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Z Á P I S N I C A 
 

z 22.  riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 
24. apríla 2018 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 audítorskej správy o overení účtovníctva obce za rok 2017 
 5./  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 
 6./  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 
 7./  Prerokovanie správy komisie krízového riadenia obce na úseku dodržiavania  
       protipožiarnych  opatrení vyplývajúcich z Požiarneho poriadku obce Ohrady  
 8./  Hlásenie o čerpaní rozpočtu obce za I. Q. 2018 
 9./  Prejednanie organizovania obecnej oslavy 
10./ Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
11./ Diskusia 
12./ Návrh uznesenia k bodu č. 10 
13 ./  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 Norbert Fekete a Ladislav 
Gútai ospravedlnili svoju neprítomnosť.  

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe rokovania s tým, že bod č. 4 
bude odročený na nasledujúce zasadnutie OZ.  Potom dal hlasovať o programe 22. riadneho 
zasadnutia OZ Ohrady. Program tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 193/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 22. riadneho zasadnutia OZ s tým, že bod č. 4 je odročené 
na najbližšie zasadnutie 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: 

   Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD.,  Viktor Kocsis a Ing. Edita Tománková Vavriková   
–    poslanci OZ 

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

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

uznesenie č. 194/22OZ/2018 

  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  24.04.2018    
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./   MUDr. Fodorová, obvodná lekárka v Trhovej Hradskej od 1. mája 2018 
bude opäť ordinovať aj v obci Ohrady týždenne raz v utorok od 13.oo hod. do 15.oo hod.  

              b./  rekonštrukcia miestnej komunikácie vedúcej do časti obce Ostrov – Sziget    
     doteraz nie je vykonaná zo PD Ohrady, rekonštrukčné práce meškajú 
               c./ rokovanie vo veci dočasných náhradných pozemkov plánované za prítomnosti   
      vedenia PD Ohrady a užívateľov dočasných náhradných pozemkov v obci sa neusku- 
      točnilo, preto poslankyňa Ing. Golha Orbánová Elvíra spoločne so starostom obce sa  
      pokúsia nájsť vhodné riešenie v predmetnej veci za pomoci advokáta  
               d./ starosta obce informoval prítomných, že do 1. ročníka ZŠ s VJM v Ohradoch na   
      školský rok 2018/2019 je zapísaných 10 žiakov 
                e./ v marci sa uskutočnila revízia detských ihrísk v obci a zistené nedostatky boli  
      odstránené 
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              f./ starosta obce informoval prítomných, že v dňa 7. apríla 2018 pod vedením občana 
Gabriela Tótha,  poľovníci,  rybári a ďalší aktívny občania obce vykonali veľké jarné 
upratovanie na území obce, na verejných priestranstvách, v parkoch, v cintoríne, okolo   
kostola a v priekopách a pozbierali veľké množstvo odpadu. Zbieralo sa aj veľkoobjemový 
odpad ako aj elektronický odpad. 
              g./ starosta obce informoval prítomných, že neustálym problémom obce je likvidácia 
divokých skládok odpadu popri ceste hlavne smerom do  Dolného Baru a do Horného Mýta, 
ktoré vznikajú z dôvodu nezodpovednosti občanov aj napriek tomu, že sú umiestnené tabule 
s nadpisom : „Zákaz uloženia odpadu“  a ktoré skládky musíme z roka na rok odstrániť. 
              h/ starosta obce informoval prítomných, že žiaľ projekt podaný na rekonštrukciu 
a výstavbu futbalového ihriska podaný do SFZ nebol úspešný. 

 
Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 195/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A.    berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 24.04.2018 ako aj     

    informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení 
 

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

 

 

     K bodu č.  4  – Prejednanie audítorskej správy o overení účtovníctva obce                         
                              za rok 2017  
 

     Prejednanie uvedeného bodu bolo odročené na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

 

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

                      účtu obce za rok 2017 

K bodu č. 6 – Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017 

   

     Účtovníčka obce Ildikó Sághyová predklada správu o záverečnom účte obce  za rok 2017, 
ktorá bola doručená poslancov elektronicky a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
      Ďalej Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce predkladal odborné stanovisko 
k záverečnému účtu obce za rok 2017. Správu mal vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 6 
tejto zápisnice. 
     Hospodársky výsledok obce za rok 2017 je ziskový  vo výške 9.580,52 Eur, ktorý zisk bol 
rozdelený nasledovne : 
- 10 % zisku, t.j.    958,05 Eur prideliť do rezervného fondu a  
- 90 % zisku, t.j.  8622,47 Eur bol zabudovaný do rozpočtu obce na rok 2018 
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     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

     uznesenie č. 196/22OZ/2018 
   
  v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
obce za rok 2017 
 

B. s c h v a ľ u j e – záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad 
 

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

 

