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Z Á P I S N I C A 
 

z 24.  riadneho a z 2. mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce 
Ohrady konaného dňa 

17. júla 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./  Určenie overovateľov- a zapisovateľa zápisnice 
 3./  Prejednanie návrhu na podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Kanalizácia obce Ohrady“  
 4./  Voľby do samosprávy obcí 2018 – informatívne hlásenie 
 5./  Diskusia 
 6./  Záver 
 
 

    ROKOVANIE: 

    K bodu č.1 –  Otvorenie rokovania 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Jozef Kubik, starosta obce. Privítal 
všetkých prítomných a konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva v počte 5,  preto zasadnutie obecného 
zastupiteľstva vyhlásil za uznášania schopné. 

 Neprítomní poslanci Norbert Fekete, Ferdinand Bugár,  Peter Gaál a Ing. Edita Tománková 
Vavriková ospravedlnili svoju neprítomnosť. 

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starosta obce informoval poslancov o programe dnešného rokovania.  Potom 
dal hlasovať o programe 24. riadneho a 2.mimoriadneho zasadnutia OZ Ohrady. Program 
tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

 

uznesenie č. 218/24OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

 
A. S c h v a ľ u j e - program 24. riadneho a 2. mimoriadneho zasadnutia OZ  
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       5 / 0 / 0 
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      K bodu č. 2  – Určenie overovateľov- a zapisovateľa zápisnice 

                                              
  Starosta obce určil :  

a) za overovateľov zápisnice:  –  Ladislav Gútai, Péter Hodossy -    
poslancov OZ 

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

uznesenie č. 219/23OZ/2018 

  v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie  - overovateľov a zapisovateľa zápisnice podľa návrhu starostu 
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       5 / 0 / 0 

 

 

    K bodu č. 3 – Prejednanie návrhu na podanie žiadosti o dotáciu na projekt                
„Kanalizácia obce Ohrady“ 
 
     Starosta obce informoval prítomných, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ konaného dňa 
19.6.2018 sme prejednali výzvu Ministerstva životného prostredia SR  s kódom OPKZP-PO1-
SC121-2018-43 – Osobitné podmienky oprávnenosti výdavkov  na výstavbu kanalizácie obce 
a obecné zastupiteľstvo vo svojom uznesení číslo 216/23OZ/2018 neschválilo podanie 
žiadosti o NFP na predmetnú stavbu. 

Cieľom dnešného mimoriadneho zasadnutia OZ je znovu prejednať osobitné podmienky 
oprávnenosti výdavkov stavby kanalizácie obce Ohrady.  Informoval prítomných, že osobne 
sa jednal s poverenými zástupcami Ministerstva životného prostredia SR ako aj VÚC Trnava 
a boli nám vysvetlené konkrétne podmienky oprávnených výdavkov,  hlavne čo sa týka dane 
z pridanej hodnoty /ďalej „DPH“/ pri realizácii stavby. 

 Podľa prílohy č. 4 predmetnej výzvy DPH je oprávneným výdavkom v prípade, ak žiadateľ 
nie je zdaniteľnou osobou podľa § 3 zákona o DPH a obec nie je platiteľom DPH.  Ďalej 
podľa tejto výzvy v prípade realizácie stavby kanalizácie sú vypracované dve alternatívy čo sa 
týka výdavkov DPH : 

1. Zabezpečuje prevádzku infraštruktúry ako regulovaný subjekt vo vlastnej réžií, pričom 
na stočné neúčtuje konečnému spotrebiteľovi DPH,  alebo 

2. Zabezpečuje prevádzku infraštruktúry prostredníctvom prevádzkovateľa, ktorý je 
regulovaným subjektom, pričom na hodnotu nájomného, ktorú hradí prevádzkovateľ 
žiadateľovi/prijímateľovi za prevádzku infraštruktúry neúčtuje DPH v súlade 
s ustanovením § 38 ods. 3 zákona o DPH. 

