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Z Á P I S N I C A 
 

z 20. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 
5. decembra 2016 o15.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 návrhu Rozpočtu obce Ohrady na rok 2018 ako aj prognostic-  
       kého rozpočtu na roky 2019 – 2020 
 5./  Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Ohrady na rok 2018 
 6./  Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ohrady na rok 2018 
 7./  Prejednanie a schválenie Plánu činnosti obecného zastupiteľstva na rok 2018 
 8./  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
 9./ Diskusia 
10./ Návrh uznesenia k bodu č. 8 
11./  Záver 
 
 

    ROKOVANIE: 

          1. Otvorenie rokovania 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Ohradoch otvoril a viedol Jozef Kubik, starosta obce. 
Privítal všetkých prítomných a konštatoval, že na dnešnom zasadnutí z 9 poslancov je 
prítomných 8 poslancov, t.j. je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, preto zasadnutie 
obecného zastupiteľstva vyhlásil za uznášania schopné. Neprítomný poslanec Péter Hodossy 
ospravedlnil svoju neprítomnosť.  Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto 
zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe rokovania a dal hlasovať 
o programe 20.riadného zasadnutia OZ Ohrady. Program tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

 

uznesenie č. 176/20OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

 
A. S c h v a ľ u j e - program 20. riadneho zasadnutia OZ 
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
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        2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa 
            zápisnice            
                          

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Ing. Golha Orbán Elvíra, Bugár Ferdinand a Kocsis Viktor – poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  

a) za overovateľov zápisnice: Peter Gaál a PaedDr.Zuzana Bíróová – poslancov OZ 

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

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 177/20OZ/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 

 

 

         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 05.12.2017    
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./  Kontrola zo Štátneho fondu rozvoja bývania  dňa 29.11.2017 bola vykonaná  
finančná kontrola, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zmluvných podmienok, ktoré 
vyplývajú zo zmluvy o úvere č. 200/664/2014 na stavbe : Novostavba bytových domov – 
 2 x 12 b.j. Ohrady, Ádorská ul. – Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
 
         b./  Program spolupráce Interreg V-A  Slovenská republika – Maďarská  
                republika – zmluva je podpísaná a bola zahájená realizácia projektu 
 
         c./ Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa ZŠ – oznámenie 
o vypísaní výberového konania bolo zverejnené cez káblovej televízie, na webovej stránke 
obce, na úradnej tabuli obce, na úradnej tabuli základnej školy a materskej školy v obci a boli 
rozposlané do Obecný úrad susedných obcí.  
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             d./  Sťažnosť na COOP Jednota, Potraviny Ohrady – sťažnosť postúpil starosta 
obce ústne, t.j. telefonicky za prítomnosti Ladislav Gútaiho poslanca OZ a zo strany COOP 
Jednoty bolo prisľúbené, že v budúcnosti vyriešia zásobovanie obyvateľstva so základnými 
potravinami /chlieb a mlieko/ počas inventarizácie.  
  
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 178/20OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A. berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 05.12.2017 ako aj 

informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení 
 

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

 

 
 

     4. Prerokovanie a schválenie návrhu rozpočtu obce  na rok 2018 ako aj                   
          prognostického rozpočtu obce na roky 2019– 2020 

    5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  obce na rok      
         2018 

     Návrh rozpočtu obce predkladala p.Ildikó Sághyová, účtovníčka obce. Tabuľková časť 
návrhu rozpočtu obce na rok 2018 bola vypracovaná písomne a doručená poslancom 
elektronicky k nahliadnutiu a tvoria prílohu č. 5 tejto zápisnice.  Starosta žiadal o prípadné 
otázky, resp. pripomienky k predmetnému návrhu. Na otázky a pripomienky poslancov k tejto 
téme odpovedal starosta obce a účtovníčka OcÚ.  

     Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce predkladal svoje odborné stanovisko k návrhu 
rozpočtu obce na rok 2018, ako aj k prognostickému návrhu rozpočtu na roky 2019 – 2020. 
Správu mal vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 
 

uznesenie č. 179/20OZ/2017 
   
v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. berie na vedomie - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce 
na rok 2018  

B. berie na vedomie – viacročný rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2019-2020 
C. s c h v a ľ u j e – rozpočet obce na rok 2018 podľa predloženého návrhu bez   
     programovej štruktúry  
 

       Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
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     6. Predloženie a schválenie plánu práce hlavného kontrolóra na rok 2018 

            
       Správu predkladal Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce, ktorá správa bola vypraco-
vaná písomne a tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať 
a OZ vynieslo 

uznesenie č. 180/20OZ/2017 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – plán práce hlavného kontrolóra obce na rok 2018    
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
 

      7. Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2018 

 

     Plán práce obecného zastupiteľstva predkladal starosta obce. Plán bol vypracovaný 
písomne a bol doručený poslancom elektronicky z dôvodu preštudovania. Návrh plánu tvorí 
prílohu č. 10 tejto zápisnice. Poslanci k plánu práce na rok 2018 nemali žiadne pripomienky. 

      Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo  

uznesenie č. 181/20OZ/2017 

 
v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. s c h v a ľ u j e – plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2018 podľa 
predloženého návrhu 

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

 

      8.  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 

 
    8.A.: Prevádzkovanie Materskej školy a Základnej školy počas vianočných sviatkov     
              a v novom roku  
 
     Riaditeľka MŠ Ohrady p. Jolán Gányovics  informovala prítomných, že Materská škola 
bude v prevádzke do 22.12.2017 a v novom roku bude otvorená od 8. januára 2018.  

     Ďalej riaditeľka  ZŠ Ohrady p. Mgr. Iveta Borárosová informovala prítomných, že 
posledný vyučovací deň bude  dňa 22. decembra 2017 a prvý vyučovací deň bude dňa  8. 
januára 2018. Rodičia boli o tom informovaní hlavne v materskej škole a jednohlasne 
súhlasili so zatvorením škôlky počas sviatkov.  
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  8.B.:  Tradičný adventný predvianočný kultúrny program 

           Ladislav Gútai poslanec OZ informoval prítomných, že dňa 9. decembra 2017 
v Rímskokatolíckom kostole v Ohradoch sa bude konať slávnostný koncert v duchu adventu, 
kde vystupuje komorský zbor Vox camerata z Dunajskej Strede a srdečne pozýva všetkých 
záujemcov. 

     Ďalej informoval prítomných, že dňa 16. decembra 2017 a v kultúrnom dome sa uskutoční 
tradičný adventný predvianočný kultúrny program. Vystupujú žiaci základnej školy 
a materskej školy, bude spoločné zdobenie vianočného stromčeka, tvorivá dielňa a kultúrne 
vystúpenie pre deti, na ktoré srdečne pozýva obyvateľov obce.       

 
     8.C.:  Pozor na podvody a krádeže vlámaním do domácností  – výzva starostu obce 
 
     Starosta obce prostredníctvom káblovej televízie opätovne upozornil občanov obce na 
riziká podvodov a krádeží v predvianočnom období, tak v domácnostiach, ako aj obchodných 
centrách. Varuje hlavne starších občanov, aby zvýšili svoju ostražitosť, aby dávali si pozor na 
svoje osobné veci, aby nevpúšťali neznáme osoby do svojich bytov a ak majú podozrenie, že 
ide o podvodníkov čo najskôr kontaktovali políciu na bezplatnom čísle 158. 

 

       8.D.:  Revitalizácia centra obce -  starosta obce informoval prítomných, že sa uskutoč-
nilo výberové konanie na realizácie procesu verejného obstarávania - „Revitalizácia centra 
obce Ohrady“,  a po vyhodnotení jednotlivých podaní navrhuje prijať ponuku firmy PS 
Agentúra Bratislava s cenovou ponukou 2.400,- Eur, ktorá firma podala najnižšiu cenovú 
ponuku.      

 

       8.E.:  Náhradné užívanie poľnohospodárskych pozemkov -  starosta v krátkosti 
informoval prítomných poslancov a cez káblovú televíziu ostatných občanov, ktorí užívajú 
náhradné poľnohospodárske pozemky. Ide o to, že tí občania, ktorým bol odovzdaný 
náhradný pozemkom Pozemkovým úradom resp. odborom pozemkovým a lesným v období 
od 1991 do 2008 a riešilo sa to cez § 15 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a 
tento § 15 bol s novelizáciou v roku 2017 zrušený a preto je potrebné vydať nové rozhodnutia 
pre tých vlastníkov, ktorí užívajú takýto (cudzí) pozemok a chcú užívať tento pozemok aj 
naďalej. Preto starosta upozorňuje občanov, ktorých sa týka, aby v lehote do 28.2.2018 podali 
žiadosť na pozemkový a lesný odbor Okresného úradu o vydanie nového rozhodnutia na tento 
pozemok.                      

