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Z Á P I S N I C A 
 

z 5.  riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Ohrady konaného dňa 
22. mája 2019 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 záverečného účtu obce za rok 2018 
            5./  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018 
            6./  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 
            7./  Informatívne hlásenie o čerpaní rozpočtu obce za I.Q.2019 
            8./  Návrh úpravy schváleného rozpočtu obce na rok 2019 a jeho schválenie 
            9./  Prerokovanie správy komisie krízového riadenia obce na úseku dodržiavania  
                  protipožiarnych  opatrení vyplývajúcich z Požiarneho poriadku obce Ohrady  
          10./  Prejednanie a schválenie programu obecnej oslavy 2019 
          11./  Priateľské stretnutie šiestich obcí pod spoločným názvom „Kürt“ 2019 –  
                  prejednanie a schválenie účasti na kultúrno-spoločenskom podujatí 
          12./  Prejednanie a schválenie vybudovania chladiarenského boxu 
          13./  Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí 
          14./  Diskusia 
          15./  Návrh uznesenia k bodu č. 13 
          16./  Záver 

 
 
 

    ROKOVANIE: 

    K bodu č.1 –  Otvorenie rokovania 
 

Rokovanie obecného zastupiteľstva v Ohradoch otvorila a viedla Ing. Anikó Rabay, 
starostka obce. Privítala všetkých prítomných a konštatovala, že na dnešnom zasadnutí z 9 
poslancov sú prítomní 8, t.j.  nadpolovičná väčšina,  preto zasadnutie obecného zastupiteľstva 
vyhlásila za uznášania schopné. Neprítomný poslanec Mgr. Michal Takács ospravedlnil svoju 
neprítomnosť.  

Prezenčná listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po privítaní starostka obce požiadala pracovníčku obce Zuzanu Bugárovú, aby predkladala 
návrh programu rokovania a následne starostka obce požiadala o jeho doplnenie resp. zmenu 
programu. Nakoľko k predloženému programu neboli vznesené pripomienky ani návrhy, 
starostka obce dala o návrhu programu hlasovať. Program tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
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uznesenie č. 32/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A. S c h v a ľ u j e - program 5. riadneho zasadnutia OZ podľa predloženého návrhu 
 

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

 

 

K bodu č. 2 – Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov a zapisovateľa 

                      zápisnice            
                          

Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie z radu poslancov v zložení: 
- Tünde Gaálová, Norbert Fekete a Robert Szűcs   

Ďalej starostka obce určila :  
a) za overovateľov zápisnice poslancov :  –  Monika Bazsó a Gabriel Csikmák   

    b) za zapisovateľku zápisnice : Renátu Bíróovú– referentku OcÚ 
 
     Po prerokovaní starostka obce dal hlasovať a OZ vynieslo 

uznesenie č.33/5OZ/2019 

  v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  - zloženie návrhovej komisie podľa návrhu starostky 
 

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

 

 

    K bodu č. 3 – Správa o plnení prijatých uznesení  
 
     Správu o plnení prijatých uznesení predniesli: Ing. Anikó Rabay, starostka 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  22.05.2019    
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.   Starostka obce vo svojej správe predkladala plnenie nasledovných uznesení : 

 

         1./   Miestne dane a poplatky – informovala prítomných, že platobné výmery na 
miestne dane boli doručené daňovníkom a žiada o ich uhradenie a zároveň žiada dlžníkov 
aby uhradili svoje dlhy voči OÚ v najkratšom čase. 

