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Z Á P I S N I C A 
 

z 25. riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Ohrady konaného dňa 
25. septembra 2018 o15.00 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 2018 
 5./  Prejednanie a schválenie návrhu úpravy rozpočtu obce na rok 2018 
 6./  Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách v I. polroku 2018 
 7./  Prejednávanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
 8./  Diskusia 
 9./  Prijatie uznesenia k programovému bodu č. 7 
10./ Správa starostu obce o vyhodnotení volebného obdobia 2014 - 2018  
11./ 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. Neprítomná je Ing. Tománková Vavriková Edita, 
poslankyňa OZ. 

 Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Po privítaní starosta obce 
dal hlasovať o programe 25. verejného zasadnutia OZ Ohrady. Program rokovania poslanci 
jednohlasne schválili. Program rokovania tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

 

uznesenie č.222/25OZ/2018 

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                

                          
Na zasadnutie sa dostavila aj doteraz neprítomná Ing. Tománková Vavriková Edita, 

poslankyňa OZ.   

Starosta obce navrhol členov návrhovej komisie v zložení: 

   Norbert Fekete,  Ferdinand Bugár  a Viktor Kocsis – poslanci OZ 

Ďalej starosta obce určil :  

a) za overovateľov zápisnice:  Ing., PhD. Elvíra Golha Orbánová a Ing. Edita 
Tománková Vavriková– poslankyne OZ 

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

     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

 

uznesenie č. 223/25OZ/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 :      9 / 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 25.09 
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 : 

 

      B.1.   Návrh dodatku č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri MŠ  – k otázke 
o zvýšení ceny stravného sa vyjadrili poslanci Ladislav Gútai a Ing., PhD. Elvíra Golha 
Orbánová. ktorí tlmočili stanovisko niektorých rodičov. Starosta obce doporučil odročiť 
rozhodovanie o prijatí návrhu, avšak poslanci rozhodli hlasovaním, aby hlasovali o prijatí 
návrhu.    
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      B.2.  Zoltán Harsányi, žiadosť o nákup pozemku za účelom výstavby rodinného 
domu  – starosta obce informoval prítomných, že telefonicky nadviazal kontakt s rodičmi 
žiadateľa s tým, že sa dostavia osobne na obecný úrad a starosta im vysvetlí podmienky 
vybavenia a vytvorenia žiadaného pozemku na stavebný pozemok, avšak dotyční do 
dnešného dňa sa nedostavili na úrad, preto starosta obce doporučuje odročiť rozhodovanie 
v predmetnej žiadosti. 

 

     B.3.  Revitalizácia centra obce – INTERREG – V –starosta obce informoval 
prítomných,  že bude zmena projektu, namiesto javiska je plánovaný spoločenský  
ALTÁNOK pre návštevníkov obce, preto treba vybaviť zmenu projektu a vypísať nové 
verejné obstarávanie. 

 

           B.4.  Rekonštrukcia budovy Obecného úradu  – starosta obce informoval 
prítomných, že je schválená nenávratná finančná podpora na rekonštrukciu budovy obecného 
úradu vo výške 230 928,40 EUR, kde spoluúčasť obce činí 11 546,42 EUR.  Začiatok 
stavebných prác je určený na 11/18  a ukončenie na 11/19. Schválená výška dotácie  
neobsahuje náklady na rekonštrukciu sociálnych miestností a na vybudovanie výťahu pre 
telesne postihnutých.   

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že bolo vyhlásené verejné obstarávanie na 
zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie zákazky : „Zvyšovanie energetickej účinnosti 
Obecného úradu v obci Ohrady – Externý manažment projektu“.  Po vyhodnotení ponúk bola 
prijatá najnižšia cenová ponuka a to od uchádzača : Ing. Ladislav Vargončík so sídlom 
Bratislava s cenovou ponukou 4980,- EUR.  

 
 

          B.5.  Kanalizácia obce Ohrady – starosta obce Ohrady informoval prítomných, že 
bolo vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie žiadosti o NFP  ako aj verejné 
obstarávania na vykonanie verejného obstarávania stavebných prác na stavbu kanalizácia 
obce.  Na vypracovanie žiadosti predložili ponuku dvaja uchádzači a to SOLLICITE s.r.o. so 
sídlom Banská Bystrica s ponukou 5280,- EUR s DPH a a druhý uchádzač SQM s.r.o,. so 
sídlom Banská Bystrica s ponukou 1200,- EUR s DPH. Vybratý bol uchádzač s najnižšou 
cenou, t.j. firma SQM s.r.o. Banská Bystrica. 