       9.  Diskusia  
 
       Do diskusie sa zapojila PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa obecného zastupiteľstva, 
ktorá sa vyjadrila k zmluve uzavretej dňa 18.11.2015 medzi Obcou Ohrady a firmou 
I.HEIZER – MINI SERVIS s.r.o. Horné Mýto o predaji elektronických zariadení a káblovej 
siete TKR v obci Ohrady, nakoľko medzi občanmi sa šíri informácia o tom, že majiteľ TKR 
plánuje zvýšiť mesačný poplatok za služby káblovej televízie od 1.1.2018. 
Poslankyňa naznačovala, že v čl. V.  – Vyhlásenia zmluvných strán predmetnej zmluvy v ods. 
5 kupujúci si zaväzuje, že do 31.12.2018 nebude zvyšovať výšku úhrady za služby káblovej 
televízie  a internetu pre koncových užívateľov. To neplatí, ak dôjde k zvýšeniu ceny vstupov 
o 5 %, ktoré majú bezprostredný vplyv na cenu poskytovanej služby.    
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     Ďalej do diskusie sa zapojila Jolán Gányovics, ktorá mala pripomienky súvisiace s opravou 
miestnej komunikácie medzi obcou a medzi lokalitou Ostrov,  nakoľko predmetná MK je vo 
veľmi poškodenom stave a vyžaduje určitú údržbu. 
 
    Na diskusné príspevky odpovedal starosta obce a prisľúbil, že obidve pripomienky budú 
ďalej šetrené. 
 
 

   10.  Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 182 k programovému bodu č. 8. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesla predseda návrhovej komisie Ing. Golha Orbánová Elvíra poslankyňa obecného 
zastupiteľstva a bolo vynesené nasledovné 

 

uznesenie č. 182/20OZ/2017 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:      

                                                                                                                            

        1.A:.Informatívne hlásenie riaditeľky MŠ a riaditeľky ZŠ  o prevádzkovaní školských  
                 zariadení počas vianočných sviatkov                                                                          
        1.B: Informatívne hlásenie o usporiadaní adventného koncertu v miestnom Rímskokato-   
                líckom kostole dňa 9. decembra 2017 ako aj o usporiadaní predvianočného advemt-           
                ného kultúrneho programu dňa 16. decembra 2017 v miestnom kultúrnom dome                                                                                                               

 1.C: Výzvu starostu obce o predchádzaní možných podvodov a krádeží v domácnostiach      
          ktoré sa množia hlavne v predvianočnom období 
 1.D.  Obsah zápisnice z výberového konania vo veci vyhodnotenia cenových ponúk na  
          zabezpečenie procesu verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky na  
          dodanie predmetu obstarávania „Revitalizácia centra obce Ohrady „ 
1. E. Informatívne hlásenie starostu obce o užívaní náhradných pozemkov v zmysle    

  úpravy zákony č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorá je platná od  
  1.9.2017 

 
 

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

2.A. Návrh komisie pre verejné obstarávanie na prijatie cenovej ponuky firmy PS   
        AGENTURA Bratislava s.r.o. na zabezpečenie procesu verejného obstarávania    
        postupom podlimitnej zákazky na dodanie predmetu obstarávania „Revitalizácia   
        centra obce Ohrady „ 

 
      

3.  Obecné zastupiteľstvo odročí : 
       

4.   Obecné zastupiteľstvo odmieta : 
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5. Obecné zastupiteľstvo poveruje : 
 

    5.A. Starostu obce s prešetrením dôvodov zvýšenia poplatku za služby káblovej   

            televízie zo strany majiteľa  

 
 

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

     13. Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu 
účasť na rokovaní, v stručnosti hodnotil celkovú aktivitu poslancov v roku 2017,  poprial 
všetkým pokojné a radostné Vianoce, veľa šťastia, zdravia a veľa pracovných i osobných 
úspechov do nového roku a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.  
 
      
 
 V Ohradoch 08.12.2017 
 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................       ..................................................... 
                                   PaedDr.Zuzana Bíróová                           Peter Gaál                                   
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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