1

bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 3-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal
všetkých prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
bod č.2.: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
a schválenie programu zasadnutia
V rámci tohto bodu p.starosta obce určil:
A/ Overovateľov zápisnice
1. Mgr.Jana Tóthová
2. Ing.Katarína Molnárová
B/ Návrhovú komisiu:
1. Turányi Anton
2. Pindes Tibor
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Na návrh poslanca Antona Turányiho sa program zasadnutia rozšíril o ďalší bod: Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia s pripomienkou doplniť program zasadnutia o ďalší
bod: Rôzne.
Poslanci hlasovali:
za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Prerokovanie žiadostí a schválenie nájomníkov
V tomto bode starosta obce predložil prítomným poslancom zoznam žiadostí o nájomné
byty,, ktorí splnili kritériá o pridelenie na schválenie do novopostaveného bytového domu 8
BJ Pohranice.
Návrh poslanca Antona Turányiho bol, aby schvaľovanie bytov prebehlo tajným hlasovaním.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje nájomníkov bytového domu 8 b.j.
Pohranice nasledovne:
1.
2.
3.
4.

Pindeš Ladislav, Rišňovce 428
Pindeš Richard, Novomeského 6, Nitra
Szomolányiová Jana, Pohranice 209
Brhlíková Henrieta, Pohranice 338
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5.
6.
7.
8.

Tóthová Kristína, Pohranice č.454
Matyóová Adriana, Pohranice č.191
Odráška Michal a manželka Lenka, Pohranice č.496
Molnár Ján, Pohranice č.66

Náhradníci:
9. Süttő Mário, Hlavná 423, Kolíňany
10. Procházková Klaudia, Pohranice č.349
11. Pindes Simon, Pohranice č.148
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva navrhli 3-člennú komisiu z poslancov OZ za
účelom rozdelenia bytov medzi nájomníkmi podľa umiestnenia a počtu izieb v nasledovnom
zložení:
1. Frištyk Ladislav – zástupca starostu obce
2. Kondé Anton – predseda komisie pre výstavbu a životné prostredie
3. Ing.Katarína Molnárová – poslankyňa OZ
bod č.4.: Schválenie výšky nájomného nájomných bytov Bytového domu 8 b.j.
Pohranice
/príloha č.1/
V rámci tohto bodu poslanci schvaľovali výšku nájomného nájomných bytov 8 BJ
Pohranice.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výšku nájomného nájomných bytov bytového domu
8 b.j. Pohranice za celkovú plochu bytu v sume 2,54 €/1 m2 + 8,- € za príslušenstvo k bytu
/komora/ podľa priloženej prílohy.
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Termín vyplatenia zábezpeky: do 25.4.2016.
bod č.5. Voľba predsedu komisie pre financie, správu majetku, sociálna oblasť,
zdravotníctvo a školstvo
Starosta obce podal návrh na voľbu predsedu komisie pre financie, správu majetku,
sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo z dôvodu, že predseda komisie sa vzdal mandátu
poslanca.
Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie pre financie, správu majetku, sociálna
oblasť, zdravotníctvo a školstvo - Ing.Katarínu Molnárovú.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.6.: Žiadosť o delegovanie členov do Rady školy pri ZŠ s VJS
V rámci tohto bodu sa prejednávala žiadosť Rady školy pri ZŠ s VJS vo veci
delegovania členov do Rady školy z dôvodu, že doterajšej Rade školy uplynulo funkčné
obdobie 18.3.2016.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne deleguje do Rady školy pri ZŠ s VJS Pohranice
č.444 zamestnankyňu obecného úradu Adrianu Matyóovú, Pohranice č.191 a poslankyňu
Mgr.Janu Tóthovú z poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.7.: Rôzne
a/ Turányi Anton – mal pripomienku na základe žiadosti občanov obce, aby starosta obce
mal vyhradený 1 deň v týždni za účelom konzultácie s občanmi
-

