
Z Á P I S N I C A 
 

z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
8. decembra 2018 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome 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./ Zahájenie 
      2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
      3./ Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 
      4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 
      5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
      6./ Vystúpenie novozvoleného starostu 
      7./ Návrh programu 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
      8./ Voľba návrhovej komisie  
      9./ Určenie zástupcu starostu 
    10./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v zmysle  
            zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 12, ods. 2.,3., 5 a 6 
    11./ Návrh  na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve a voľba ich predsedov, pod- 
           predsedov a ďalších členov komisií 
    12./ Schválenie platu starostu obce 
    13./ Vymenovanie sobášiaceho a jeho zástupcu 
    14./ Návrh na nahrávanie a odvysielanie záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva  
           cez regionálnu káblovú televíziu ako aj poveriť s uzavretím zmluvy s prevádzkova- 
           teľom káblovej televízie 
    15./ Prejednanie a schválenie hospodárenia obce na základe provizórneho rozpočtu obce na  
           obdobie január – február 2019 
    16./ Diskusia 
    17./ Schválenie uznesenia 
    18./ Záver 
 

 

R O K O V A N I E 
 

     Na úvod ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna 
Slovenskej republiky. 
 
 
     1./ Zahájenie 
           
     Ustanovujúce 1. slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva zahájil doterajší starosta 
Jozef Kubik. Privítal  novozvolenú starostku Ing. Anikó Rabay, novozvolených a doterajších 
poslancov, členov Miestnej volebnej komisie, členov komisií pri OZ, hlavného kontrolóra,  
pracovníkov obce a ďalších prítomných a oboznámil ich s programom zasadnutia.  
 
 
 



    2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
 
   Starosta obce Jozef Kubik za zapisovateľa zápisnice určil Renátu Bíróovú, referentku 
Obecného úradu Ohrady a navrhol za overovateľov zápisnice poslancov  PaedDr. Zuzanu 
Bíróovú a Petra Gaála. Prítomní s návrhom súhlasili bez pripomienok. 
 
 
   3./ Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce 
  
     Predsedníčka Miestnej volebnej komisie Bc. Krisztina Gaálová oboznámila prítomných 
s výsledkami Komunálnych volieb, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018. 
Predsedníčka MVK sa prihovorila k prítomným nasledovným príhovorom : 

Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch podľa ustanovení zákona č. 180/2014 Z.z. o voľbách  do 
orgánov samosprávy obcí uznesením č. 210/22OZ/2018 zo dňa 24. apríla 2018 vytvorilo 
jeden jednomandátový volebný obvod pre voľbu starostu obce a určilo, že Obecné 
zastupiteľstvo v Ohradoch vo volebnom období 2018 – 2022 bude mať 9 poslancov, ktorí 
budú zvolení v jednom volebnom obvode.          

     Miestne volebná komisia overila doručené kandidátne listiny od jednotlivých kandidátov 
a na základe splnenia podmienok na predložených kandidátnych listinách  schválila 
registráciu 8 kandidátov na voľbu starostu obce a 19 kandidátov na voľby poslancov do 
obecného zastupiteľstva.     

Samotný priebeh volieb 10. novembra 2018 bol bezproblémový. Po ukončení hlasovania boli 
zistené nasledovné výsledky hlasovania: 

Do zoznamu voličov bolo zapísaných 1131 osôb. Volieb sa zúčastnilo 821 voličov. Volebná 
účasť tak v obci dosiahla 72,59 %. 

Pre voľby starostu obce bolo odovzdaných spolu 809 platných hlasov. Pre voľby poslancov 
obecného zastupiteľstva bolo odovzdaných spolu 805 platných hlasov.  

 
Výsledky voľby starostu obce Ohrady: 
Za starostu obce na volebné obdobie 2018 - 2022 bola zvolená nezávislá kandidátka 
Ing. Anikó Rabay s počtom získaných platných hlasov 183.        
      
