere 215 m2. Uvedený pozemok sa 
nachádza za ich záhradou a medzi neúčelným kanálom, ku ktorému pozemku nevedie žiadna 
prístupová cesta, teda prístup na žiadaný pozemok je jedine zo záhrady žiadateľov.  

Po predkladaní žiadosti starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o taký pozemok, 
ktorý tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov a ktoré je priľahlou plochou 
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a zároveň už viac rokov žiadatelia užívajú, preto predaj sa môže realizovať s prípadom 
osobitného zreteľa s verejnou vyhláškou a zároveň doporučuje pozemok predať za 5,- € / m2. 

 
          Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

Uznesenie č. 137/15OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. schvaľuje – predať obecný pozemok v kat. území Ohrady  
 pozemok parc.č. 127/10 – ostatná plocha – o výmere 215 m2 
 za predajnú cenu 5,- € / m2 žiadateľom Kocsis Ján a manž. Valéria, bytom Ohrady,  
 Nový rad 279/32 do bezpodielového spoluvlastníctva  manželov 
 
Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0  

Predaj pozemku bol schválený v súlade s ustanovením § 9a, ods. á, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa s 3/5-ou väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Ohrady. 

 
 

  9.C.:  Sabina Štítnická rod. Csölleová, bytom Šaľa, Hliník 1883/45  
            Mária Csölleová rod. Csölleová, bytom : Dunajská Streda, Nová Ves 2224/31 
            Ladislav Csölle rod. Csölle, nar. 18.11.1957, bytom Topoľníky, Chladná 904/80 –   
            žiadosť o nákup obecného pozemku       
 

Menovaní súrodenci žiadajú o nákup obecného pozemku v kat. území Ohrady parc.č. 
594/24 zastavená plocha o výmere 71 m2,  parc.č. 594/25 zastavená plocha o výmere 44 m2 
a parc. č. 594/26 zastavená plocha o výmere 47 m2. Uvedené pozemky tvoria súčasť ich 
majetku,  je oplotený aj za čias ich rodičov a je užívaná ako záhrada už viac rokov.  

Po predkladaní žiadosti starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o také pozemky, 
ktoré tvoria neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov a ktoré sú priľahlou plochou 
a zároveň už viac rokov žiadatelia užívajú, preto predaj sa môže realizovať s prípadom 
osobitného zreteľa s verejnou vyhláškou a zároveň doporučuje pozemky predať za 5,- € / m2. 

 
          Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

                                                  Uznesenie č. 138/15OZ/2017 
v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

schvaľuje – predať obecné pozemky v kat. území Ohrady 
 parc.č. 594/24 zastavená plocha o výmere 71 m2 
 parc.č. 594/25 zastavená plocha o výmere 44 m2  
 parc. č. 594/26 zastavená plocha o výmere 47 m2 

    za predajnú cenu 5,- € / m2 pre žiadateľom do podielového spoluvlastníctva.  
    

     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 1  
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Predaj pozemku bol schválený v súlade s ustanovením § 9a, ods. á, písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obce v znení neskorších predpisov ako prípad hodný 
osobitného zreteľa s 3/5-ou väčšinou poslancov Obecného zastupiteľstva obce 
Ohrady. 

 
 
9.D.:   Tibor Czére – Czéretrans, Ohrady, Pod záhradami 195/19 – žiadosť o nákup   
            obecného pozemku – menovaný žiada o nákup obecného pozemku parc.č. 128/6 – 
zastavená plocha a nádvorie – o výmere 2172 m2 v kat. území Ohrady.  
Starosta obce informoval prítomných, že obecné zastupiteľstvo na 6. riadnom zasadnutí 
konaného dna 20.10.2015 vo svojom uznesení č. 57/6/1OZ/2015 schválilo predaj 
predmetného pozemku. Podľa znaleckého posudku č. 97/2015 zo dňa 18.10.2015 
vyhotoveného Ing. Jolanou Némethovou cena pozemku bola stanovená na 15.200,- Eur 
a obecné zastupiteľstvo schválilo minimálnu predajnú cenu vo výške 16.000,- Eur.  
Teraz obecné zastupiteľstvo má schváliť budúceho majiteľa nehnuteľnosti. Vzhľadom 
k tomu, že ďalších záujemcov o kúpu Obec neeviduje,  preto starosta obce doporučuje 
schváliť predaj pozemku žiadateľovi Tibor Czére – Czéretrans Ohrady, Pod záhradami 
195/19. 
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

