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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 2-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. Barboríková Mária
2. Kondé Anton
B/ Návrhovú komisiu:
1. Gál Ladislav
2. Sándor Pavel
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Kontrola uznesení
/príloha č.1/
Kontrolu uznesení vykonala p.Erika Kiššová, zapisovateľka OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.
bod č.4.: Žiadosť o prerokovanie problematiky realizácie stavieb „Pravostranné
odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“ a „Ľavostranné odpočívadlo Pohranice
R1 v km 53,3 „ – Eurovia, Nitra
V rámci tohto bodu poslanci obecného zastupiteľstva prejednávali žiadosť
fi.Eurovia Sk, Nitra ohľadom realizácie stavieb Pravostranné odpočívadlo Pohranice
R1 v km 53,30 a Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3 ktoré budú
súčasťou pozemnej komunikácie.- cesty pre motorové vozidlá R1 Trnava – Nitra –
Žarnovica – Žiar nad Hronom – Zvolen – Banská Bystrica – Ružomberok.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s:
A/ Umiestnením stavby „Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“, v obci
Pohranice, v katastrálnom území Pohranice, na pozemkoch – parcelách registra „C“,
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parcely č. 2921/47, 3986/6, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda
a parcelách registra „E“, parcely č. 2863/1, 2864/1, 2922, 4131/102, 4131/201, 4132/3,
4132/101, 4132/201, 4133/2, 4134, 4135/1, 4135/2, 4136/1, 4137/1, 4137/2, 4138/1,
4139/1, 4140, 4141/1, 4142/1, 4143/1, 4144/1, 4145, 4146/1, 4146/2, 4147, 4148,
4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4159/2, ktoré sú v katastri nehnuteľností
evidované ako orná pôda, a to v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý tvorí
prílohu č. 1 tohto uznesenia, s celkovou predpokladanou výmerou stavby
„Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“ 28.073 m2 a so záberom
poľnohospodárskej pôdy o výmere 27.415,- m2 pre účely realizácie vyššie uvedenej
stavby.
B/ Umiestnením stavby „Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“, v obci
Pohranice, v katastrálnom území Pohranice, na pozemkoch – parcelách registra „C“,
parcely č. 2921/1, 3986/26, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda
a parcelách registra „E“, parcely č. 2866/1, 2866/2, 2922, 4092, 4095, 4096, 4099,
4100, 4103, 4104, 4107, 4108, 4111/1, 4111/2, 4112/1, 4115, 4116/2, 4119/2, 4120/2,
4123/2, 4124, 4127/2, 4128/2, 4131/101, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované
ako orná pôda, a to v rozsahu podľa geometrického plánu, ktorý tvorí prílohu č. 2
tohto uznesenia, s celkovou predpokladanou výmerou stavby „Ľavostranné
odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“ 30.228 m2 a so záberom poľnohospodárskej
pôdy o výmere 27.381,- m2 pre účely realizácie vyššie uvedenej stavby.
Poslanci hlasovali:
Za. 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.5.: Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení
vecného bremena pre účely realizácie stavby „Prípojky inžinierskych sietí pre
odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,30“ – Eurovia Nitra
/príloha č.2/
V tomto bode prítomní poslanci OZ schvaľovali návrh na uzatvorenie nájomnej
zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Obcou Pohranice
a Slovenskou republikou, zast. Ministerstvom dopravy a výstavby SR, Námestie Slobody 6 ,
Bratislava, nakoľko obec je vlastníkom nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností na
LV č.2825 a LV č.1643 za účelom potreby majetkovoprávnej prípravy k vydaniu stavebného