Ďalší kandidáti získali hlasy nasledovne : 
2. Monika Csikmáková,        nezávislá kandidátka, s počtom hlasov                 157 
3. Tünde Gaálová,                 Most - Híd s počtom hlasov                                  143 
4. Robert Szűcs,                     nezávislý kandidát  s počtom hlasov                    123 
5. Ladislav Gútai,                  Strana Maďarskej komunity - Magyar Közösség  
                                               Pártja  s počtom hlasov                                        103 
6. Péter Hodossy,                   nezávislý kandidát  s počtom hlasov                     55     
7. Ing. Edita Tománková Vavriková, nezávislá kandidátka  s počtom hlasov     34 
8. Mgr. Helena Dohoráková,   Smer – sociálna demokracia s počtom hlasov     11 
 
 
 



Výsledky volieb poslancov Obecného zastupiteľstva : 
Vo volebnom obvode bolo zaregistrovaných 19 poslancov. Za poslancov boli zvolení 9 
kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov. 
Zvolení boli poslanci : 
 
1. Norbert Fekete, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                             514 
2. Ing. Elvíra Golha Orbánová, PhD., nezávislá kandidátka s počtom hlasov           384 
3. Monika Bazsó Papp, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség  
                                      Pártja s počtom hlasov                                                          374 
4. PaedDr. Zuzana Bíróová, Most - Híd s počtom hlasov                                          364 
5. Ing. Anikó Rabay, nezávislá kandidátka s počtom hlasov                                     362 
6. Gabriel Csikmák, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                          360 
7. Tünde Gaálová, Most - Híd s počtom hlasov                                                         326 
8. Robert Szűcs, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                                306 
9. Mgr. Michal Takács, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                     298            
 
Ing. Anikó Rabay v súlade s § 25 ods 2, písm.i zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa písomne vzdala mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva 
v Ohradoch . V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 18/2014Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného 
zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo 
volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.  
Ďalším poslancom sa stáva : 
Peter Gáál , nezávislý kandidát s počtom hlasov                                                         286 
 
     Nezvolení kandidáti na poslancov sa v chronologickom poradí podľa počtu získaných 
platných hlasov sa stávajú náhradníkmi, ktorí vo volebnom období 2018 – 2022 môžu 
v prípade uvoľnenia, resp. zániku mandátu niektorého zo zvolených poslancov nastúpiť na 
jeho miesto a to nasledovne : 
 1. Ferdinand Bugár, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                          281 
 2. Mgr. Balázs Gaál, Most – Híd s počtom hlasov                                                     271    
 3. Győző Bugár, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                                270 
 4. PaedDr. Renáta Bartal Gajdosík, nezávislá kandidátka  s počtom hlasov              238 
 5. Norbert Gaál, nezávislý kandidát s počtom hlasov                                                 237 
 6. Ing. Edita Tománková Vavriková, nezávislá kandidátka s počtom hlasov             236 
 7. Lívia Takács, Most – Híd s počtom hlasov                                                             177 
 8. Zuzana Orbán, Most – Híd s počtom hlasov                                                           175 
 9. Mgr. Helena Dohoráková, SMER – sociálna demokracia s počtom hlasov             74   
 
     Na záver predsedníčka zagratulovala starostke a poslancom a popriala veľa pracovných 
ako aj osobných úspechov.                

 
 

   4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a prevzatie insígnií 
 
     Novozvolená starostka Ing. Anikó Rabay zložila zákonom predpísaný sľub, ktorý prečítala 
v štátnom jazyku aj v jazyku národnostnej menšiny, po maďarsky: Pani starostka Ing. Anikó 
Rabay potvrdila svoj sľub aj svojim podpisom.  Po tomto akte Bc. Krisztina Gaálová 
predsedníčka Miestnej volebnej komisie odovzdala novozvolenej starostke „Osvedčenie 
o zvolení“. 



