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Z Á P I S N I C A 
 

zo 17. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 
6. júna 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 záverečného účtu obce za rok 2016 
 5./  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 
 6./  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 
 7./  Hlásenie o čerpaní rozpočtu obce za I. Q. 2017 
 8./  Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ohrady č. 1/2017  
       o poskytovaní elektronických služieb 
 9./  Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Ohrady č. 2/2017  
       o úprave podmienok nájmu obecných bytov v obci Ohrady 
10./ Prejednanie stretnutia priateľských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ v roku 2017 
11./ Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
12./ Diskusia 
13./ Návrh uznesenia k bodu č. 11 
14 ./  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 je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva v počte 7,  preto zasadnutie obecného 
zastupiteľstva vyhlásil za uznášania schopné. Neprítomní poslanci Viktor Kocsis a Péter 
Hodossy ospravedlnili svoju neprítomnosť.  

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe rokovania a doporučuje, aby 
programové body č. 4., č. 5. a č. 6 boli vynesené v spoločnom uznesení. Potom dal hlasovať 
o programe 17.riadného zasadnutia OZ Ohrady. Program tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 153/17OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 17. riadneho zasadnutia OZ 
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       7 / 0 / 0 
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K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa 

                      zápisnice            
                          

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Ladislav Gútai, Ing. Edita Tománková Vavriková a PaedDr. Zuzana Bíróová  –    
poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  
a) za overovateľov zápisnice:  – Ferdinand Bugár a Peter Gaál - poslancov OZ 

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

uznesenie č. 154/17OZ/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 :       7 / 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 06.06.2017    
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./   v mesiaci máj na ulici Ádorská bolo vybudované vedenie miestneho rozhlasu 

 
              b./  dňa 26. mája bol dokončený proces verejného obstarávania na projekt :  
                    „Rekonštrukcia budovy MŠ“ a projekt bol podaný na ministerstvo. Po schválení   
                     projektu budeme podpísať zmluvu s dodávateľom stavby a po podpísaní Zmluvy  
                     o dielo najneskôr do 5 dní budú začaté stavebné práce. 

 
Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 155/17OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
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A.    berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 06.06.2017 ako aj     

    informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení 
 

    Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 

 

 

K bodu č.  4  – Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2016 

K bodu č. 5 – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému   

                      účtu obce za rok 2016 

K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2016 

   

     Účtovníčka obce Ildikó Sághyová predklada správu o záverečnom účte obce  za rok 2016, 
ktorá bola doručená poslancov elektronicky a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. Ďalej 
účtovníčka informovala prítomných s obsahom správy nezávislého audítora o overení riadnej 
účtovnej závierky za rok 2016, ktorá správa tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
      Ďalej Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce predkladal odborné stanovisko 
k záverečnému účtu obce za rok 2016. Správu mal vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 7 
tejto zápisnice. 
     Hospodársky výsledok obce za rok 2016 je ziskový  vo výške 12 048,80 Eur, ktorý zisk 
bol rozdelený nasledovne : 
- 10 % zisku, t.j.   1204,80 Eur prideliť do rezervného fondu a  
- 90 % zisku, t.j. 10843,29 Eur bol zabudovaný do rozpočtu obce na rok 2017 
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

     Uznesenie č. 156/17OZ/2017 
   
  v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce za rok 2016 
 

B. s c h v a ľ u j e – záverečný účet obce za rok 2016 bez výhrad 
 

 
             Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 

 

     K bodu č.7-  Prejednanie čerpania rozpočtu obce za I.Q.2017 
 
     Správu predkladala účtovníčka obce Ildikó Sághyová. Správu mala vypracovanú písomne, 
ktorú aj poslanci obdržali elektronicky  a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice. Po prerokovaní 
starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 157/17OZ/2017 
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v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – čerpanie rozpočtu obce za I.Q.2017    
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 

 
 
K bodu č. 8 –  Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia   
                         obce Ohrady č. 1/2017 o poskytovaní elektronických služieb 
 