              2./  I.HEIZER MINI SERVIS s.r.o. – Obec Ohrady – informovala prítomných, že 
zmluva o spolupráci je podpísaná a je zverejnená na webovej stránke obce  



 3

               C./ Majetkoprávne vysporiadanie obecného pozemku parc.č. 80 -  obecné 
zastupiteľstvo vo svojom uznesení č. 24/4OZ/2019 schválilo majetkoprávne vysporiadanie 
obecného pozemku parc.č. 80 registra CKN na ulici Pod záhradami, ktorého cieľom je úprava 
hraníc pozemkov u vlastníkov nehnuteľností danej ulice. Je vypracovaný geometrický plán 
podľa skutočného užívania. Novovytvorené pozemky žiadajú zakúpiť dotknutý občania do 
svojho vlastníctva podľa terajšieho skutočného užívania, menovite : Slavko Sedlák a manž. 
Priska, Mária Némethová, Csaba Varga a manž. Erika, Ľudovít Gányovics, Malvína 
Horváthová a Jozef Marczell a manž. Blanka.  
Predajná cena pozemku, t.j. 5,30 EUR/m2 bola schválená na predchádzajúcom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, preto na dnešnom zasadnutí OZ schvaľuje žiadateľov o kúpu 
pozemku.  
Ide o zámer predaja pozemkov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Dôvodom 
hodným osobitného zreteľa je, že každý žiadateľ požadovaný pozemok už dlhodobo užíva, sú 
oplotené s pozemkami žiadateľov, sú priľahlou plochou ich vlastníctva.  
Verejná vyhláška o zámere predaja bola zverejnená na úradnej tabuli obce Ohrady na dobu 15 
dní odo dňa 16.04.2019 do 02.05.2019 na pozemky navrhnuté na predaj nasledovne: 
Parc.č  80/6 registra CKN o výmere 9 m2 žiadateľom:  Jozef Marczell a manž. Blanka 
Parc.č. 80/7 registra CKN o výmere 79 m2 a parc.č. 208/43 registra CKN o výmere 3 m2 
žiadateľke: Mária Némethová 
Parc.č  80/8 registra CKN o výmere 108 m2 a parc.č. 208/44 registra CK o výmere 5 m2 
žiadateľom:  Slavko Sedlák a manž. Priska 
Parc.č  80/9 registra CKN o výmere 100 m2 žiadateľom:  Csaba Varga a manž. Erika 
Parc.č  80/10 registra CKN o výmere 139 m2 žiadateľovi: Ľudovít Gányovics 
Parc.č  80/11 registra CKN o výmere 170 m2 žiadateľke: Malvína Horváthová 
za celkovú predajnú cenu 5,30 EUR/m2 (predajná cena vrátane nákladov za vyhotovenie 
geometrického plánu). 
     Nakoľko ide o predaj obecného pozemku, preto starostka obce po prerokovaní predkladala 
svoj návrh a OZ vynieslo 

uznesenie č.34/5OZ/2019 

  v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. S c h v a ľ u j e  - v zmysle uznesenia OZ č. 24/4OZ/2019 predať novovytvorené 
obecné pozemky nasledovne:  

-  Parc.č  80/6 registra CKN o výmere 9 m2 žiadateľom:  Jozef Marczell a manž.   
 Blanka 

-  Parc.č. 80/7 registra CKN o výmere 79 m2 a parc.č. 208/43 registra CKN o výmere      
3 m2 žiadateľke: Mária Némethová 

-  Parc.č  80/8 registra CKN o výmere 108 m2 a parc.č. 208/44 registra CK o výmere     
5 m2 žiadateľom:  Slavko Sedlák a manž. Priska 

- Parc.č  80/9 registra CKN o výmere 100 m2 žiadateľom:  Csaba Varga a manž. 
Erika 

- Parc.č  80/10 registra CKN o výmere 139 m2 žiadateľovi: Ľudovít Gányovics 
- Parc.č  80/11 registra CKN o výmere 170 m2 žiadateľke: Malvína Horváthová 

 
       za celkovú predajnú cenu 5,30 EUR / m2. 
 

  Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :       7 / 0 / 1 
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D./ PD Ohrady - EXATA  - žiadosť o kúpu obecného pozemku  
Na zasadnutí OZ konaného dňa 28.02.2019 nebol prijatý návrh predajnej ceny na obecné 
pozemky parc.č. 128/8, 128/9, 128/10, 128/43 a 128/47 v kat. území Ohrady v celkovej 
výmere 1383 m2 v prospech EXATA GROUP a.s. , a  v zmysle uznesenia OZ č. 
20/3OZ/21019 podla novo vypracovanému znaleckému posudku,  ktorý  vypracoval Ing. 
František Dudek a stanovil celkovú hodnotu pozemkov vo výške 22.700,- EUR. 
Na predchádzajúcom zasadnutí poslanci neprijali ani nimi navrhovanú predajnú cenu, tj. 20,-
EUR/m2. OZ sa dohodlo,že predmetom ďaľšieho jednania bude predajná cena  výške 20,- 
EUR/m2 a poverili starostku obce rokovať v tejto veci s predstaviteľom PD Ohrady – 
EXATA GROUP a.s.  
Rokovanie sa uskutočnilo s generálnym riaditeľom Ing. Pivodom, ktorý jednoznačne trval na 
tom, že pozemky kupujú výlučne za cenu stanovenú v znaleckom posudku.Ďalej starostka 
skonštatovala, že je veľmi dobrá dlhoročná spolupráca medzi PD Ohrady a Obcou Ohrady, 
a vážené OZ by malo zohladňovať aj tieto fakty pri rozhodovaní. Dlhoročne bezplatne 
využívame ich skalodvacie priestory, ako aj sa podieľajú na udržiavaní cesty do LOKA 
OSTROV.  Starostka obce opätovne predkladala svoj návrh, aby OZ schválilo predajnú  cenu 
pozemkov parc.č. 128/8, 128/9, 128/10, 128/43 a 128/47 v kat. území Ohrady v celkovej 
výmere 1383 m2 za celkovú cenu podľa znaleckého posudku, tj. vo výške 22.700,- EUR 
 
     Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 35/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo  

A.   S c h v a ľ u j e – predajnú cenu za  pozemky parc.č. 128/8, 128/10, 128/43 a 128/47     
  v celkovej výmere 1383 m2 pre EXATA GROUP a.s. podľa znaleckého posudku za    
  22.700,- EUR 

 
    Hlasovanie:  za / proti / zdržal sa :      2 / 6 / 0 

       Podľa výsledku hlasovania starostka obce konštatovala, že návrh nebol prijatý. 
 
E./ Triedeného odpadu – umiestnenie kontajnérov 
     Starostka obce informovala prítomných, že na území obce boli umiestnené kontajnery 
vhodné na uloženie triedeného odpadu a to kontajnery na sklo, papier a plasty. Kontajnery 
boli umiestnené nasledovne :  
1 kontajnér na sklo  - v časti obce – Loka-Ostrov – Sziget 
 
1 kontajnér na papier – pri Základnej škole (už je tu kontajner na plast a na sklo)  
                                         
1 kontajnér na plast a  
1 kontajnér na papier – k bytovým domom na Pažitnej ulici 
 
1 kontajnér na plast   
1 kontajnér na papier  
1 kontajnér na sklo    – na Višňovej ulici 
 
1 kontajnér na plast   
1 kontajnér na sklo    - pri budove Obecného úradu  
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V záujme zníženia množstva komunálne odpadu starostka obce žiada občanov, aby dôsledne 
separovali odpad a triedený odpad uložili do kontajnerov podľa svojho druhu.  
 
F./ Zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy s VJM Ohrady 
      Starostka obce informovala prítomných, že na Základnej škole s VJM v Ohradách sa 
uskutočnil zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2019/2020 a z 11 
školopovinných detí rodičia zapísali do prvého ročníka miestnej  Základnej školy k dnešnému 
dňu 8 žiakov čo je potešujúca správa tak pre školu ako aj pre zriaďovateľa. Budova ZŠ prešla 
pred pár rokmi rekonštrukciou a modernizáciou a všetky podmienky k odbornému 
a láskyplnému vzdelávaniu sú zabezpečené. Vedenie školy ako aj zriaďovateľ školy by bol 
rád, keby miestne inštitúcie fungovali maximálnou kapacitou. 
 