Podpísaný text zákonom predpísaného sľubu starostu tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  
      Potom doterajší starosta zablahoželala novozvolenej starostke a odovzdal jej insígnie ako 
aj vedenie prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
 
     5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
 
     Novozvolená starostka obce požiadala vekovo najstaršieho poslanca Petra Gaála o 
prečítaní zákonom predpísaného textu sľubu poslanca. Novozvolení poslanci zložili sľub 
v štátnom jazyku ako aj v jazyku národnostnej menšiny, po maďarsky a zároveň svoj sľub 
potvrdili svojim podpisom po jednom v abecednom poradí. Po tomto akte pani starostka 
zablahoželala poslancom a Bc. Krisztina Gaálová predsedníčka Miestnej volebnej komisie 
odovzdala novozvoleným poslancom „Osvedčenie o zvolení“.           
      Podpísaný sľub novozvolených poslancov tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
 
 
     6./ Vystúpenie novozvolenej starostky obce 
   
     Novozvolená starostka Ing. Anikó Rabay predniesla svoj slávnostný prejav. Konštatovala, 
že dňa 10. novembra 2018 v komunálnych voľbách obyvatelia našej obce svojimi hlasmi 
vyjadrili svoj názor na dianie v obci a na jej smerovanie v ďalšom období . Poďakovala 
občanom za prejavenú dôveru a podporu v komunálnych voľbách, ktorých výsledok ju 
postavili na post starostky obce. Stručne načrtla svoju predstavu  o budúcnosti obce. 
Ešte raz zablahoželala poslancom k zvoleniu do funkcie. Konštatovala, že stojíme spoločne 
pred zodpovednou a nie ľahkou prácou pri správe veci verejných volebného obdobia 2018 – 
2022. Aké budú jej výsledky, záleží od nás všetkých, od našej spolupráce, od vzájomného 
rešpektovania sa, od úcty k názoru toho druhého pri hľadaní a presadzovaní spoločného 
dobra.  
Potom poďakovala doterajšiemu starostovi ako aj doterajším poslancom obecného 
zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia ich volebného obdobia. 
Vzhľadom na blížiace sa Vianoce na záver svojho prejavu popriala všetkým krásne a pokojné 
vianočné sviatky, veľa šťastia, lásky a porozumenia.  
 
 
    7./ Návrh ďalších bodov programu ustanovujúceho verejného zasadnutia OZ 
 

     Novozvolená starostka obce Ing. Anikó Rabay konštatovala, že z 9 poslancov OZ je 
prítomných 9, t.j. zasadnutie je uznášania schopné.   

Ďalej starostka obce predložila návrh programu dnešného zasadnutia. Z radu poslancov nikto 
nemal  pozmeňovací návrh. Starostka obce dala hlasovať o návrhu programu zasadnutia : 
Počet prítomných poslancov : 9 
 

Za :    9  poslancov            Proti : 0                Zdržal sa : 0 
 

     Starostka obce konštatovala, že poslanci jednohlasne schválili program zasadnutia podľa 
návrhu. Program zasadnutia tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  
 
 
 
 



     8./ Voľba návrhovej komisie 
 
      Starostka obce navrhla zloženie návrhovej komisie nasledovne:                                    
Fekete Norbert, Ing. PhD. Golha Orbánová Elvíra Gabriel Csikmák. 
Počet prítomných poslancov: 9 
 

Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
                  
Starostka konštatovala, že poslanci jednohlasne schválili zloženie návrhovej komisie tak, ako 
bolo navrhnuté. 
 
 
    9./ Určenie zástupcu starostu  
 
     Starostka obce v súlade s § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov do funkcie zástupcu starostu  určila poslanca obecného zastupiteľstva 
Norberta Feketeho,  ktorý pri komunálnych voľbách získal najvyšší počet hlasov.  
Následne poslanec Norbert Fekete s poďakovaním prijal svoje poverenie na zastupovanie 
starostky obce  a poďakoval za prejavenú dôveru. 
 
 
   10./ Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 
 
       Starostka obce informovala prítomných, že obecné zastupiteľstvo musí  poveriť a 
schváliť  jedného poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva vo výnimočných prípadoch, ktorý môže nastať počas volebného obdobia 
v zmysle  § 12 ods. 2. prvá veta,  ods.3. tretia veta, ods. 5. tretia veta a ods. 6. tretia veta  
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
    Starostka obce navrhla poveriť poslanca Mgr. Michala Takácsa.  
    Starostka obce dala hlasovať, kto je za predkladaný návrh: 
    Počet prítomných poslancov: 9               
 
                                   Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
 
             Starostka obce konštatovala, že poslanci jednohlasne schválili za povereného 
poslanca Mgr. Michala  Takácsa, tak ako bolo navrhnuté. 
    