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že v prípade schválenia podania žiadosti o NFP 
a v prípade realizácie stavby kanalizácie v našom prípade bude platiť druhá alternatíva, t.j. po 
kolaudácii stavby obec odovzdá nájomnou zmluvou kanalizáciu obchodnej spoločnosti, ktorá 
je oprávnená prevádzkovať verejnú kanalizáciu a v našom prípade jedine  ZsVaK.  
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Ďalej starosta informoval prítomných, že termín uzavretia I. kola je 15.9.2018, do ktorého 
termínu už nestihneme pripraviť žiadosť o NFP. Uzávierka II. kola je 15.12.2018. Podľa 
predbežných cenových kalkulácií predpokladané náklady stavby kanalizácie sú : 

- Cena bez DPH . 3.504.621,- EUR 

- DPH                      700.924,- EUR 

- Spolu celkom :   4.205.545,- EUR 

Z celkových nákladov na obec pripadá 5 % spoluúčasť vo výške 210.277,- EUR. 

  

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 220/24OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A.    r u š í     –              uznesenie č. 216/23OZ/2018 zo dňa 19.6.2018 o neschválení  

                                podania žiadosti o NFP na stavbu kanalizácia obce Ohrady 
B.    s c h v a ľ u j e  –   podať žiadosť o NFP na stavbu kanalizácia obce Ohrady podľa  

                                platných osobitných podmienok oprávnenosti výdavkov 
C.   s c h v a ľ u j e   -   vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie žiadosti o NFP na  

                                  stavbu kanalizácia obce a vyhlásiť verejné obstarávanie na                       
                                  vykonanie verejného obstarávania stavebných prác stavby 

 
 

    Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      5 / 0 / 0 

              
 

     K bodu č.4 – Voľby do orgánov  samosprávy obcí 2018  
                          
  
     Starosta obce informoval prítomných, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 
6. júla 2018 rozhodnutím č. 203/2018 Z.z. vyhlásil voľby do samosprávy obcí a určil termín 
ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Ďalej informoval, že na webovej stránke obce sú 
zverejnené informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený.  
Ďalej informoval prítomných, že kandidátne listiny na voľby poslanca obecného zastupiteľ-
stva a voľby starostu obce podávajú politické strany alebo koalície ako aj nezávislý kandidáti  
najneskôr do 11.9.2018 zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.  
Počet obyvateľov obce Ohrady, ktorý je ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 6.7.2018 je 1342. Zo 
zverejneného počtu obyvateľov obce vyplýva, že na petícii, ktorá je súčasťou kandidátnej 
listiny nezávislého kandidáta na poslanca obecného zastupiteľstva a nezávislého kandidáta na 
starostu obce je potrebných 100 podpisov podporujúcich jeho kandidatúru.       
     V zmysle § 169 ods. 6  zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva 
a zmene a doplnení niektorých zákonov za zapisovateľku miestnej volebnej komisie bola 
vymenovaná Renáta Bíróová, pracovníčka Obecného úradu.  
 
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
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uznesenie č. 221/24OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – informatívnu správu o voľbách do samosprávy obcí 
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      5 / 0 / 0 
 

       

  K bodu č. 5.  Diskusia 
     

     NARIADENIE GDPR  
     Renáta Bíróová, pracovníčka Obecného úradu Ohrady informovala prítomných, že dňom 
25. mája 2018 vstúpila do platnosti NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A 
RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V zmysle uvedeného nariadenia prevádzkovateľ 
miestnej káblovej televízie spoločnosť I.Heizer-Mini Servis Horné Mýto bude vyžiadať 
písomný súhlas osôb na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom 
v komerčnej inzercii na teletexte Heizer TV u prevádzkovateľa k jeho výročiu.  
 
     Do diskusie sa zapojil p. Viktor Kocsis, poslanec OZ a informoval sa o stave projektu 
„Revitalizácia centra obce“ a o stave údržby miestnej komunikácie do časti obce „Sziget“. 
 
     Ďalej do diskusie sa zapojila p. PaedDr. Zuzana Bíróová, poslankyňa OZ, ktorá tlmočila 
požiadavku obyvateľov bývajúcich v časti obce „Sziget“ vo veci opravy a údržby miestnej 
komunikácie.  
 
Na obidve diskusné príspevky odpovedal starosta obce.  
 

     K bodu č. 6.   Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval poslancom za aktívnu 
účasť  a na záver informoval prítomných, že najbližšie a tým posledné zasadnutie obecného 
zastupiteľstvo v tomto volebnom období je plánované na 12.9.2018 v poobedňajších hodinách 
v kultúrnom dome a potom rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené.  
  
 V Ohradoch 18.07.2018 
 
 
Overovatelia:         ..............................................            ..................................................... 
                                           Ladislav Gútai                                  Péter Hodossy 
  
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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