     Návrh VZN bol odoslaný poslancom elektronicky cieľom preštudovania. Materiál tvorí 
prílohu č. 9 tejto zápisnice. Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo 
vynieslo 

uznesenie č. 158/17OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

B. s c h v a ľ u j e  – Všeobecne záväzné nariadenie obce Ohrady č. 1/2017 
o poskytovaní elektronických služieb   

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 
 

 
K bodu č. 9  – Prejednanie a schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce 
Ohrady č. 2/2017 o úprave podmienok nájmu obecných bytov v obci Ohrady 
 
        Návrh VZN bol odoslaný poslancom elektronicky cieľom preštudovania. Materiál tvorí 
prílohu č. 10 tejto zápisnice. Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné 
zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 159/17OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e  – Všeobecne záväzné nariadenie obce Ohrady č. 2/2017 o úprave 
podmienok nájmu obecných bytov obci Ohrady 

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 

                
 
    K bodu č. 10  – Prerokovanie stretnutia priateľských obcí pod spoločným     
                           názvom „Kürt“ v roku 2017 
 
     Starosta obce informoval prítomných, že na stretnutie 6 obcí pod spoločným názvom 
„Kürt“ , ktoré bude usporiadané v obci Hejőkürt v MR budeme cestovať s autobusom dňa 
8.júla 2017 o odchodom o 02.oo zo zastávky od Kultúrneho domu.  Sme nahlásili cca 50 ľudí 
z našej obce /rybári 4, futbalisti 20, kultúra 10, starosta a poslanci 14, riaditelia MŠ a ZŠ 2/. 
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V záujme zostavenia presného zoznamu cestujúcich žiada občanov, ktorí sú zaradení do 
jednotlivých skupín, aby sa prihlásili na tunajšom obecnom úrade.  
 
     Nakoniec starosta stručne informoval prítomných o programe a priebehu našej obecnej 
oslavy vrátane oslavy 90. výročia založenia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru, ktorá 
sa bude konať dňa 24. júna 2017 na futbalovom ihrisku. Pripomenul, že občania už dostali 
pozvánky ako aj stravné lístky na základe ktorého si môžu vybrať z dvoch jedál, t.j. buď 
kotlíkový guláš alebo pečená klobása. 
 
      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo  

uznesenie č. 160/17OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie – informatívnu správu starostu obce 
B. s c h v a ľ u j e – účasť na oslavách z našej obce v počte 50 osôb ako aj zmeny 

stravovania občanov na obecných oslavách v našej obci 
 

     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0  

 
 

     K bodu č.  11.  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 

11.A:  Návrh na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na MK ulice Ádorská 

          Starosta obce informoval prítomných, že zo strany obyvateľov ulice Ádorská bolo 
žiadané riešenie vo veci zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky a tým i znižovania vzniku 
dopravných nehôd danej ulice. Dňa 16.5.2017 so zástupcom Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZ v Dunajskej Strede bola vykonaná kontrola dopravného značenia 
a stavebno-technického stavu na miestnej komunikácii v k.ú. obce Ohrady.  Na základe 
vykonanej kontroly ODI OR PZ v DS navrhuje na MK umiestniť spomaľovacích prahov Z6a 
„Prefabrikovaný spomaľovací prah“ – je vyhotovený najmä z odnímateľného segmentu, ktorý 
sa používa na zníženie rýchlosti na danom úseku cesty a je vyhotovený ako stavebná súčasť 
povrchu vozovky. Návrh ODI OR PZ v DS na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie na 
MK v k.ú. obce Ohrady tvorí prílohu č. 11 tejto zápisnice. 

Po prerokovaní starosta obce doporučuje schváliť umiestnenie spomaľovacieho prachu na 
MK. 

           
11.B.    Zápis žiakov do ZŠ s VJM v Ohradoch na šk.rok 2017/18 
 
         Starosta obce informoval prítomných, že do 1. ročníka ZŠ s VJM v Ohradoch na školský 
rok 2017/2018 je zapísaných 8 žiakov. 

