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Z Á P I S N I C A 
 

z 18. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Ohrady konaného dňa 
26. septembra 2017 o18.00 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./  Správa o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2017 
 5./  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách na Obecnom úrade Ohrady   
       v priebehu I. polroku 2017 
 6./  Správa o hodnotení obecnej oslavy v našej obci a zo stretnutia priateľských obcí pod  
       spoločným názvom „Kürt“ 
 7./  Prejednávanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
 8./ Diskusia 
 9./ Prijatie uznesenia k programovému bodu č. 7 
 10./ 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 obecné 
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Neprítomný je zástupca starostu Norbert Fekete, ktorý 
ospravedlnil svoju neprítomnosť. 

   Starosta obce zvlášť privítal Mgr Józsefa Berényiho, podpredsedu TTSK, ktorý bol 
taktiež prítomný na dnešnom zasadnutí.  

 Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Po privítaní starosta obce 
dal hlasovať o programu 18. verejného zasadnutia OZ Ohrady. Program rokovania poslanci 
jednohlasne schválili. Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo 
vynieslo 

uznesenie č.162/18OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 18. riadneho verejného zasadnutia OZ 
 

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

                          
Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Elvíra Golha Orbánová, Péter Hodossy a Ferdinand Bugár – poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  

a) za overovateľov zápisnice:  Edita Tománková Vavriková, Viktor Kocsis – poslancov 
OZ 

    b) za zapisovateľku zápisnice: Renátu Bíróovú – odborná referentka-matrikárka OcÚ 

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

 

uznesenie č. 163/18OZ/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 :      8 / 0 / 0 

 

 

 

 

    Vystúpenie Mgr. Józsefa Berényiho, podpredsedu TTSK 

     

     Podpredseda TTSK Mgr. József Berényi poďakoval starostovi obce za pozvanie a vo 
svojom prejave hovoril o výsledkoch samosprávneho kraja, hlavne čo sa týka úspešných 
investičných projektoch EÚ týkajúcich sa nášho regiónu. Medzi tie patrí aj projekt Interreg  
V-A Slovensko – Maďarsko, ktorý projekt sa zameriava na spoločnú ochranu, rozvoj 
a využitie spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva v pohraničných oblastiach v rámci 
cestovného ruchu. Do tohto programu sa zapojila aj obec Ohrady a pomocou TTSK obci 
Ohrady boli schválené finančné prostriedky celkom vo výške 1.102.839,63 EUR.  V rámci 
tohto projektu partnerská zahraničná obec je Erdőkürt z MR.  
V obci Ohrady v rámci tohto projektu sa realizuje projekt „Revitalizácia centra obce“. 
   Ďalej podpredseda TTSK hovoril o plánovaných investičných programoch nášho regiónu, 
medzi ktoré patrí napr. pokračovanie budovania cyklotrasy z obce Dolný Bar smerom do 
Ohrád a pod.  

     Nakoniek podpredseda TTSK blahoželal starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu za 
doterajšie pracovné úspechy a poprial ďalších úspechov. 
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     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 26.09 
2017   predkladala Ildikó Sághyová, účtovníčka OcÚ Ohrady a Zuzana Bugárová 
daňová referentka OcÚ Ohrady. 

       Písomne vypracované materiály tvoria  prílohu č. 2 a prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

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

 

      B.1.   Umiestnenie spomaľovacích prahov Z6a na Ádorskej ulici – obec rokovala 
s cestnou stavebnou firmou EKOM Dunajská Streda, ktorá firma prisľúbila práce urobiť 
na jeseň 2017  

      B.2.  Projekt Interreg V-A Slovensko – Maďarsko – ako už podpredseda TTSK 
Mgr. József Berényi informoval prítomných obec Ohrady úspešne získala finančné 
prostriedky z EÚ v rámci uvedeného projektu . Starosta obce podrobne rozobral rozpočet 
projektu : 

Celková výška projektu : 1.102.839,63 EUR /presná hodnota závisí od verejného 
obstarávania/ :  
Uvedená suma sa skladá z nasledovných zdrojov  :  
- dotácia z EÚ :                                       937.413,68 EUR 
- dotácia zo štátneho rozpočtu SR :          97.402,64 EUR 
- dotácia zo štátneho rozpočtu MR :        19.321,97 EUR 
- spoluúčasť obce Ohrady                        48.701,34 EUR 
- spoluúčasť obce Erdőkürt                               0,0  EUR 

Rozdelenie celkových finančných prostriedkov medzi obcami Ohrady a Erdőkürt : 
 -     Ohrady :     972.026,45 EUR,   z toho na výstavbu infraštruktúry : 924.271,45 EUR 
-  Erdőkürt    130.813,18 EUR,   z toho na výstavbu infraštruktúry : 104.548,18 EUR 

 
Dĺžka realizácie projektu je 16 mesiacov. Začiatok stavby je plánované na 09/2018.  
V blízskej budúcnosti sa začína proces verejného obstarávania. 
 