    Druhé verejné obstarávania pre projekt – „Ohrady – kanalizácia splašková“ predložili 
ponuku dvaja uchádzači a to REALITEKA s.r.o. so sídlom Banská Bystrica s ponukou 1440,- 
EUR s DPH a druhý uchádzač SQM s.r.o. so sídlom Banská Bystrica s ponukou 1.200,- EUR. 
Vybratý bol uchádzač s najnižšou cenou, t.j. SQM s.r.o. so sídlom Banská Bystrica.  

Starosta obce doporučuje schváliť podanie žiadosti o NFP na predmetnú stavbu.  

 

          B.6. Rekonštrukcia budovy Materskej školy  - starosta obce informoval prítomných, 
že rekonštrukčné práce sú dokončené a dňa 30.8.2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie 
objektu do užívania.  

 

         B.7. Rekonštrukcia budovy Požiarnej zbrojnice – starosta obce informoval 
prítomných, že rekonštrukčné práce sú dokončené. Celkové náklady činia 33.048,- EUR.   
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          B.8. Stretnutie priateľských obcí pod spoločným názvom „Kürt“ – starosta obce 
informoval, že stretnutie bolo v obci Erdőkürt v MR dňa 18.8.2018 a poďakoval všetkým, 
ktorí sa zúčastnili na stretnutí.  

Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

 

uznesenie č. 224/25OZ/2018 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 25.09.2018 ako aj 
informatívnu správu starostu obce o plnení predchádzajúcich uznesení a hlásenia 

B.  
C. s c h v a ľ u j e  

B.1 – výsledky verejného obstarávania na vypracovanie žiadosti o NFP na stavbu   
           kanalizácia obce 

            B.2 – výsledky verejného obstarávania na vypracovanie projektu stavby kanalizácia   
                      obce  
            B.3 -  výsledky verejného obstarávania na manažment projektu „Rekonštrukcia  
                      budovy obecného úradu“ 

B.4 – vyhlásiť verejné obstarávanie na revitalizáciu centra obce 
B.5 -  podať žiadosť o zmenu projektu revitalizácia centra obce – namiesto javiska  
          vybudovať altánok 
 

D. p o v e r u j e – starostu obce s podpísaním nasledovných zmlúv : 
C.1 – na poskytnutie NFP na rekonštrukciu budovy obecného úradu a na manažment  
          projektu 
C.2 – na podanie žiadosti o NFP na stavbu kanalizácia obce na vyhlásenie verejného  
          obstarávania stavebných prác 
 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0 

 

O návrhu dodatku č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o určení výšky 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri MŠ, ktorým sa zvýši cena 
príspevku rodiča poslanci hlasovali samostatne. 

Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      3 / 0 / 6 

Podľa výsledku hlasovania obecné zastupiteľstvo : 

 

       D./ n e s c h v a ľ u j e - návrh dodatku č. 3/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
4/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pri MŠ, 
t.j.  príspevok rodiča k stravnému bude nezmenené.  
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K bodu č. 4 – Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018 

 
     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. 5 tejto zápisnice.  
     Ďalej hlavný kontrolór predkladal aj Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu príjmov 
a výdavkov obce Ohrady za obdobie I. polroka 2018, ktorá správa tvorí prílohu č. 6 tejto 
zápisnice. 
     Po prerokovanie správy starosta obce dal hlasovať o schválení 
 
 

Uznesenie č. 225/25OZ/2018 
 

   
  v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie  - správu o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2018 
 

             Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9  / 0 / 0 
 
 
 

     K bodu č.5. -  Prejednanie a schválenie úpravy rozpočtu obce na rok 2018 
 
 
   Správu predkladala účtovníčka obce, ktorá správa bola vypracovaná písomne a tvorí 
prílohu č. 7 tejto zápisnice.                                   
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č. 226/25OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. 1. schvaľuje - úpravu rozpočtu obce za rok 2018 podľa predloženého návrhu 
B. 1. ukladá - účtovníčke obce vykonať úpravy v rozpočtu obce  
   

            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0 

 
 
    K bodu č.6 – Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách na            
                          Obecnom úrad Ohrady v priebehu I. polroka 2018 
 
   Správu predkladal Ing. Štefan Demian hlavný kontrolór obce, ktorá správa bola vypraco-
vaná písomne a tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.                                   
     Po prerokovaní starosta obce dal hlasovať a OZ vynieslo 
 

uznesenie č. 227/25OZ/2018 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
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A. berie na vedomie a schvaľuje- správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách 
   