 

     K bodu č.7 -  Prerokovanie správy komisie krízového riadenia obce na     
                          úseku dodržiavania protipožiarnych opatrení vyplývajúcich                      
                          z Požiarneho poriadku obce Ohrady 
 
     Prvú správu predkladal poslanec Peter Gaál, ktorá správa bola vypracovaná písomne a 
tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné 
zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 197/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – správu predsedu komisie    
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 

 

     K bodu č.8 -  Prejednanie čerpania rozpočtu obce za I.Q.2018 
 
     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. 198/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

B. berie na vedomie – čerpanie rozpočtu obce za I.Q.2018    
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
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       K bodu č.9 - Prejednanie organizovania obecnej oslavy v našej obci 
 
     Starosta obce informoval prítomných s programom obecnej oslavy. Každý občan ako aj 
skupiny, ktorí sú zapojení do organizovania poznajú svoje úlohy. Každá rodina dostane 
písomnú pozvánku s programom, stravné lístky a 1 lístok do tomboly. Program obecnej 
oslavy tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
 
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo. 

uznesenie č. 199/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e – organizovať obecnú oslavu podľa návrhu starostu obce 
B. p o v e r u j e – pracovníkov obecného úradu ako aj ďalších poverených občanov  

s organizovaním oslavy s tým, aby náklady akcie neprekročili schválený limit  
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 
 
 

     K bodu č.  10.  - Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 

10.A:  Voľby do samosprávy obcí  2018 – pracovný úväzok starostu obce  

      Starosta obce informoval prítomných, že v tomto roku sa budú konať voľby do samo-    
správy obcí, preto v zmysle §11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo musí určiť 90 dní pred konaním volieb 
 rozsah výkonu starostu obce na celé funkčné obdobie, t.j. na obdobie 2018 – 2022. Starosta   
 obce doporučuje plný pracovný úväzok, teda 1,0 ako doteraz. 
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 200/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e – rozsah výkonu funkcie starostu obce na plný pracovný úväzok teda 
1,0 na celé funkčné obdobie 2018 – 2022  

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

           
10.B. Voľby do samosprávy obcí 2018 – určenie počtu poslancov    

Ďalej v zmysle §11 ods. 4 písm. d/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo musí určiť 90 dní pred konaním volieb počet 
poslancov na celé funkčné obdobie, t.j. na obdobie 2018 – 2022. Starosta obce doporučuje 
stanoviť počet volených poslancov 9 ako doteraz.  
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     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 201/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. s c h v a ľ u j e –  počet volených poslancov 9 ako doteraz na celé funkčné obdobie t.j. 
na obdobie 2018 – 2022  

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

 
 

10.C    Obecné služby Ohrady s.r.o. - Hospodársky výsledok za rok 2017 

          Starosta obce informoval prítomných o hospodárskom výsledku spoločnosti: Obecné 
služby Ohrady s.r.o. – Práčovňa a čistiareň Ohrady za rok 2017. Správu mal vypracovanú 
písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 202/22OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. b e r i e     n a    v e d o m i e  - informatívnu správu o hospodárení spoločnosti 
Obecné služby Ohrady s.r.o. za rok 2017 

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 0 
 
          
 10. D:   Ing. Miroslav Varša a manž. MUDr. Valéria Varšová – žiadosť o odkúpenie      
              pozemku 

     Menovaní manželia žiadajú o odkúpenie obecného pozemku v kat. území obce Ohrady 
parc.č. 94/37 vedená ako zast. plocha vo výmere 9 m2, parc.č.  94/38 vedená ako zast plocha 
vo výme 29 m2, parc.č. 94/39 vedená ako zast.plocha vo výmere 2 m2 a parc.č. 94/40 vedená 
ako záhrada vo výmere 720 m2. Jedná sa o pozemky za rodinným domom žiadateľov, ktoré 
užívajú už viac ako 22 rokov, preto žiadajú o odkúpenie. 

 
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. 203/22OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. schvaľuje – predať  obecný pozemok v kat. území Ohrady 
 pozemok parc.č. 94/37 – zastavaná plocha – o výmere 9 m2  
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 pozemok parc.č. 94/38 – zastavaná plocha – o výmere 29 m2  
 pozemok parc.č. 94/39 – zastavaná plocha – o výmere 2 m2  
 pozemok parc.č. 94/40 – záhrada – o výmere 720 m2  

 za predajnú cenu 5,- € / m2 žiadateľom : Ing. Miroslav Varša a manž. MUDr. Valéria 
Varšová, obaja bytom Ohrady,   Ločkonská ul. 310 

 
     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      6 / 0 / 1  

    Predaj pozemkov 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. 
 