Starosta obce ohľadom tejto pripomienky navrhol zaviesť knihu za účelom zapisovania
požiadaviek občanov a na základe toho jednotliví predsedovia komisií a starosta obce
určia termín na vybavenie jednotlivých požiadaviek /problémov, návrhov, sťažností/

-

Ďalej p.Turányi – žiadal, aby účtovníčka obce vypracovala skutočne vynaložené náklady
obce z roku 2015, ktoré boli prevýšené oproti schváleného rozpočtu na rok 2015 do
najbližšieho zasadnutia OZ

-

Ďalej mal dotaz, kedy bude 0verejné zhromaždenie občanov
Starosta obce odpovedal, že zvolanie verejného zhromaždenia občanov je výlučne
v kompetencii poslancov obecného zastupiteľstva

-

Ďalej mal pripomienku ohľadom
clonových odstrelov v dobývacom priestore
v kameňolome a štrkopieskovne Pohranice

-

Starosta obce k tejto pripomienke dodal, že clonové odstrely sú schválené rozhodnutím
banského úradu /čo sa týka množstva trhavín/. Ďalej oboznámil poslancov OZ, že dňa
20.4.2016 o 9.30. hod. bude vykonaná kontrola v objekte kameňolomu Pohranice
ohľadom tejto problematiky a požiadal poslancov OZ, aby podľa možnosti sa zúčastnili
tejto kontroly

b/ Kondé Anton – mal pripomienku, že na staré letisko vozia haluze a konáre od stromov a do
uvedenej lokality vyvážajú močovinu a odpad
-

Starosta obce poveruje komisiu pre životné prostredie na vykonanie tváromiestnej
obhliadky v uvedenom objekte a podľa vážnosti porušenia nelegálnej činnosti prijať
opatrenia
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bod č.8.: Schválenie uznesenia
/príloha č.2/
bod č.9: Záver
Záverom 3-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 4.4.2016

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Mgr.Jana Tóthová

....................................................
Ing.Katarína Molnárová

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.3/2016
z 3-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 4.4.2016
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v Pohraniciach
1/ V o l í
A/ Overovateľov zápisnice
1. Mgr.Jana Tóthová
2. Ing.Katarína Molnárová
B/ Návrhovú komisiu
1. Anton Turányi
2. Tibor Pindes
C/ Predsedu komisie pre financie, správu majetku, sociálna oblasť, zdravotníctvo a školstvo
Ing.Katarínu Molnárovú
2/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
s pripomienkou doplniť program zasadnutia o ďalší bod: Rôzne.
B/ Nájomníkov bytového domu 8 b.j. Pohranice nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pindeš Ladislav a Pindešová Timea, Rišňovce 428
Pindeš Richard, Novomeského 6, Nitra
Szomolányiová Jana, Pohranice 209
Brhlíková Henrieta, Pohranice 338
Tóthová Kristína, Pohranice č.454
Matyóová Adriana, Pohranice č.191
Odráška Michal a manželka Lenka, Pohranice č.496
Molnár Ján, Pohranice č.66

Náhradníci:
9. Süttő Mário, Hlavná 423, Kolíňany
10. Procházková Klaudia, Pohranice č.349
11. Pindes Simon, Pohranice č.148
C/ Výšku nájomného nájomných bytov bytového domu 8 b.j. Pohranice za celkovú plochu
bytu v sume 2,54 €/1 m2 + 8,- € za príslušenstvo k bytu /komora/ podľa priloženej
prílohy. Termín vyplatenia zábezpeky: do 25.4.2016
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3/ D e l e g u j e
A/ Do Rady školy pri ZŠ s VJS Pohranice č.444 zamestnankyňu obecného úradu Adrianu
Matyóovú, Pohranice č.191 a poslankyňu Mgr.Janu Tóthovú z poslancov obecného
zastupiteľstva.

V Pohraniciach,
dňa: 4.4.2016

Návrhová komisia:

.............................................
Turányi Anton

................................................
Pindes Tibor

..............................................
Bc. Ladislav Hajdu
starosta obce