      B.3.  Rekonštrukcia budovy Materskej školy – do dnešného dňa obec nedostala  
oznámenie o schválení výsledku verejného obstarávania od UVO SR, ktoré oznámenie 
o schválení podmieňuje začatie stavebných prác. Obec doteraz realizovala rekonštrukciu 
vnútorného osvetlenia, ktoré práce sú hradené z vlastných finančných prostriedkov. Prácu 
vykonal miestny súkromný podnikateľ František Bartal. 

 
          B.4.  Kanalizácia obce Ohrady – starosta obce Ohrady informoval prítomných, že 
podľa vyjadrenia Úradu TTSK, odboru SO pri IROP obec Ohrady nie je oprávneným žiadate-
ľom pre aktivitu – budovanie verejných kanalizácií a budovanie rekonštrukcii čistiarní 
odpadových vôd do 2000 EO, preto obec doteraz nemohla podať žiadosť na predmetnú 
stavbu.  Výstavba kanalizácie pre obec Ohrady bude podporované z prostriedkov OP KŽP. Po 
vypísaní príslušnej výzvy obec si podá žiadosť.  Po úspešnom schválení projektu s realizáciou 
stavby sa bude zaoberať už nový starosta po voľbách do miestnej samosprávy v roku 2018. 
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          B.5. Rekonštrukcia budovy Obecného úradu a Požiarnej zbrojnice  - obidve 
projekty sú podané, avšak do dnešného dňa neboli vyhodnotené. 

Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

 

uznesenie č. 164/18OZ/2017 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 26.09.2017 ako aj 
informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení a hlásenia 

B. schvaľuje – začať proces verejného obstarávania na úspešné projekty  
 

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

 

 

 

K bodu č. 4 – Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017 

 
     Správu predkladala Ildikó Sághyová, účtovníčka obce a  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 Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu príjmov 
a výdavkov obce Ohrady za obdobie I. polroka 2017, ktorá správa tvorí prílohu č. 5 tejto 
zápisnice. 
     Po prerokovanie správy starosta obce dal hlasovať o schválení 
 
 

Uznesenie č. 165/18OZ/2017 
 

   
  v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie  - správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2017 
 

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

 
 
    K bodu č. 5 – Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách na            
                          Obecnom úrad Ohrady v priebehu I. polroka 2017 
 
   Správu predkladal Ing. Štefan Demian hlavný kontrolór obce, ktorá správa bola vypraco-
vaná písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice.                                   
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 
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uznesenie č. 166/18OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie a schvaľuje- správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
   

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

     K bodu č.6 - Správa o hodnotení obecnej oslavy v našej obci a zo stretnutia         
                          priateľských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ 
 
    Starosta obce kladne hodnotil obidve slávnosti.  Poďakoval všetkým, ktorí so svojou 
prácou, finančnými  a vecnými darmi prispeli k celej akcii. Informoval prítomných, že 
celkové príjmy z predaja tomboly predstavujú 914 EUR, ktorá suma bola rozdelená 
nasledovne : 

- Rodičovské združenie pri MŠ Ohrady – 230,- EUR 
- Rodičovské združenie pri ZŠ Ohrady  – 230,- EUR 
- Obec Ohrady – 454,- EUR 

 
     Ďalej starosta informoval prítomných, že v rámci obecnej oslavy sa uskutočnilo oslávenie 

90. Výročia založenia miestneho Dobrovoľného hasičského zboru. Potom odovzdal slovo 
predsedovi miestneho DHZ Ferdinandovi Bugárovi, ktorý v krátkosti informoval 
prítomných o priebehu oslavy. Správu mal vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto 
zápisnice.  

 

   Po prejednaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

 

uznesenie č. 167/18OZ/2017 

 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – správu starostu obce o hodnotení obecnej oslavy 
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
 
 
 
    

K bodu č. 7 -  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
 
     
     7.A: Uplynutie platnosti menovania riaditeľky ZŠ s VJM Ohrady  - starosta obce 
informoval prítomných, že dňom 31.01.2018 stráca platnosť menovania riaditeľky Základnej 
školy s VJM v Ohradoch.  Starosta obce doporučuje obecnému zastupiteľstvu schváliť 
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vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s VJM 
v Ohradoch s nástupom od 01.02.2018.  
 