 
10. E:   František Világi a manž. Mária – žiadosť o odkúpenie pozemku 

     Menovaní manželia žiadajú o odkúpenie obecného pozemku v kat. území obce Ohrady 
parc.č. 132/11 vedená ako ostatná plocha vo výmere 494 m2, parc.č.  208/41 vedená ako zast 
plocha vo výmere 90 m2, a parc.č. 208/42 vedená ako zast.plocha vo výmere 46 m2. 
Menovaní manželia v roku 2005 odkúpili rodinný dom bez zameranie skutočného stavu 
predmetu kúpy a žiadane pozemky už aj v tom čase tvorili súčasť pozemku, ktorý si zakúpili 
a ktoré užívajú už viac rokov, preto žiadajú o odkúpenie. 

 
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. 204/22OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. schvaľuje – predať  obecný pozemok v kat. území Ohrady 
 pozemok parc.č. 132/11 – ostatná plocha – o výmere 494 m2  
 pozemok parc.č. 208/41 – zastavaná plocha – o výmere 90 m2  
 pozemok parc.č. 208/42 – zastavaná plocha – o výmere 46 m2  
 

za predajnú cenu 5,- € / m2 žiadateľom : František Világi a manž. Mária, obaja bytom 
Ohrady, Náprotivná ul. 360. 

 
     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      6 / 0 / 1  

    Predaj pozemkov 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. 

  
 

10. F:   Zoltán Sidó a manž. Erika – žiadosť o odkúpenie pozemku 

     Menovaní manželia žiadajú o odkúpenie obecného pozemku v kat. území obce Ohrady 
parc.č. 94/42 vedený ako lesný pozemok vo výmere 211 m2. 
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Menovaní manželia v roku 2017 odkúpili rodinný dom bez zameranie skutočného stavu 
predmetu kúpy a žiadaný pozemok už aj v tom čase tvoril súčasť pozemku, ktorý si zakúpili a 
preto žiadajú o odkúpenie. 
    Po predkladaní žiadosti starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o taký pozemok, 
ktorý tvorí neoddeliteľný celok s pozemkami žiadateľov a ktoré sú priľahlou plochou 
a zároveň už viac rokov 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. 205/22OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. schvaľuje – predať  obecný pozemok v kat. území Ohrady 
 pozemok parc.č. 94/42 – lesný pozemok – o výmere 211 m2  
  

za predajnú cenu 5,- € / m2 žiadateľom : Zoltán Sidó a manž. Erika, obaja bytom Ohrady, 
Hortobáďska ul. 222/30. 

 
     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      6 / 0 / 1  

    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. 
 
 
 
     10. G:   Ladislav Hájos a manž. Melinda  – žiadosť o odkúpenie pozemku 

     Menovaní manželia žiadajú o odkúpenie obecného pozemku v kat. území obce Ohrady 
parc.č. 94/41 vedený ako lesný pozemok vo výmere 43 m2. 
Menovaní manželia v roku 2017 odkúpili pozemok par.č. 846/5 za účelom výstavby 
rodinného domu, avšak k zakúpenému pozemku vedie jediná prístupová cesta, t.j. cez parc.č. 
94/41, ktorá bola vyčlenená z pozemku parc.č. 94/5, ktorý je vo vlastníctve obce Ohrady 
a teraz žiadajú o odkúpenie. 

 
Po predkladaní žiadosti starosta obce informoval prítomných, že sa jedná o taký pozemok, 

ktorý tvorí 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. 206/22OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. schvaľuje – predať  obecný pozemok v kat. území Ohrady 
 pozemok parc.č. 94/41 – lesný pozemok  –  o výmere 43 m2  
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za predajnú cenu 5,- € / m2 žiadateľom : Ladislav Hájos a manž. Melinda, obaja bytom 
Ohrady, Lapšárska ul. 121. 

 
     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      6 / 0 / 1  

    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. 

 
10. H:   MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o.   – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti 

     MINIT SLOVAKIA, spol. s.r.o. so sídlom Múzejná 208/1, Dunajská Streda žiada 
o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce, t.j.  

- pozemok parc.č. 128/8 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 247 m2 
- pozemok parc.č. 128/9 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 377 m2 
- pozemok parc.č. 128/10 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 34 m2 
- pozemok parc.č. 128/43 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 621 m2 
- pozemok parc.č. 128/47 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 104 m2 

Cieľom odkúpenia uvedených pozemkov je rozšírenie a rozvíjanie výrobnej aktivity žiadateľa 
v obci Ohrady.  
 
     Starosta obce informoval prítomných, že obecné zastupiteľstvo v Ohradoch na svojom 6. 
riadnom, resp. 1. mimoriadnom zasadnutí konaného dňa 20.10.2015 vo svojom uznesení pod 
č. 57/6/1/OZ/2015 prejednalo a schválilo vyššie uvedené pozemky predať priamym predajom 
za celkovú cenu vo výške 21.300,00 EUR, ktorá cena bola stanovená znalcom Ing. Jolanou 
Némethovou v znaleckom posudku č. 95/2015 zo dňa18.10.2015. 
 
          Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo : 
 

Uznesenie č. 207/22OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
 

A. schvaľuje – predať  obecné pozemky v kat. území Ohrady nasledovne : 
 pozemok parc.č. 128/8 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 247 m2 

- pozemok parc.č. 128/9 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 377 m2 
- pozemok parc.č. 128/10 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 34 m2 
- pozemok parc.č. 128/43 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 621 m2 
- pozemok parc.č. 128/47 vedená ako zast.plocha a nádvorie o výmere 104 m2 

    za celkovú cenu 21.300,00 EUR pre MINIT SLOVAKIA spol. s.r.o., Dunajská Streda. 
B. poveruje - starostu obce podpísaním kúpno-predajnej zmluvy. 

 
  Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      6 / 0 / 1 

 

  10.J.:  Usporiadanie Svätofloriánskej hasičskej slávnosti  
 

     Predseda DHZ a poslanec Ferdinand Bugár informoval prítomných,  že tradičná májová 
Svätofloriánska oslava v tomto roku sa koná dňa 4. mája so začiatkom o 18.oo hod.  
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  10.K.:  Usporiadanie slávnosti Dňa matiek  

 
      Starosta obce  informoval prítomných, že podujatie bude usporiadané dňa  
13. mája 2018 v miestnom kultúrnom dome na ktoré srdečne pozýva mamičky, babičky, 
prababičky ako aj ostatných ďalších záujemcov.  

10.L.:  Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s vjm. 1-4 Ohrady 

      Starosta obce informoval prítomných, že z dôvodu neúspešnosti 1. výberového konaného 
na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s vjm. 1-4 Ohrady konaného dňa 12.1.2018 Obec Ohrady 
ako zriaďovateľ školy dňa 25.4.2018 vyhlásila nové výberové konanie. Spôsob vyhlásenia : 
na internetovej stránke obce, na vývesnej tabuli v obciach: Ohrady, Trhová Hradská, Horné 
Mýto, Topoľníky, Jahodná, Dunajský Klátov, Veľké Dvorníky, Kútniky, ZŠ Ohrady, MŠ 
Ohrady, v regionálnej káblovej televízii Heizer TV – Horné Mýto a v týždenníku Žitný 
Ostrov – Csallóköz. Uchádzači svoje prihlášky môžu podať najneskôr do 11.5.2018 na 
Obecný úrad Ohrady a výberové konanie sa bude konať dňa 25.5.2018 v ZŠ s vjm. 1-4 
Ohrady. 

 
10.M.:  Oprava interaktívneho totemu – infokiosku pred KD  

     Ako už bolo spomínané na predchádzajúcom zasadnutí OZ neznámy páchateľ poškodil 
vonkajší interaktívny totem – infokiosk umiestnený pred  kultúrnym domom. Obec podala 
trestné oznámenie proti neznámemu páchateľovi na políciu. Hodnota škody činí 2232,- Eur. 
V prípade schválenia nákladov opravy starosta objedná opravársku prácu.  
Po prerokovaní obecné zastupiteľstvo neprijalo uznesenie vo veci a odročilo na najbližšie 
zasadnutie OZ. 
 

K bodu č. 11.  Diskusia  
     

       Do diskusie sa nezapojil nikto. 
 

 

  K bodu č. 12 -  Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 208 k programovému bodu č. 10. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesla predsedníčka  návrhovej komisie Ing. Golha Orbánová Elvíra  
a obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledovné 
 

uznesenie č. 208/22OZ/2018 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:                                                                                                                             

   1.A:. Informatívne hlásenie o plánovaných kultúrno-spoločenských podujatiach v obci   
            ako Deň matiek a Svätofloriánske slávnosti 
                                                                
   1.B:  Informatívne hlásenie o vyhlásení výberového konania na osadenie funkcie riaditeľa  
           ZŠ s vjm. 1-4 Ohrady 
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   1.C: Informatívne hlásenie starostu obce o dodržiavaní verejného poriadku na území obce   

 
   1.D: Návrh starostu obce vo veci opravy poškodeného interaktívneho totemu – infokiosku   
           pred Kultúrnym domom v Ohradoch. 
 
 

2. Obecné zastupiteľstvo  odročí : 
 

   2.A. Opravu poškodeného interaktívneho totemu – infokiosku pred Kultúrnym domom   
          v Ohradoch. 
 
 

3.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
       

4.   Obecné zastupiteľstvo odmieta: 
 

5. 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 30.04.2018 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................       ..................................................... 
                                          Ferdinand Bugár                               Péter Hodossy 
  
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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