 
     11./ Návrh na zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstva a voľba ich predsedov 
a členov jednotlivých komisií 
 
     Starostka obce  navrhuje zriadiť 3 stále komisie a 2 dočasných komisií. 
Stále komisie s návrhom ich predsedu, podpredsedu a členov: 
 
1. komisia finančná, územného plánovania, správy obecného majetku, bytovej politiky 

a podnikateľských aktivít  
- predseda:  Ing. Golha Orbánová Elvíra,PhD. – poslankyňa OZ 
- podpredseda:  Norbert Fekete, poslanec OZ 
- členovia:  Tünde Gaálová, Gabriel Csikmák, Ing. Ľudovít Novotný, Rozália 

Csizmadiaová a Viktor Kocsis  



2. komisia vzdelávania a kultúry, mládeže a športu,  náboženských aktivít 
a spoločenských organizácií 

- predseda:  Gabriel Csikmák, poslanec OZ 
- podpredseda:  PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa OZ 
- členovia:  Monika Bazsó Papp, Peter Gaál, Ladislav Gútai, predsedkyňa 

Združenia rodičov pri ZŠ t.č. Izolda Novotná, Mgr. Zuzana Tóthová a Mónika 
Csikmáková 

 
 
3. komisia životného prostredia, verejného poriadku, pre ochranu živelných udalostí   
        a protinákazovej starostlivosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, obchodu,    
        služieb a cestovného ruchu 

– predseda:  Robert Szűcs– poslanec OZ 
– podpredseda: Mgr. Michal Takács – poslanec OZ 
– členovia:  Norbert Fekete, Peter Gaál, MUDr. Matus Váradi Csilla, 

Bugár Ferdinand, Gabriel Tóth, Ing. Pavel Bíró a Mária Csicsaiová 
 
 
Dočasné komisie /podľa potreby/ s návrhom ich predsedu a členov : 

1. komisia pre ochranu verejného záujmu ( zákon SNR č. 357/2004 Z. z.) 
– predseda: Tünde Gaálová – poslankyňa OZ  
– členovia:  Monika Bazsó Papp, Mgr Michal Takács, PaedDr. Zuzana 

Bíróová, Gabriel Csikmák 
 

2. komisia pre verejné obstarávanie 
– predseda:  Norbert Fekete - zástupca starostu 
– členovia :  Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD., Peter Gaál, Robert Szűcs, 

Mgr. Michal Takács. 
 

Starostka obce Ing. Anikó Rabay informovala prítomných, že náplň práce jednotlivých 
komisií bol vypracovaný písomne, ktorý materiál poslanci obdržali  a tvorí prílohu č. 5 tejto 
zápisnice. 
     Starostka obce dala hlasovať, kto je za, aby boli zriadené vyššie uvedené komisie ako aj 
boli schválené predsedovia, podpredsedovia a členovia jednotlivých komisií. 
Počet prítomných poslancov : 9       
 
                                   Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
 
     Starostka konštatovala, že poslanci jednohlasne schválili vytvoriť 3 stále a 2 dočasné 
komisie a takisto  schválili ich predsedov, podpredsedov a členov podľa návrhu.  
 
 
     12./ Schválenie platu starostu 
 
     Zástupca starostu  Norbert Fekete  informoval prítomných, že mesačný plat starostu obce 
stanovuje  zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v znení neskorších predpisov, t.j. starostovi patrí plat, ktorý je súčinom 
priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe 
údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku  
podľa § 4 ods.1. 



Ďalej zástupca starostu navrhuje k základnému platu schváliť mesačnú odmenu vo výške  
15  % zo základného platu v zmysle § 5. ods. 2. zákona č. 253/1994 Z.z. Po výpočte starostka 
bude mať celkový hrubý mesačný plat vo výške 2532,53 EUR. Suma mesačnej odmeny je 
o 15 % nižšia, ako mali mesačnú odmenu  predchádzajúci starostovia.  
Zástupca starostky dal hlasovať, kto je za, aby tento návrh bol schválený. 
Počet  prítomných poslancov: 9         
                                   Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
Zástupca starostky konštatoval, že poslanci jednohlasne schválili mesačný plat starostky obce 
podľa návrhu. 
 