7.B. Voľby do orgánov samosprávnych krajov  -  starosta obce informoval prítom- 
ných,že voľby do orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené na deň: 4. novembra 2017. 
Voľby sa konajú jeden deň od 07.oo hod. do 22.oo hod. V našej obci je vytvorený 1 voleb- 
ný okrsok. Volebná miestnosť sa nachádza ako obvykle v budove Obecného úradu.   
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, 
ktorý  má trvalý pobyt v obci. 
 

       7.C:  Slávnostné uvítanie novorodencov - starosta obce informoval prítomných, že na 
deň 27. októbra 2017 je plánované slávnostné uvítanie novorodencov, ktorí sa narodili 
v čase od 1. októbra 2016 do 30. septembra 2017. Celkový počet novorodencov je doteraz 17. 
Darček dostanú od obce ako jednorazový finančný dar vo výške 67,00 eur v hotovosti na 
dieťa. 

 
       7.D.  Slávnostné stretnutie s dôchodcami - starosta obce informoval prítomných, že  
slávnostné stretnutie s dôchodcami  je plánované na deň 8. novembra 2017 v kultúrnom 
dome, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, 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. Celkový počet dôchodcov k dnešnému dňu je 282. 
 
      7.E.  SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice – Žiadosť o vydanie súhlasu na prevádzkovanie 
stávkových hier – bola predložená predmetná žiadosť o vydanie súhlasného stanoviska 
k prevádzkovaniu stávkových hier v pohostinstve SZARVAS Ohrady – po prerokovaní 
žiadosti obecné zastupiteľstvo rozhodlo a odročení žiadosti na najbližšie zasadnutie obecného 
zastupiteľstva.   
 
      7.F.  Slovenský hydrometeorologický ústav – SHMÚ  Bratislava – Žiadosť 
o uzatvorenie dohody v súvislosti s umiestnením, rekonštrukciou, obnovou a prevádzkou 
objektov štátnej monitorovacej siete podzemných vôd – žiadosť sa týka pozorovacieho 
objektu umiestneného na pozemku parc.c. 594/5 v kat. území Ohrady vo vlastníctve obce 
Ohrady vo výmere 14581 m2. 
 
      7.G. Medzinárodný festival tradičných chutí obcí „Kürt“ v Mostovej – starosta obce 
informoval prítomných, že dňa 14.10.2017 sa koná 2. Medzinárodný festival tradičných chutí 
obcí „Kürt“ v Mostovej, na ktorý sme dostali pozvanie. Plánujeme sa zúčastniť na festivale 
s jedlom z diviny a s vínom z pivnice Jozefa Gajdosíka. 
 
      7. H. OFK Rapid Ohrady – predseda klubu ako aj poslanec OZ Peter Gaál informoval 
prítomných o činnosti miestneho futbalového klubu. Poznamenal, že do dospelého mužstva je 
zaregistrovaných 27 hráčov. Okrem dospelých hrajú aj mladší žiaci, počet zaregistrovaných 
hráčov je 17.  
 
      7. I. Kultúrne programy : „Nyárbúcsúztató - Rozlúčka s letom“, Rozália ünnepség - 
Svätá omša pri kaplnke sv. Rozálie – poslanec Ladislav Gútay stručne informovali prítom-
ných  o priebehu jednotlivých kultúrných podujatí. „Nyárbúcsúztató - Rozlúčka s letom“ 
bola usporiadaná dňa 2. septembra 2017 na Detskom ihrisku ako obvykle.  
Rozália ünnepség - Svätá omša pri kaplnke sv. Rozálie – sv. omša bola v kostole dňa 
 3. septembra 2017 a z dôvodu nepriaznivého počasia. 
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Obidve kultúrne podujatia hodnotil pozitívne. 
 
     7.J. 6. Cestný beh Ohrady – Horné Mýto – Trhová Hradská – Péter Hodossy poslanec 
OZ informoval prítomných, že dňa 16.septembra 2017 sa uskutočnil 6. cestný beh na 3 km 
a 10 km trate. Na tomto športovom podujatí sa zúčastnilo celkovo 101 bežcov. 
Ďalej Péter Hodossy informoval prítomných o jeho osobného úspechu maratónského behu 
v Bostone.  
 