G./ Zápis žiakov do Materskej školy v Ohradách 
     Starostka obce informovala prítomných, že do Materskej školy v Ohradách takisto sa 
uskutočnil zápis dieťaťa na predprimárne vzdelávanie a na školský rok 2019/2020 je 
zapísaných ďalších 15 detí.  Materská škola je dvojtriedna a poskytuje celodennú výchovu 
s plnou kapacitou. Budova MŠ tiež prešla úplnou rekonštrukciou a modernizáciou, tak isto sú 
všetky podmienky k odbornému a láskyplnému vzdelávaniu zabezpečené. 

     Po prerokovaní plnenia predchádzajúcich uznesení starostka obce dala hlasovať a OZ 
vynieslo 

uznesenie č. 36/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

 
A.    berie na vedomie - stav účtov a pohľadávok obce ku dňu 22.05.2019 ako aj     

    informatívnu správu starostky obce o plnení predchádzajúcich uznesení  
 

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

     
 

           K bodu č. 4.  – Prejednanie záverečného účtu obce za rok 2018 
         K bodu č. 5.  – Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému  
                                  účtu obce za  rok 2018 
         K bodu č. 6. –  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2018 

   

Nakoľko programové body č. 4, č. 5 a č. 6 úzko súvisia, preto starostka obce doporučuje,  
aby boli predkladané a prerokované spoločne. 
      Finančná komisia na svojom zasadnutí konaného dňa 6.5.2019 prejednala záverečný účet 
obce za rok 2018. 
     Účtovníčka obce Ildikó Sághyová stručne predkladala správu o záverečnom účte obce  za 
rok 2018, ktorá bola doručená poslancom elektronicky a tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
 
      Ďalej Ing. Štefan Demian, hlavný kontrolór obce predkladal odborné stanovisko 
k záverečnému účtu obce za rok 2018. Správu mal vypracovanú písomne a tvorí prílohu č. 6 
tejto zápisnice. Hospodársky výsledok obce za rok 2018 je ziskový  vo výške 3.494,60 Eur, 
ktorý zisk bol rozdelený nasledovne : 
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- 10 % zisku, t.j.    350,-  Eur prideliť do rezervného fondu a  
- 90 % zisku, t.j.  bol zabudovaný do rozpočtu obce na rok 2019 
 
     Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a OZ vynieslo : 
 

     uznesenie č. 37/5OZ/2019 
 

  v ktorom obecné zastupiteľstvo : 
A. berie na vedomie - odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 

obce za rok 2018 
B. s c h v a ľ u j e – záverečný účet obce za rok 2018 bez výhrad 

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

 

     K bodu č.7-  Prejednanie čerpania rozpočtu obce za I.Q.2019 
 
     Starostka obce informovala prítomných, že finančná komisia na svojom zasadnutí 
konaného dňa 6.5.2019 takisto prejednala čerpanie rozpočtu obce za I.Q.2019. 
Správa o plnení rozpočtu je vypracovaná písomne a poslanci obdržali elektronicky. Materiál 
tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice.  
Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 38/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie – čerpanie rozpočtu obce za I.Q.2019    
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
 
 
 

     K bodu č.8 -  Návrh úpravy schváleného rozpočtu obce na rok 2019 a jeho     
                           schválenie  
 
      Starostka obce a predseda finančnej komisie informovali prítomných, že návrh úpravy 
rozpočtu bol taktiež prerokovaný na zasadnutí finančnej komisie. Úprava rozpočtu sa týka tak 
príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu. Návrh úpravy bol vypracovaný písomne a bol 
doručený poslancom k nahliadnutiu ako aj bol vyvesený 15 dní na obecnej tabuli  a tvorí 
prílohu č. 8 tejto zápisnice. 
     Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 39/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. schvaľuje – úpravu rozpočtu obce za I.Q.2019 podľa návrhu    
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
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     K bodu č.9 -  Prerokovanie správy komisie krízového riadenia obce na     
                          úseku dodržiavania protipožiarnych opatrení vyplývajúcich                      
                          z Požiarneho poriadku obce Ohrady 
 