Uznesenie č. 139/15OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

schvaľuje – predať obecný pozemok v kat. území Ohrady 
                     parc.č. 128/6 – zastavená plocha a nádvorie – o výmere 2172 m2 za celkovú  
                     cenu 16.000,- € žiadateľovi  Tibor Czére – Czéretrans, Ohrady, Pod záhradami  
                     195/19 

 
     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 1  

 

 

9.E.:   Obecné služby Ohrady s.r.o. – úprava výšky mesačnej zálohy na režijné náklady  
 
         Starosta obce informoval prítomných, že u Obecné služby Ohrady s.r.o. – v prevádzke 
Čistiareň a práčovňa v roku 2016 sa zvýšili prevádzkové náklady za spotrebu elektrickej 
energie, vody a odpadovej vody, preto navrhuje zvýšiť mesačnú zálohu z doterajších 185,- 
Eur na 265,- Eur so spiatočnou splatnosťou od 01.01.2017.  
 
 
9.F.:   Prevádzkovanie skládky biologicky rozložiteľného odpad 
 
     Starosta obce informoval prítomných, že od 1. marca 2017 bude opäť otvorená skládka 
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad najmä pre konáre na hospodárskom dvore Tájlok 
v čase každý piatok od 14.oo – do 16.oo hod. a v sobotu od 09.oo hod. – do 11.oo hod.  
pravidelne. Cestou miestneho rozhlasu budeme informovať obyvateľov obce o čase otvorenia 
skládky.  
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9.G.:   Spomienková slávnosť maďarskej revolúcie v roku 1848 – 15. Marec 
 
     Ladislav Gútai, poslanec obecného zastupiteľstva informoval prítomných, že spomienková 
slávnosť bude usporiadaná dňa 19. marca 2017 v nedeľu so začiatkom o 15.oo hod. v spolu-
práci s miestnou organizáciou CSEMADOK-u. Bude tradičné kladenie vencov pri pamätnej 
tabuli pred KD, vystupuje miestna Ženská spevácka skupina, potom sa pokračuje s kultúrnym 
programom v Kultúrnom dome. 
p. Gútai srdečne pozýva občanov na kultúrnu akciu, aby sme ctihodne vedeli osláviť spomien-
kovú slávnosť – 15. Marec. 
 
 
9.H.:   Činnosť miestneho Dobrovoľného hasičského zboru v roku 2016 
 
     Ferdinand Bugár poslanec obecného zastupiteľstva a zároveň predseda DHZ v krátkosti 
informoval prítomných s činnosťou DHZ v roku 2016. Správu mal vypracovanú písomne 
a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
 
9.I.:   Pečať rozvoja obcí a miest 
 
     Starosta obce informoval prítomných, že Národným informačným strediskom Slovenskej 
republiky, a.s. bolo vykonané hodnotenie zamerané na slovenské obce a mestá. Za rok 2016 
bola obec Ohrady vyhodnotená ako Obec s predpokladom stabilného rozvoja.  2926 
slovenských obcí a miest prešlo hodnotením zameraným na finančnú a majetkovú bonitu, 
ktorých výsledky boli porovnávané s výsledkami okresu a kraja. Analýza hodnotila efektív-
nosť narábania s finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta 
a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku. Vyhodnoteným obciam a mestám je 
v hodnotiacom a informačnom systéme udelená Pečať Rozvoja obcí a miest.  
 
 
9.J.:   Obecné oslavy v roku 2017 
 
     Starosta obce informoval prítomných, že obecné oslavy v roku 2017 sú plánované na 23. 
a 24. júna. Oslavy sú plánované na dva dni, lebo Dobrovoľný hasičský zbor bude oslavovať 
90. výročie svojho založenia a táto oslava je plánovaná na deň 23.júna2017 – piatok. 
 