 
11.C    Zápis žiakov do MŠ v Ohradoch na šk.rok 2017/18 
 
         Starosta obce informoval prítomných, že do MŠ v Ohradoch na školský rok 2017/2018 
je zapísaných 12 detí. 
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 11. D:   Usporiadanie slávnosti Dňa matiek  
 

      Poslanec Ladislav Gútai informoval prítomných, že podujatie bolo usporiadané dňa 14. 
mája 2017 v miestnom kultúrnom dome na vysokej úrovni a s vysokou účasťou. 

 

           Ďalej poslanec Ladislav Gútai informoval prítomných, že pri príležitosti dňa detí aj 
v našej obci bude usporiadané podujatie venované deťom dňa 10.6.2017 na detskom ihrisku. 
Pre deti a ich rodičov je pripravený bohatý zábavný program, ktorým si môžu zažiť 
nezabudnuteľné rodinné chvíle, na ktoré podujatie srdečne pozýva detí s rodičmi.  
       
 
 

   K bodu č. 12.  Diskusia  
 

     
       Do diskusie sa zapojila PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa OZ, nadväzujúc na tému 
zápis žiakov do 1. ročníka opätovne zdôraznila, že rodičia pri výbere školy na povinnú 
školskú dochádzku by mali využiť miestnu ZŠ 1. stupňa. Poslankyňa ako odborníčka je 
presvedčená o tom, že na ZŠ s VJM v Ohradoch sú zabezpečené všetky podmienky 
výchovno-vzdelávacieho procesu. 
       
       Potom do diskusie sa prihlásil Peter Gaál, poslanec OZ a v stručnosti informoval 
prítomných o súčasnom stave pripravenosti miestneho futbalového družstva.  
 
      Nakoniec do diskusie sa prihlásil Ferdinand Bugár poslanec OZ a predseda DHZ,  ktorý 
informoval prítomných o programe oslavy 90. výročia založenia miestneho Dobrovoľného 
hasičského zboru konaného dňa 24.6.2017 na futbalovom ihrisku.  
 
 

 
    13.  Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 161 k programovému bodu č. 11. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesol predseda návrhovej komisie Ladislav Gútai poslanec obecného zastupiteľstva 
 

 

Uznesenie č. 161/17OZ/2017 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:                     

                                                                                                             

   1.A:. Návrh starostu obce na zlepšenie dopravnej situácie na MK Ádorská vo veci zvy- 
            šovania bezpečnosti cestnej premávky a tým i znižovania vzniku dopravných nehôd   
            na MK Ádorská  

                                                                  
        1.B: Informatívne hlásenie starostu obce o zápise žiakov do 1 ročníka ZŠ na školský rok  
                2017/2018 
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        1.C: Informatívne hlásenie starostu obce o zápise žiakov do MŠ na školský rok  
                2017/2018 

 
        1.D: Informatívne hlásenie poslancov a priebehu uskutočnených kultúrno-spoločenských  
                podujatiach na území obce 

 
        1.E: v diskusii odznelé pripomienky 
 
 
 

2. Obecné zastupiteľstvo  s c h v a ľ u j e: 
 

        2.A. Umiestniť spomaľovací prah Z6a „Prefabrikovaný spomaľovací prah“ ako stavebná  
                súčasť vozovky z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky na MK Ádorská 
 
 

3.  Obecné zastupiteľstvo odmieta: 
       

4.   Obecné zastupiteľstvo poveruje: 
 

     Po prečítaní návrhu uznesenia starosta obce dal hlasovať  
 

         Hlasovanie :   za  /  proti  /  zdržal sa :        7 / 0 / 0 
 
 
 

     13. Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu 
účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.  
 
      
 V Ohradoch 08.06.2017 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................       ..................................................... 
                                          Ferdinand Bugár                                Peter Gaál 
  
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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