     7.K. Tradičný folklórny festivál „Apáink öröksége – Dedičstvo otcov“  - poslankyňa 
PaedDr. Zuzana Bíróová informovala prítomných, že festivál bol usporiadaný dňa  
23. septembra 2017 v miestnom Kultúrnom dome. Pri tejto príležitosti bolo oslávené aj 40. 
výročie založenia Ženskej speváckej skupiny v Ohradoch pod vedením Jolany Szabóovej. 
Počas štyridsaťročného obdobia zaznamenala spevácka skupina úspechy v rôznych častiach 
Slovenska ako aj v zahraničí.  
Nakoniec poslankyňa poďakovala všetkým v prvom rade starostovi obce a obecnému 
zastupiteľstvu ako aj ostatným fyzickým osobám o poskytnutú finančnú podporu, s ktorým 
prispeli k úspešnému priebehu jubilea. 
 
 

K bodu č. 8./  Diskusia  
 
    
    Ďalej do diskusie sa zapojil Péter Hodossy, poslanec OZ a informoval sa o rekonštrukcii 
budovy Materskej školy.  
Na diskusný príspevok odpovedal starosta obce. 
 

K bodu č.9/  Prijatie uznesenia 
 
     Návrh uznesenia č. 168 predniesla predsedkyňa návrhovej komisie Golha Orbánová Elvíra,  
poslankyňa OZ, ktoré sa týkajú len uznesení k programovému bodu č. 7 – ďalšie aktuálne 
otázky a žiadosti. 

Uznesenie č. 168/18OZ/2017 

 
v ktorom obecné zastupiteľstvo v Ohradoch :  

 

1. B e r i e     n a     v  e  d o m i e: 

   
   1.A.  Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy  
            s VJM v Ohradoch 
 
   1.B.  Informatívne hlásenie poslancov o usporiadaných ako aj o plánovaných kultúrno-
spoločenských a športových podujatiach na území obce  a to :   

- Nyárbúcsúztató - Rozlúčka s letom“, 
- Rozália ünnepség - Svätá omša pri kaplnke sv. Rozálie, 
- Maratón troch obcí  /Ohrady – Trhová Hradská – Horné Mýto/  
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- Apáink öröksége – Dedičstvo otcov“   
- Uvítanie novorodencov 
- Slávnostné stretnutie s dôchodcami 

 
1.C. Informatívne hlásenie starostu obce o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
   
1.D. Žiadosť  o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v pohostinstve    
        SZARVAS Ohrady  pre SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice  
 
1.E. Žiadosť Slovenského hydrometeorologického ústavu Bratislava o uzatvorenie dohody   
        v súvislosti umiestnením, rekonštrukciou, obnovou a prevádzkou objektov štátnej   
        monitorovacej siete podzemných vôd  
 
1.F. Informatívne hlásenie o plánovanej účasti na 2. Medzinárodnom festivale tradičných  
        chutí obcí „Kürt“ v Mostovej dňa 14.10.2017 
 
1.G. Informatívne hlásenie predsedu miestneho futbalového klubu o činnosti klubu 
 
 
 
  2.  S c h v a ľ u j e : 
 
 
  2.A.  Usporiadať „Slávnostné uvítanie  novorodencov“ a poskytnúť 67,- Eur jednorazový   

      finančný dar novorodencom ako aj usporiadať  „Deň dôchodcov“ a poskytnúť 13,- Eur   
      ako jednorazový finančný dar dôchodcom 
 

  2.B.  Vyhlásiť výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s VJM   
           v Ohradoch s nástupom od 01.02.2018 
 
   2.C. Uzavretie dohody so Slovenským hydrometeorologickým ústavom Bratislava 
            v súvislosti umiestnením, rekonštrukciou, obnovou a prevádzkou objektov štátnej   
            monitorovacej siete podzemných vôd na pozemku parc.č. 594/5 v kat. území Obce   
            Ohrady na dobu neurčitú 
    2.D. Účasť na 2. Medzinárodnom festivale tradičných chutí obcí „Kürt“ v Mostovej dňa     
            14.10.2017 päťčlennou skupinou z našej obce 
 
 

3. O d r o č í : 
 
       3.A. Žiadosť  o vydanie súhlasu na prevádzkovanie stávkových hier v pohostinstve    
                SZARVAS Ohrady  pre SLOVAKIA TIP s.r.o. Košice na najbližšie zasadnutie OZ 
 

 
4. P o v e r u j e: 
 
4.A. Starostu obce s podpísaním schválených zmlúv a dohôd 

 
 

5. U k l a d á: 
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     Po prečítaní návrhu uznesenia č. 168/18OZ/2017, ktorý tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice 
starosta obce dal hlasovať : 
 

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

 

 

K bodu 10./  Záver 

 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
V Ohradoch 28.09.2017 
 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................        ..................................................... 
                                            Viktor Kocsis                   Ing. Tománková Vavriková Edita 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
 Renáta Bíróová 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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