     Správu predkladal poslanec Robert Szücs, ktorý informoval prítomných, že komisia dňa 
4.5.2019 vykonala miestnu obhliadku na kontrolu vybavenosti kotolne a spoločných 
priestorov nájomných bytov. Konštatoval, že komisia vo väčšine prípadov zistila porušenie 
zásad protipožiarnej bezpečnosti, nie je zabezpečený dostupnosť do kotolne a niektorí 
nájomníci hrubo porušia protipožiarne predpisy. Preto predseda komisie doporučuje opätovne 
vyzývať nájomcov na odstránenie zistených nedostatkov a opakovať prehliadku kotolní. 
     Správa bola vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 9 tejto zápisnice. 
    Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 
 

uznesenie č. 40/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie a schvaľuje – správu predsedu komisie   
B. u k l a d á -  pracovníkom obecného úradu opätovne upozorniť obyvateľov 

nájomného bytu na vypratanie kotolne, ako aj vyzývať ich o otvorenie týchto 
priestorov a v prípade dokazovať fotodokumentáciou . 

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

 
 

       K bodu č.10 - Prejednanie organizovania obecnej oslavy v našej obci 
 
     Starostka obce oboznámila prítomných s programom obecnej oslavy. Ďalej informovala, 
že dňa 23.04.2019 na spoločnom rokovaní za prítomnosti členov kultúrnej komisie, 
predstaviteľov spoločenských organizácií a pracovníkov obce bol prejednaný celkový priebeh 
a program obecnej oslavy.  Úlohy boli rozdelené podobne ako v predchádzajúcich rokoch. 
Ďalej informovala prítomných, že každá rodina dostane písomnú pozvánku s programom, 
stravné lístky buď na guláš alebo na pečenú klobásu  a 1 lístok pre každú domácnosť do 
tomboly. Program obecnej oslavy tvorí prílohu č. 10 tejto zápisnice. 
 
     Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo. 

uznesenie č. 41/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. berie na vedomie a  s c h v a ľ u j e – program obecnej oslavy podľa návrhu 
starostky obce 

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      8 / 0 / 0 
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    K bodu č. 10  – Prerokovanie stretnutia priateľských obcí pod spoločným     
                           názvom „Kürt“ v roku 2019 
 
     Starostka obce informovala prítomných, že stretnutie šiestich priateľských obcí pod 
spoločným názvom „Kürt“ sa uskutoční v obci Tiszakürt v MR dňa 6.7.2019. Z našej obce 
cestujeme s autobusom. Odchod je plánovaný o 03.30 hod. od Kultúrneho domu.  Z našej 
obce cestuje cca 65 – 70  ľudí  /rybári 4, futbalisti 20, kultúra 10, stolný tenis 8, starostka a 
poslanci 20/. 
    V záujme zostavenia presného zoznamu cestujúcich žiada osoby, ktorí sú zaradení do 
jednotlivých skupín, aby sa prihlásili na tunajšom obecnom úrade.  
      Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo  

uznesenie č. 42/5OZ/2019 
 

v ktorom obecné zastupiteľstvo : 

A. berie na vedomie – informatívnu správu starostky obce 
B. s c h v a ľ u j e – účasť na priateľskom stretnutí z našej obce v počte 65 - 70 osôb  

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

  
 

K bodu č. 12.  –   Prejednanie a schválenie vybudovania chladiaceho boxu 
      
      Starostka obce informovala prítomných, že chladiaci box, ktorý bol vybudovaný 
v kultúrnom dome v roku 2011 v rámci prestavby budovy žiaľ je nepostačujúce, hlavne 
z kapacitných a iných technických dôvodov. Je vhodný na chladenie hlavných jedál, ale však 
na dezerty a nápoje nie je postačujúce. 
Na prvom zasadnutí finančnej komisie bola prejednaná potreba vytvorenia nového 
chladiaceho boxu a pri vypracovaní rozpočtu obce boli vyčlenené finančné prostriedky ne 
jeho realizovanie. 
Vyžiadali sme cenové ponuky od 4 firiem, ktoré sa zaoberajú s dodaním a montážou 
chladiaceho boxu. Cenovú ponuku podali : 