            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0 
 
 

K bodu č. 7 -  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
 

 7.A. Jolán Gányovics – riaditeľka MŠ s VJM Ohrady – vo svojej správe uviedla, 
že slávnostné otvorenie nového školského roku 2017/2018 sa uskutočnilo dňa 3. septembra 
2018.  Pani riaditeľka vyslovila poďakovanie za úplnú rekonštrukciu budovy MŠ.  Ďalej 
uviedla, že do MŠ je zapísaných 40 detí.  Ako obvykle aj v tomto školskom roku budú dve 
triedy a  učiteľky svoju prácu budú vykonať podľa vopred vypracovaného harmonogramu. 

  
 7.B. .Mgr. Ivett Boráros – riaditeľka ZŠ s VJM Ohrady – vo svojej správe uviedla, že 

slávnostné otvorenie nového školského roku 2018/2019 sa uskutočnila  
3. septembra 2018 o 09.oo hod. Škola aj v tomto školskom roku bude fungovať ako doteraz, 
budú štyri samostatné ročníky a jeden klub pre detí, kde učia kvalifikovaní pedagogickí 
pracovníci v počte 4 a 1 pedagóg na náboženskú výchovu. Celkový počet žiakov v štyroch 
triedach je 26. 
V škole deti za cudzí jazyk sa učia angličtinu. Cieľom učiteľov je vychovávať deti a žiakov 
ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v ďalšom štúdiu ako aj 
v spoločnosti. Už koncom augusta bol vypracovaný rozvrh hodín a sú zabezpečené všetky 
pracovné podmienky, ktoré sú potrebné k fungovaniu nového školského roka. 
 
       7.C:  Slávnostné uvítanie novorodencov - starosta obce informoval prítomných, že 
slávnostné uvítanie novorodencov je plánované na 19.októbra 2018. Počet novorodencov, 
ktorí sa narodili v čase od 1. októbra 2017 do 30. septembra 2018 je 16. 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  17. októbra 2018 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 285. 
 
      7.E. Voľby do samosprávy obcí 2018  – zapisovateľka miestnej volebnej komisie 
v stručnosti informovala prítomných, že voľby sa budú konať dňa 10.novembra 2018 v čase 
od 07.oo hod. do 22.oo hod. Volebná miestnosť bude ako obvykle v budove Obecného úradu. 
Miestna volebná komisie je 5 členná. Komisia už zaregistrovala kandidátov pre voľby na 
starostu obce v počte 8 kandidátov ako aj pre voľby do obecného zastupiteľstva v počte 19 
kandidátov.  Zoznam zaregistrovaných kandidátov bola zverejnená na úradnej tabuli 
obecného úradu ako aj na webovej stránke obce. 
 
      7.F.  Bartakovics Tomáš a Mgr. Denisa Pápayová rod. Bartakovicsová, obaja bytom 
Bratislava -  žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – menovaní žiadajú o odkúpenie 
novovytvorenej parcely č. 132/14 o výmere 180 m2 v kat. území Ohrady,  ktorý pozemok je 
vo vlastníctve obce. Odkúpenie parcely žiadajú z dôvodu dlhodobého užívania ich predkami 
a posledným užívateľom bol zosnulý otec žiadateľov Pavol Bartakovics. Žiadaný pozemok 
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tvorí jeden súvislý oplotený celok s pozemkom parc. č. 137 na ktorom je postavený rodinný 
dom č.33 vo vlastníctve neb. otca žiadateľov.  
      Starosta obce doporučuje, aby o predaji žiadaného obecného pozemku rozhodli už  
novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva, nakoľko dedičské konanie po neb. Pavlovi 
Bartakovicsovi doteraz nebolo dokončené  a podľa evidencie nehnuteľnosti menovaní 
žiadatelia zatiaľ nie sú zapísaní ako dedičia po neb. otcovi.  
     
      7.G. Projekt na opatrovateľskú službu – starosta obce informoval prítomných, že sme 
podali žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na pokračovanie zabezpečenia 
opatrovateľskej  služby v obci na 7 osôb odkázaných  na opatrovanie.   
 