povolenia stavby „Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,30“ .
Cena nájmu za 12 mesiacov činí 1.217,05 €.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje podpísanie „Nájomnej zmluvy
a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“ pre účely realizácie stavby„Prípojky
inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,30“ - s nájomcom Slovenská
republika, zast.Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie Slobody
č.6, 810 05 Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo p o v e r u j e starostu obce Pohranice podpísaním Nájomnej
zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
Poslanci hlasovali:
Za. 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.6.: Žiadosť o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie k rodinným domom
Na obecný úrad dňa 6.2.2017 bola doručená žiadosť od obyvateľov obce – Kondé Erik
a manž.Alžbeta, Pohranice č.240 a Kondé Henrich a manž.Zuzana, Pohranice č.526
o vyasfaltovanie prístupovej komunikácie k rodinným domom.
Nakoľko na uvedenej ceste v roku 2017 sa má uskutočniť elektrifikácia, ako aj osadenie
nového verejného osvetlenia, starosta obce navrhol prístupovú komunikáciu vyasfaltovať až
po realizácii uvedených stavieb.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zabezpečiť cenové ponuky od 3 firiem
za účelom vyasfaltovania prístupovej komunikácie k rodinným domom nachádzajúcich sa
vedľa bytového domu 8 BJ a na budúcom zasadnutí OZ sa bude zaoberať s uvedenými
cenovými ponukami.
bod č.7.: Žiadosť o poskytnutie priestorov do užívania – Csemadok Pohranice
Základná organizácia Csemadok Pohranice podala na obecný úrad žiadosť
o poskytnutie priestorov do užívania nachádzajúce sa na prízemí v budove základnej školy
s vyuč.jazykom maďarským /bývalá kancelária riaditeľa/. Uvedené priestory by chceli
využívať na stretávanie sa, na organizovanie spoločenského, klubového života, ďalej na
organizovanie menších výstav a rôznych ďalších aktivít. Priestory, ktoré majú v súčasnosti
v užívaní im nevyhovujú a nepostačujú, z uvedeného dôvodu žiadajú o poskytnutie
priestorov.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje poskytnutie priestorov do užívania pre
základnú organizáciu Csemadok Pohranice na dobu 20 rokov, t.j. od 1.3.2017 do
28.2.2037 v priestoroch základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským /bývalá
kancelária riaditeľa/.
Poslanci hlasovali:,
Za: 8 hlasov, , proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.8.: Rôzne
a/ Zoznam občanov, ktorí nie sú pripojení na obecnú kanalizáciu
Starosta obce informoval poslancov s občanmi, ktorí nie sú napojení na obecnú kanalizáciu:
63 osôb a 28 domácností.
Návrh poslancov bol, aby uvedení občania boli vyzvaní, akým spôsobom likvidujú odpadovú
vodu a do 30 dní sa vyjadrili k tomu.
b/ Návrh na kúpu trojkomorovej teplovzdušnej pece do kuchyne kultúrneho domu
V rámci tohto bodu starosta obce informoval poslancov, že v rámci rekonštrukcie
kuchyne v kultúrnom dome navrhuje kúpiť teplovzdušnú pec za účelom kompletného
vybavenia kuchyne. Z dôvodu, že cena novej peci sa pohybuje okolo 3500,- €, poslanci OZ
navrhli zaobstarať nie celkom novú, ale použitú teplovzdušnú pec, ktorej cena bude cca
1500,- € bez DPH.
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Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce zaobstarať trojkomorovú teplovzdušnú
pec za účelom vybavenia kuchyne v kultúrnom dome za cenu cca 1500,- € bez DPH:
bod č.9.: Interpelácia poslancov
a/ Kondé Anton – mal dotaz ohľadom nesvietenia verejného osvetlenia začiatkom mesiaca
februára
-