- eKlima s.r.o – 5850,- EUR vrátane DPH 
- MilkFrig – Vendégh Ľudovít – 6900,- EUR vrátane DPH 
- FKP Technik sro – 6300,- EUR vrátane DPH 
- AquaGreen sro – 4754,- EUR vrátane DPH 

Neskoršie spoločnosť AquaGreen sro. odstúpila od svojej cenovej ponuky, nakoľko menili 
dodávateľa a nový dodávateľ nevie ručiť ceny, ktoré boli stanovené v cenovej ponuke. 
Komisia pre verejné obstarávanie vyhodnotila 3 cenové ponuky a vybrala uchádzača eKlima, 
s.r.o., ktorá podala najnižšiu cenovú ponuku a zvlášť dobrá správa, že ide o miestneho 
podnikateľa.  
 
     Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo. 

uznesenie č. 43/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 
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A.  s c h v a ľ u j e – vybudovanie chladiaceho boxu do kultúrneho domu do miestnosti 
za barovým pultom 

B. p o v e r u j e – starostku obce objednať dodávku a montáž chladiaceho boxu  
 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 1 

 
 
 

K bodu č.  13.  - Prejednanie ďalších aktuálnych otázok a žiadostí  
 

13.A:  Tibor Almási, Ohrady, Hlavná ul 492/61 – žiadosť o kúpu pozemku 

      Starostka obce informovala prítomných, že Tibor Almási si podaľ žiadosť o kúpu 
obecného pozemku parc.č. 133/1 o výmere 682 m2 – ostatná plocha, ktorý pozemok sa 
nachádza vedľa svojho rodinného domu.  
Starostka obce k žiadosti uviedla svoj názor, že žiadaný pozemok obec potrebuje na vlastné 
účely.  V prípade realizácie stavby „Kanalizácia obce“ pozemok bude slúžiť na uloženie 
skládky výkopovej zeminy a v neposlednom rade na tomto pozemku plánujeme vybudovať 
verejné parkovisko, ktoré je nevyhnutne potrebné pri organizovaní rôznych športových 
a kultúrnych podujatí na futbalovom ihrisku. 
Z uvedených dôvodov starostka obce nedoporučuje predať žiadaný pozemok.  
     Po prerokovaní starostka obce dala hlasovať a obecné zastupiteľstvo vynieslo 

uznesenie č. 44/5OZ/2019 

v ktorom obecné zastupiteľstvo 

A. o d m i e t a – žiadosť Tibora Almásiho o kúpu obecného pozemku parc.č. 133/1 
o výmere 682 m2, nakoľko obec potrebuje žiadaný pozemok na vlastné účely 

 
            Hlasovanie:   za / proti / zdržal sa :      7 / 0 / 1 
 

           
13.B. Dotácia z TTSK  

     Starostka obce informovala prítomných, že TTSK na svojom zasadnutí konaného dňa 
10.04.2019 schválilo poskytnutie účelovej dotácie pre obec Ohrady vo výške 700,- Eur. 
Dotáciu obec môže použiť na úhradu nákladov športových aktivít obecnej oslavy.  
 
13.C. IN SITU P&R, s.r.o – žiadosť o súhlas s umiestnením monitorovacieho objektu       
          VÚVH  
 
    Starostka obce predkladala  žiadosť výskumného ústavu o súhlas s umiestnením jedného 
monitorovacieho objektu (vrtu) na obecnom pozemku za účelom odberu vzoriek podzemných 
vôd. VÚVH ako nájomca a Obec ako vlastník by uzavreli Dohodu o umiestnení monitoro-
vacieho objektu na dobu určitú, t.j. na 15 rokov. Náhrada za užívanie pozemku je vo výške 
30,- EUR ročne a komplexne vypracované  hlásenie o kvalite podzemných vôd.  
     Po prerokovaní starostka obce doporučuje uzavrieť Dohodu o umiestnení monitorovacieho 
objektu. 
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13.D. Katarína Hodosy, Ohrady, Ádorská ul. 729/23 – žiadosť o oplotenie detského  
          Ihriska 
    