 
 
     13./ Poverenie sobášiacich 
 
          Starostka obce informovala prítomných, že v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. 
o rodine v znení neskorších predpisov vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na 
matričnom úrade  pred starostom alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva. 
Starostka obce navrhla poveriť poslanca Norberta Feketeho s vykonávaním funkcie 
sobášiaceho v prípade neprítomnosti starostu.  
Starostka obce dala hlasovať o osobe povereného poslanca.  
    Počet prítomných poslancov: 9               
 
                                   Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
 
    Starostka obce konštatovala, že poslanci jednohlasne poverili s vykonávaním funkcie 
sobášiaceho na volebné obdobie 2018 – 2022  poslanca Norberta Feketeho v prípade 
neprítomnosti starostky obce. 
 
 
 
14./  Návrh na nahrávanie a odvysielanie záznamov zo zasadnutí obecného    
        zastupiteľstva cez regionálnu káblovú televíziu a poveriť s uzatvorením 
        zmluvy s prevádzkovateľom káblovej televízie 
        

 
      Starostka obce navrhla, aby zasadnutia obecného zastupiteľstva boli nahrávané 
a odvysielané cez regionálnu káblovú televíziu ako doteraz. Ďalej navrhla rokovať o uzavretí 
zmluvy medzi prevádzkovateľom káblovej televízie Miniservis Horné Mýto a medzi Obcou 
Ohrady a poveriť starostku obce s podpísaním zmluvy. 
     Starostka obce dala hlasovať o návrhu. 
     Počet prítomných poslancov: 9               
 
                                   Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
 
       Starostka obce konštatovala, že poslanci jednohlasne schválili, aby zasadnutia obecného 
zastupiteľstva boli nahrávané a odvysielané cez káblovú televíziu. Ďalej schválili vypracovať 
a podpísať zmluvu s prevádzkovateľom káblovej televízie.   
  

 



 15./ Prejednanie a schválenie hospodárenia obce na základe provizórneho rozpočtu 
obce na obdobie január – február 2019 
 
     Starostka obce informovala poslancov, že obec ešte nemá schválený rozpočet na rok 2019, 
preto navrhuje poslancom schváliť hospodárenie obce na základe provizórneho rozpočtu  na 
obdobie január a február 2019. 
     Starostka obce dala hlasovať, kto je za, aby hospodárenie obce sa uskutočnilo na základe 
provizórneho rozpočtu v období január – február 2019. 
Počet prítomných poslancov : 9       
 
                                   Za :   9 poslancov             Proti :   0              Zdržal sa:  0 
 
     Starostka obce konštatovala, že poslanci jednohlasne schválil provizórny rozpočet na 
obdobie január – február 2019 
 
 
  16./ Diskusia 
 
 
     Do diskusie sa zapojil Norbert Fekete poslanec – zástupca starostu a poďakoval občanom 
za prejavenú dôveru pri komunálnych voľbách a poďakoval starostke vymenovanie.  
 
     Ďalej do diskusie sa zapojil Jozef Kubik doterajší starosta, zablahoželal novozvolenej 
starostke, novozvoleným poslancom a poprial veľa pracovných i osobných úspechov.  
Ďalej vyslovil poďakovanie doterajším poslancom za spoluprácu.  
Prosil občanov o trpezlivosť voči novému vedeniu a na záver poprial každým šťastné a veselé 
vianočné sviatky, veľa zdravia, šťastia, lásky a porozumenia. 
    