     7.H. Medzinárodný festival tradičných chutí obcí „Kürt“ v Mostovej – starosta obce 
informoval prítomných, že dňa 13.10.2018 sa koná 3. Medzinárodný festival tradičných chutí 
obcí „Kürt“ v Mostovej, na ktorý sme dostali pozvanie. Podobne ako v predchádzajúcich 
rokoch aj teraz plánujeme sa zúčastniť na festivale nielen s jedlom ale aj s vínom z pivnice 
Jozefa Gajdosíka. 
 
      7. I. Deratizácia v obci  –  regulácia živočíšnych škodcov - starosta obce informoval 
prítomných, že Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede so 
svojou výzvou – verejnou vyhláškou nariadil opatrenia na vykonanie celoplošnej deratizácie 
na území okresu Dunajská Streda a tým pádom na území obce Ohrady v termíne od 
01.10.2018 – do 16.11.2018, ktorého cieľom je regulovať živočíšnych škodcov tak 
u právnických osôb, ako aj u fyzických osôb a taktiež v budovách a v priestoroch v správe 
obce. Táto výzva – verejná vyhláška je vyvesená na úradnej tabuli obce a taktiež bola 
zverejnená na webovej stránke obce.  
 

K bodu č. 8./  Diskusia  
 
     8.1.  Péter Hodossy poslanec OZ informoval prítomných, že dňa 22.septembra 2018 sa 
uskutočnil 8. cestný beh na 3 km a 10 km trate Ohrady – Horné Mýto – Trhová Hradská.  
Aj napriek nepriaznivému počasiu bol slušný počet bežcov. Pán Hodossy vyslovil 
poďakovanie sponzorom a každému, ktorí prispeli k organizovaniu týchto pretekov. 
 
    8. 2. Ladislav Gútai, poslanec OZ stručne informoval prítomných o priebehu kultúrnej 
akcie : „Nyárbúcsúztató - Rozlúčka s letom“.  Podujatie bolo usporiadaná dňa 8. septembra 
2018 na Detskom ihrisku ako obvykle. Účasť detí ako aj rodičov bola veľmi vysoká 
a pripravený program bol pestrý a zábavný. 
 
     8.3.  Ing., PhD. Elvíra Golha Orbánová, poslankyňa OZ sa informovala o plánovanom 
reorganizovaní miestnej pošty.   
Na diskusný príspevok odpovedal starosta obce, ktorý informoval prítomných, že reorgani-
zovanie pošty bude od 1.11.2018 s tým, že na pošte bude len 1 pracovná sila, ktorá bude  
v jednej osobe prijímať stránky ako aj doručiť poštové zásielky.  
 
     8.4.. Do diskusie sa zapojila Jolán Gányovics, riaditeľka MŠ a vyslovila poďakovanie 
rodičom - sponzorom, ktorí prispejú k prevádzkovaniu školskej jedálne s potravinami /múka, 
zelenina, ovocie/.  
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     8.5. Ďalej do diskusie sa zapojila PaedDr. Zuzana Bíróová poslankyňa OZ, ktorá 
informovala prítomných, že dňa 22.9.2018 bol usporiadaný Tradičný folklórny festivál 
„Apáink öröksége – Dedičstvo otcov“ v miestnom Kultúrnom dome. Poslankyňa 
poďakovala všetkým v prvom rade starostovi obce a obecnému zastupiteľstvu ako aj ostatným 
fyzickým osobám o poskytnutú finančnú podporu. 
     8.6 . Ďalej do diskusie sa zapojil Peter Gaál predseda OFK Rapid Ohrady a informoval 
prítomných, že sa prebiehajú futbalové zápasy jesennej ligy a sa pochválil s doterajšími 
výsledkami  mužstva.  
     8.7. Ďalej do diskusie sa zapojil Ferdinand Bugár, poslanec OZ, ktorý v mene miestneho 
Dobrovoľného hasičského zboru a vyslovil poďakovanie za poskytnutú podporu pre dobro-
voľný hasičský zbor.   
     8.8. Ďalej do diskusie sa zapojila Ing. Anikó Rabay, predsedkyňa Združenia rodičov pri 
MŠ, ktorá informovala prítomných, že z radu rodičov škôlkárov Školská jedáleň pri MŠ 
dostala ponuku na sponzorovanie s mliečnymi výrobkami.  
Na tento diskusný príspevok odpovedal starosta obce a uviedol, že dodávať potraviny do 
zariadení verejného stravovania môžu len subjekty, ktoré sú kvalifikovaní dodávatelia. 
Kvalifikovaný dodávateľ  je dodávateľ, ktorý je zapísaný a je evidovaný v Zozname 
schválených / registrovaných potravinárskych prevádzkarní, ktorý spravuje Štátna veterinárna 
a potravinová správa SR. 
 