     Katarína Hodosy si podala žiadosť, ktorú podporili a podpísali aj ďalší občania a žiadajú 
Obec Ohrady o umožnenie oplotenia areálu detského ihriska z bezpečnostných dôvodov.  
Starostka obce k žiadosti sa vyjadrila nasledovne: Prevádzkový poriadok detského ihriska 
jednoznačne stanoví podmienky, ktoré musia dodržať návštevníci ihriska, ako aj to že dieťa 
musí byť v sprievode dospelých.  To neznamená, že odmietame žiadosť a v budúcnosti 
budeme sa snažiť nájsť vhodné riešenie vo veci. Ďalej starostka obce uviedla, že bola 
vykonaná ročná kontrola ihriska a kontrolou zistené nedostatky už boli odstránené.   
Na záver cez káblovú televíziu prosí rodičov detí a hlavne mladistvých, aby ich upozornili, že 
hračky na detskom ihrisku, ktoré slúžia hlavne pre malé detičky nezničili a nelámali, aby 
používali hračky slúžiaci pre ich vek. 
 
13.E. Kultúrno-spoločenské podujatia v obci, kompostér, Voľby do EP    
      
     Starostka obce informovala prítomných, že od posledného zasadnutia OZ boli usporiadané 
viaceré kultúrno-spoločenské podujatia.  
v  marci : 

- Deň žien – s kultúrnym programom 
-  spomienková slávnosť maďarskej revolúcie v roku 1848 – 15. Marec  
- divadelné predstavenie amatérskych hercov z obce Opatovský Sokolec pod názvom 

„ECCER“, 
v apríli :  
      -      predstavenie knihy  
v máji 

- Deň matiek 
- Svätofloriánska hasičská slávnosť 
- Prednáška o ochrane životného prostredia – kompostovanie 

 
Ďalej starostka obce informovala prítomných, že dňa 29.5.2019 so začiatkom o 16.30 hod. sa 
uskutoční ďalšia prednáška v miestnom Kultúrnom dome ohľadne kompostovania biologicky 
rozložiteľného odpadu. Účastníci prednášky môžu získať kompostér do svojich domácnosti.  
Ďalej starostka informovala OZ a občanov, že kompostéry budú rozdávané 1.júna 2019 od 
8:00 do 12:00 na bývalom Traktorovom parkovisku, žiadatelia majú priniesť so sebou 
podpísaný preberací protokol. Kompostéry majú byť zachované po dobu 5 rokov na adrese 
uvedenej v preberacom protokoly. 

 
Ďalej starostka obce informovala prítomných, že budova Kultúrneho domu bola kolaudovaná 
v roku 1998 bez veľkej sály a z nezistených dôvodov veľká sála nebola kolaudovaná. Teraz 
po zistení bolo ihneď začaté kolaudačné konanie a toho času je už vybavovaná aj kolaudácia 
veľkej sály.   Kolaudáciou vznikli nepredvídané náklady obce, t.j. stavebný úrad predpísal 
výmenu niektorých vchodových dverí, ktoré nezodpovedali protipožiarnym opatreniam. 
Výmena dverí činí 1196,- EUR vrátane DPH.  
 
   Ďalej starostka obce informovala prítomných, že dňa 25.mája 2019 sa konajú voľby do EP, 
zdôraznila význam eurovolieb v ktorých ide o budúcnosť Európy a povzbudila voličov, aby sa 
zúčastnili na voľbách v čo najväčšom počte. 
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K bodu č. 14.  Diskusia  
     

       Do diskusie sa zapojila poslankyňa Ing. Golha Orbánová Elvíra PhD, ktorá 
sa informovala o stave projektu: Vodozádržné opatrenia. Na dotaz odpovedala starostka obce, 
že sa prebieha príprava stavebnej dokumentácie,  v týchto dňoch bude vydané územné 
rozhodnutie a potom nasleduje stavebné povolenie.  
 