  
17./ Schválenie uznesenia 

 
Predsedkyňa návrhovej komisie Ing. Golha Orbánová Elvíra, PhD. predniesla  
  

 

u z n e s e n i e    
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady 

zo dňa 8. decembra 2018 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí  
 
Prerokovalo: 
   1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa  
       10. novembra 2018  
   2. Určenie a poverenie zástupcu starostu obce 
   3. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastu- 
       piteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta  
       a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
       predpisov 
    4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, zaradenia poslancov do komisií  
       a voľbu predsedov,  podpredsedov a členov komisií 



5. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce 
6. Návrh na nahrávanie a odvysielanie záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva 

cez regionálnu káblovú televíziu ako aj poverenie s uzatvorením zmluvy 
s prevádzkovateľom regionálnej káblovej televízie  

7. Hospodárenie obce na základe provizórneho rozpočtu na obdobie január a február 
2019 

8. Poverenie sobášiacich 
 

 
Uznesenie č. 1/1OZ/2018 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch: 
A./ b e r i e   n a   v e d o m i e  
      1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10.11.2018 
      2. vystúpenie novozvoleného starostu 
      3. určenie a poverenie poslanca Norberta Feketeho zastupovaním starostu obce 
 
B./ k o n š t a t u j e ,  ž e 
      1. novozvolená starostka obce pani Ing. Anikó Rabay zložila zákonom predpísaný sľub  
          starostu obce  
      2. zvolení poslanci Obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
          obecného zastupiteľstva, menovite: 
            B.2.1. Monika Bazsó Papp 
 B.2.2. PaedDr. Zuzana Bíróová 
 B.2.3. Gabriel Csikmák 
 B.2.4. Norbert Fekete 
 B.2.5. Peter Gaál  
 B.2 6. Tünde Gaálová 
 B.2.7. Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD. 
 B.2.8. Robert Szűcs 
 B.2.9. Mgr. Michal Takács 
 
 

Uznesenie č. 2/1OZ/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch 
P o v e r u j e  : 

1. Mgr. Michala Takácsa - poslanca obecného zastupiteľstva zvolávaním a vedením 
zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

Uznesenie č. 3/1OZ/2018 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch 
C./  z r i a ď u j e : 
        1. nasledovné stále komisie: 

C.1.1. komisia finančná, územného plánovania, správy obecného majetku, bytovej   



           politiky a podnikateľských aktivít  
C.1.2. komisia vzdelávania a kultúry, mládeže a športu,  náboženských aktivít  
           a spoločenských organizácií 

   C.1.3. komisia životného prostredia, verejného poriadku, pre ochranu živelných  
              udalostí a protinákazovej starostlivosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti,   
              obchodu, služieb a cestovného ruchu 
 
 2. nasledovné dočasné komisie: 
     C.2.1. osobitná komisia na ochranu verejného záujmu ( zákon SNR č. 357/2004 Z.z.)                        
     C.2.2. osobitná komisia pre verejné obstarávanie 
 
 
D. Určí náplň práce jednotlivých komisií  - príloha č. 5 
 
 
E./ v o l í : 
      predsedov, podpredsedov a  členov komisií :  
 

E.1.1   Komisia finančná, územného plánovania, správy obecného majetku, bytovej  
            politiky a podnikateľských aktivít  

                  E.1.1a). Predseda:  Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD – poslankyňa OZ 
                  E.1.1.b) Podpredseda:  Norbert Fekete, poslanec OZ 
                  E.1.1.c ) Členovia:  Tünde Gaálová, Gabriel Csikmák, Ing. Ľudovít Novotný,  
                                  Rozália Csizmadiaová a Viktor Kocsis  
 
       E.2.1. Komisia vzdelávania a kultúry, mládeže a športu,  náboženských aktivít  
                   a spoločenských organizácií 
                   E.2.1.a) Predseda:  Gabriel Csikmák, poslanec OZ 
                   E.2.1.b) Podpredseda:  PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa OZ 
                   E.2.1.c) Členovia:  Monika Bazsó Papp, Peter Gaál, Ladislav Gútai, predsedkyňa  
                                 Združenia rodičov pri ZŠ t.č. Izolda Novotná, Mgr. Zuzana Tóthová  
                                 a Mónika Csikmáková 
 

 E.3.1  Komisia životného prostredia, verejného poriadku, pre ochranu živelných  
             udalostí a protinákazovej starostlivosti, zdravotnej a sociálnej starostlivosti,  
             obchodu, služieb a cestovného ruchu 