 
9.K.:   Oslava šiestich partnerských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ 
 
     Starosta obce informoval prítomných, že usporiadateľom oslavy šiestich partnerských obcí 
pod spoločným názvom „Kürt“ v roku 2017 je obec Hejőkürt v MR. Podľa predbežných 
informácií je nám známe, že termín konania oslavy je 7.-8.-9. júl 2017 v obci Hejőkürt. 
Koncom marca bude spoločné rokovanie za prítomnosti predstaviteľov partnerských obcí, kde 
bude upresnený presný program o ktorom budeme informovať poslancov ako aj občanov obce 
na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
 
 
9.L.:   Projekty, ktoré boli podané a ktoré  ešte plánuje obec pripraviť a podať 
 
a/ Projekt pod názvom „Program spolupráce Interreg V – A Slovenská republika –     
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    Maďarsko – projekt už bol podaný, zatiaľ nevyhodnotený 
b/  Kanalizácia obce – zatiaľ nie je  zverejnená výzva na predkladanie o NFP a z tohto 
dôvodu nie je vypísané ani  verejné obstarávanie 
c./ Projekt pod názvom „Vytvorenie mobilnej kancelárie a cyklu prednášok pre seniorov“  
     bol podaný do Ministerstva spravodlivosti SR, zatiaľ nevyhodnotený 
d./ Projekt národnostných menšín pod názvom „Prieniky – intersektions&quot“ bol podaný   
      na Úrad vlády SR, zatiaľ nevyhodnotený 
 e./ Projekt pod názvom „Spájame sa v Európe“ taktiež podaný na Úrad vlády SR, zatiaľ    
      nevyhodnotený 
 f./ Projekt pod názvom „Rekonštrukcia budovy Obecného úradu“  je v štádiu rozpracova-    
      nia,  termín podania je 31. marec 2017 
 g./ Projekt pod názvom „Rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice“ – včera bol odoslaný    
      zámer projektu  
h./ Projekt „Cyklotrasa III. etapa“ odoslaný, zatiaľ nevyhodnotený 
 

9. M .: Hlavná ročná kontrola detských ihrísk  

 
     Starosta obce informoval prítomných, že v zmysle nariadenia vlády č. 349/2010 Z.z., 
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania 
zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné 
zariadenia vlastník alebo prevádzkovateľ detského ihriska je povinný vykonať hlavnú ročnú 
kontrolu detského ihriska externou firmou. Táto kontrola sa zameriava na revíziu celkovej 
úrovne bezpečnosti detského ihriska, základov a povrchov. Kontrolujú sa účinky poveter-
nostných vplyvov, znaky rozpadu a korózie a zmeny zariadenia vplývajúce z opráv. Takúto 
kontrolu musí vykonať nezávislý špecialista z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Na vykonanie kontroly detských ihrísk v našej obci sme dostali ponuku od firmy ECOTEX 
s.r.o. Bratislava. Cena ročnej kontroly je 276,- Eur, ale ak obec podpíše zmluvu na 3 roky 
potom je zľavnená suma na 207,- Eur/rok. Starosta obce doporučuje schváliť uzavretie 
zmluvy s firmou ECOTEX s.r.o. Bratislava. 
 
 

   10.  Diskusia  
 
       Do diskusie sa zapojil Ivan Bugár, zástupca starostu, ktorý tlmočil žiadosť obyvateľov 
novej ulice Ádorská,  ktorí žiadajú o vybudovanie drôtového vedenia miestneho rozhlasu, 
nakoľko pravidelné obecné vysielanie nie je zabezpečené pre obyvateľov tejto ulice. 
 
       Na dotaz odpovedal starosta obce a prisľúbil vybudovanie miestneho rozhlasu na 
dotknutej ulici. 