     Ďalej do diskusie sa zapojila  poslankyňa Monika Bazsó a poznamenala, že kvety 
a ozdobné kríky u kaplnky „Rozália“ sú násilne zničené a prosí, aby boli občania s nejakým 
spôsobom upozornení. 

 
     Ďalej do diskusie sa zapojila poslankyňa Tünde Gaálová a mala dotaz ohľadne reklamácie 
podlahy Požiarnej zbrojnice. Po rekonštrukcii budovy sa vyskytli určité stavebné nedostatky a 
či je možnosť si podať reklamáciu v rámci záruky? 
Na diskusný prejav odpovedala starostka obce a uviedla, že oprava podlahy firma urobila len 
navyše, nakoľko v projekte nebola ani výmena, resp. oprava podlahy. 
 
     Ďalej do diskusie sa zapojila Jolán Gányovics a poznamenala, že miestna komunikácia do 
časti obce „Sziget – Ostrov“ je vo veľmi zlom stave, potrebovala by opravu, či sú nejaké 
plány v budúcnosti s touto cestou? 
 
     Ďalej do diskusie sa zapojil poslanec Gabriel Csikmák a žiada, aby obec zabezpečila 
mobilné toalety na futbalové ihrisko počas obecnej oslavy. Ďalej žiadal, aby do klubovej 
miestnosti bola doplnená  základná kuchynská výbava /taniere a príbor/. 
     Ďalej poslanec Gabriel Csikmák sa informoval, že firma I.Heizer Miniservis Horné Mýto 
aké plechové skrinky umiestni na území obce? 
Na dotaz odpovedala starostka obce, že v rámci drobnej stavby sa uskutoční výmena 
doterajšej skrinky firmy na nové a stavebné záležitosti nepatria na zasadnutie OZ. 
 
     Ďalej do diskusie sa zapojila poslankyňa Tünde Gaálová a informovala sa o stave projektu 
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu.  
Na dotaz odpovedala starostka obce, že sa prebieha proces verejného obstarávania. 
 
 

  K bodu č. 15 -  Prijatie uznesenia 
 
    Návrh uznesenia č. 45  k programovému bodu č. 13. - Ďalšie aktuálne otázky a žiadosti -  
predniesla predsedníčka  návrhovej komisie Tünde Gaálová 
a obecné zastupiteľstvo vynieslo nasledovné 
 

uznesenie č. 45/5OZ/2019 
 

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:                                                                                                                             

   1.A:. Informatívnu správu o prijatí dotácie z TTSK vo výške 700,- EUR na obecné oslavy 
                                                                
   1.B:  Žiadosť výskumného ústavu IN SITU P&R, s.r.o o súhlas s umiestnením monitorova-    
            cieho objektu       
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   1.C: Žiadosť obyvateľky obce Katarína Hodosy a spol. vo veci oplotenia Detského ihriska   

 
   1.D: Informatívnu správu o kultúrno-spoločenských podujatí a ďalších iných informácií    
            týkajúce sa obce 
   
 
 

2.  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 
 

    2.A. Žiadosť výskumného ústavu IN SITU P&R, s.r.o a poveruje starostku obce     
            s podpísaním Dohody o umiestnení monitorovacieho objektu na obecnom pozemku  
            parc.č. 1257/1 na dobu určitú a to na 15 rokov za náhradu 30,- EUR ročne. 
             
    2.B.  odročenie žiadosti Kataríny Hodosy, kým sa finančné prostriedky k realizovaniu    
             oplotenia detského ihriska nebudú zabezpečené 
 

     Po prečítaní návrhu uznesenia starostka obce dala hlasovať  
 

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

     16. Záver 
 
     Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu 
účasť  a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásila za ukončené.  
      
 
 V Ohradoch 29.05.2019 
 
 
 
 
Overovatelia:           ..............................................       ..................................................... 
                                            Monika Bazsó                               Gabriel Csikmák 
     
 
 
Zapisovateľka: 
Renáta Bíróová 
 
 
 
                                                                                                    Ing. Anikó Rabay 
                                                                                                       starostka obce                                                     
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