                    E.3.1.a) Predseda:  Robert Szűcs– poslanec OZ 
                    E.3.1.b) Podpredseda: Mgr. Michal Takács – poslanec OZ 
                    E.3.1.c) Členovia:  Norbert Fekete, Peter Gaál, MUDr. Matus Váradi Csilla,    
                                  Bugár Ferdinand, Gabriel Tóth, Ing. Pavel Bíró a Mária Csicsaiová 
 
 
Dočasné komisie /podľa potreby/ s návrhom ich predsedu a členov : 

     E.4.1. Komisia pre ochranu verejného záujmu ( zákon SNR č. 357/2004 Z.z.) 
                     E.4.1.a) Predseda: Tünde Gaálová – poslankyňa OZ  
                     E.4.1.b) Členovia:  Monika Bazsó Papp, Mgr Michal Takács, PaedDr. Zuzana  
                                  Bíróová, Gabriel Csikmák 
 
 
 



      E.5.1. Komisia pre verejné obstarávanie 
                      E.5.1. a) Predseda:  Norbert Fekete - zástupca starostu 
                      E.5.1. b) Členovia : Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD., Peter Gaál,  
                                     Robert Szűcs, Mgr. Michal Takács. 
 
 
 

Uznesenie č. 4/1OZ/2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch 
 
      F.1.  Určuje a schvaľuje výšku mesačného platu starostu nasledovne: 
      Mesačný plat starostu obce stanovuje  zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení  
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, t.j. 
starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom 
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 
predchádzajúci kalendárny rok a násobku  podľa § 4 ods.1. Ďalej zástupca starostu navrhuje 
k základnému platu schváliť mesačnú odmenu vo výške 15  % zo základného platu v zmysle 
§ 5. ods. 2. zákona č. 253/1994 Z.z. Po výpočte starostka bude mať celkový hrubý mesačný 
plat vo výške 2532,53 EUR, ktorá suma je o 15 % nižšia, ako mali mzdy  predchádzajúci 
starostovia.  
 
       F.2. Ďalej schvaľuje rozpočtový provizórium : 
       Hospodárenie obce uskutočniť na základe provizórneho rozpočtu v mesiacoch január   
 a február 2019 v súlade so zákonom o obecnom zriadení. 
 
        F.3. vymenuje sobášiach :  
        F.3.1. Ing. Anikó Rabay, starostka obce – funkcia sobášiaceho vyplýva zo zákona 
        F.3.2. Norbert Fekete,  zástupca starostu – zastupuje starostku obce pri sobáši   
                                                                                 v prípade jej neprítomnosti               
 
 
 

Uznesenie č. 5/1OZ/2018 
 
Obecné zastupiteľstvo v Ohradoch 
 
       G.  d o p o r u č u j e    a    s c h v a ľ u j e : 
              G.1. aby  zasadnutia Obecného zastupiteľstva boli naďalej nahrávané a odvysielané  
                       prostredníctvom regionálnej káblovej televízie za účelom zabezpečenia  
                       aktuálneho a reálneho informovania obyvateľov obce o hospodárení a o živote  
                       obce  
               G.2. Poverí starostku obce rokovať s prevádzkovateľom regionálnej káblovej  
                       televízie ohľadne uzavretia zmluvy medzi prevádzkovateľom   
                       a Obcou Ohrady a zároveň poverí s podpísaním zmluvy. 
               G.3. Poverí starostku obce s prehodnotením platnosť všeobecne záväzných  
                       nariadení, ktoré sa týkajú organizovania a prevádzkovania obce 
 



Uznesenie obecného zastupiteľstva bola prečítaná a na osobitnom liste podpísaná členmi 
návrhovej komisie a tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
 
           
        17. Záver 
 
          Nakoľko bol vyčerpaný posledný bod programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva,  starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť, popriala všetkým 
veľa pracovných i osobných úspechov, ako aj príjemné prežitie Vianočných sviatkov 
a šťastlivý Nový rok a dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva zakončila. 
 
 
V Ohradoch, dňa 14.12.2018 
 
 
 
                                                                                                      Ing. Anikó Rabay 
                                                                                                      starostka obce 
 
 
 
 
 
Overovatelia : 
PaedDr. Zuzana Bíróová 
Peter Gaál 
 
 
 
Zapisovateľka 
Renáta Bíróová 
 
 
  
 
 


	      