   K bodu č.9/  Prijatie uznesenia 
 
     Návrh uznesenia č. 227 predniesol predseda návrhovej komisie Norbert Fekete, zástupca 
starostu, ktoré sa týkajú len uznesení k programovému bodu č. 7 – ďalšie aktuálne otázky 
a žiadosti. 

Uznesenie č. 228/25OZ/2018 

 
v ktorom obecné zastupiteľstvo v Ohradoch :  

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

   
   1.A.  Informatívne hlásenie riaditeľky Základnej školy s VJM v Ohradoch ako aj  
             riaditeľky Materskej školy v Ohradoch o zahájení školského roku 2018/2019 
 
   1.B.  Informatívne hlásenie starostu obce o plánovaných podujatiach ako Uvítanie   
            novorodencov a Deň dôchodcov  
 

        1.C. Informatívne hlásenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie o príprave do   
                voľbách do samosprávy obcí 2018 
 
        1.D. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 132/17 o výmere 180 m2  
                 žiadateľom Bartakovics Tomáš a Mgr. Denisa Pápayová rod. Bartakovicsová obaja  
                 bytom Bratislava 

 
         1.E. Informatívne hlásenie starostu obce o podaní žiadosti o poskytnutie finančných  
                  prostriedkov na pokračovanie prevádzkovania opatrovateľskej služby v obci 
  
         1.F. Informatívne hlásenie starostu obce o plánovanej účasti na 3. Medzinárodnom  
                 festivale tradičných chutí obcí „Kürt“ v Mostovej dňa 13.10.2018 
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     1.G . Informatívne hlásenie starostu obce o nariadení opatrenia Regionálneho úradu  
              verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede o vykonaní  celoplošnej  
              deratizácie na území okresu Dunajská Streda a tým pádom na území obce Ohrady  

                   ktorého cieľom je regulovať živočíšnych škodcov 
 
          2.  S c h v a ľ u j e : 
 
   2.A.  Usporiadať „Slávnostné uvítanie  novorodencov“ a poskytnúť 67,- Eur   
             jednorazový finančný dar novorodencom 

 
   2.B.  usporiadať  „Deň dôchodcov“ a poskytnúť 13,- Eur ako jednorazový finančný dar  
          dôchodcom 
 
   2.C. Účasť na 3. Medzinárodnom festivale tradičných chutí obcí „Kürt“ v Mostovej dňa     
           13.10.2018 päťčlennou skupinou z našej obce 
 

3. O d r o č í : 
 
       3.A. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc.č. 132/17 o výmere 180 m2  
               žiadateľom Bartakovics Tomáš a Mgr. Denisa Pápayová rod. Bartakovicsová obaja  
               bytom Bratislava na najbližšie plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva 

 
4. P o v e r u j e: 
 
4.A. Pracovníkov Obecného úradu s usporiadaním podujatia Uvítanie novorodencov  
        a podujatia Deň dôchodcov 

4.B. Pracovníkov Obecného úradu zverejniť nariadenie Regionálneho úradu verejného 
        zdravotníctva  o vykonaní celoplošnej deratizácie na území obce Ohrady, ktorého 

             cieľom je regulovať živočíšnych škodcov 
 

5. U k l a d á:    
 

 
     Po prečítaní návrhu uznesenia č. 228/25OZ/2018, ktorý tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice 
starosta obce dal hlasovať : 
 

     Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      9 / 0 / 0  

 

K bodu 10./  Správa starostu obce o vyhodnotení volebného obdobia 2014 - 
2018  
      
     Starosta obce vo svojom prejave vyhodnotil volebné obdobie 2014 – 2018. Správu mal 
vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
Nakoniec Norbert Fekete, zástupca starostu poďakoval starostovi obce za svoju aktívnu 
činnosť vo všetkých troch volebných obdobiach, t.j. od roku 2006  do  roku 2018. 
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K bodu č. 11/ Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta obce poďakoval prítomným za účasť na 
rokovaní a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za ukončené. 
 
 
V Ohradoch 26.09.2018 
 
 
 
 
 
Overovatelia:         ..................................................             ..................................................... 
                              Ing.,PhD.Elvíra Golha Orbánová      Ing. Tománková Vavriková Edita 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
 Renáta Bíróová 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Jozef  K u b i k 
                                                                                                      starosta obce                                                     
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