     
       Ďalej do diskusie sa zapojila PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa OZ vzhľadom k tomu, 
že sa blíži obdobie zápisu detí do prvého ročníka základnej školy ako pedagóg  sa obracia na 
rodičov, aby rozhodovali správne a aby využili možnosti miestnej Základnej školy. 
 
       Nakoniec do diskusie sa prihlásil Ivan Bugár poslanec OZ a zároveň zástupca starostu 
ktorý oznámil, že sa vzdáva funkcie zástupcu starostu ako aj  poslaneckého mandátu ku dňu 
1.03.2017. Svoje rozhodnutie o vzdaní sa poslaneckého mandátu urobí ústne do dnešnej 
zápisnice. 
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    11.  Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 140 k programovému bodu č. 9. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesla predseda návrhovej komisie Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD. poslankyňa 
obecného zastupiteľstva 
 
 
 

 

Uznesenie č. 140/15OZ/2017 
 

    1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:                                                                                          

        1.A:.návrh starostu obce o zvýšení mesačnej zálohy režijných nákladov u Obecné služby   
                Ohrady s.r.o. od  01.01.2017                                                                        
        1.B: Informatívne hlásenie starostu obce o prevádzkovaní skládky biologicky  
                rozložiteľného odpadu od 1. marca 2017                                                                                                                          

 1.C: Informatívne hlásenie poslanca obecného zastupiteľstva o usporiadaní spomien-  
          kovej slávnosti maďarskej revolúcie v roku 1848 – 15. Marec 
 1.D.: Informatívne hlásenie poslanca obecného zastupiteľstva o činnosti miestneho  
          Dobrovoľného hasičského zboru v roku 2016 
 1.E.: Informatívne hlásenie starostu obce o udelení ceny Pečať rozvoja obcí a miest 
 1.F.: Informatívne hlásenie starostu obce o oslavách 90. výročia založenia miestneho  
          Dobrovoľného hasičského zboru, o obecných osláv a o oslavách šiestich  
          partnerských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ 
 1.G.: Informatívne hlásenie starostu obce o podaných a o rozpracovaných projektoch   
           obce 
 1.H.: Informatívne hlásenie starostu obce o nutnosti vykonania hlavnej ročnej kontroly             
          detských ihrísk 
 1.I.: Oznámenie poslanca Ivana Bugára o vzdaní sa poslaneckého mandátu ako aj  
         funkcie zástupcu starostu ku dňu  01.03.2017. 

 
 

2. Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e: 
         
          2.A. Zvýšiť mesačné nájomné za režijné náklady pre Obecné služby Ohrady s.r.o.  na  
                  265,- Eur od 01.01.2017 
          2.B.: Usporiadanie oslavy na 90. výročie založenia miestneho Dobrovoľného hasič- 
                   ského zboru a obecné oslavy v dňoch 23. – 24. júna 2017 
          2.C.: Uzatvoriť zmluvu s firmou ECOTEC  Bratislava s.r.o. na 3 roky a objednať   
                    hlavnú ročnú kontrolu detských ihrísk v obci Ohrady  
          2.D.: podávanie žiadosti o NFP na projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti Obec- 
                    ného úradu v obci Ohrady“ do SIEA – Slovenská inovačná a energetická agen- 
                    túra v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia“, kód výzvy : 
                    OPKZP-PO4-SC431-2017-19.  
                    Ďalej schvaľuje finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu z vlastných  
                    zdrojov maximálne do výšky 12.766,51 Eur. Celkové oprávnené náklady činia :  
                    255.330,07 EUR.     
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3.  Obecné zastupiteľstvo odmieta: 
       

 

4.   Obecné zastupiteľstvo poveruje: 
 

4.1. Starostu obce s podpísaním kúpno-predajných zmlúv a objednávok, ktoré boli 
schválené na dnešnom zasadnutí 

 
     Po prečítaní návrhu uznesenia starosta obce dal hlasovať  

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

 
 
 

     12. Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu 
účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.  
 
      
 
 V Ohradoch 01.03.2017 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................       ..................................................... 
                                   PaedDr. Zuazan Bíróová                   Viktor Kocsis 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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