Starosta obce odpovedal, že odišiel stykač, nakoľko dostala sa voda do RS

b/ Barboríková Mária – sa pýtala na odpoveď na žiadosť o podaní dotáciu na obecnú budovu
Mäsa – potraviny
-

Starosta obce podal informáciu, že žiadosť bola podaná do termínu a výsledok žiadosti
bude známy až v mesiaci apríl 2017

c/ Ing.Katarína Molnárová - informovala, že náš občan Ing. Alexander Fehér plánuje otvoriť
múzeum kameňov a rastlín a hľadá miestnosť, v ktorej by mohol uvedené zbierky
vystaviť
d/ Gál Ladislav - mal otázku ohľadom prevádzkovania fungovania základnej školy
s vyučovacím jazykom maďarským po stránke finančnej
-

Starosta obce odpovedal, že bola podaná žiadosť o dofinancovanie chýbajúcich
prostriedkov a v prípade ziskania finančných prostriedkov z Maďarskej republiky je
veľká šanca zachovania uvedenej školy

bod č.10.: Schválenie uznesenia
/príloha č.3/
bod č.11.: Záver
Záverom 2-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 13.2.2017
Overovatelia zápisnice:

...............................................
Anton Kondé

....................................................
Mária Barboríková

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce

5

U Z N E S E N I E č.2/2017
z 2-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.02.2017
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. Kondé Anton
2. Mária Barboríková
B/ Návrhovú komisiu
1. Gál Ladislav
2. Sándor Pavel
2/ B e r i e n a

vedomie

A/ Kontrolu uznesení bez pripomienok
3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia bez
pripomienok
B/ Podpísanie „Nájomnej zmluvy a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena“
pre účely realizácie stavby„Prípojky inžinierskych sietí pre odpočívadlo Pohranice R1
v km 53,30“ - s nájomcom Slovenská republika, zast.Ministerstvom dopravy a výstavby
Slovenskej republiky, Námestie Slobody č.6, 810 05 Bratislava.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Pohranice podpísaním Nájomnej zmluvy
a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena.
C/ Poskytnutie priestorov do užívania pre základnú organizáciu Csemadok Pohranice na
dobu 20 rokov, t.j. od 1.3.2017 do 28.2.2037 v priestoroch základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským. /bývalá kancelária riaditeľa/.
4/ S ú h l a s í
A/ S Umiestnením stavby „Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“, v obci
Pohranice, v katastrálnom území Pohranice, na pozemkoch – parcelách registra „C“, parcely
č. 2921/47, 3986/6, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda a parcelách
registra „E“, parcely č. 2863/1, 2864/1, 2922, 4131/102, 4131/201, 4132/3, 4132/101,
4132/201, 4133/2, 4134, 4135/1, 4135/2, 4136/1, 4137/1, 4137/2, 4138/1, 4139/1, 4140,
4141/1, 4142/1, 4143/1, 4144/1, 4145, 4146/1, 4146/2, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152,
4153, 4154, 4159/2, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda, a to v rozsahu
podľa geometrického plánu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia, s celkovou
predpokladanou výmerou stavby „Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“ 28.073

6
m2 a so záberom poľnohospodárskej pôdy o výmere 27.415,- m2 pre účely realizácie vyššie
uvedenej stavby.
B/ Umiestnením stavby „Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“, v obci
Pohranice, v katastrálnom území Pohranice, na pozemkoch – parcelách registra „C“, parcely
č. 2921/1, 3986/26, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda a parcelách
registra „E“, parcely č. 2866/1, 2866/2, 2922, 4092, 4095, 4096, 4099, 4100, 4103, 4104,
4107, 4108, 4111/1, 4111/2, 4112/1, 4115, 4116/2, 4119/2, 4120/2, 4123/2, 4124, 4127/2,
4128/2, 4131/101, ktoré sú v katastri nehnuteľností evidované ako orná pôda, a to v rozsahu
podľa geometrického plánu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia, s celkovou
predpokladanou výmerou stavby „Ľavostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3“ 30.228
m2 a so záberom poľnohospodárskej pôdy o výmere 27.381,- m2 pre účely realizácie vyššie
uvedenej stavby.

5/ P o v e r u j e
A/ Starostu obce zabezpečiť cenové ponuky od 3 firiem za účelom vyasfaltovania miestnej
komunikácie k rodinným domom nachádzajúcich sa vedľa bytového domu 8 BJ a
na budúcom zasadnutí OZ sa bude zaoberať s uvedenými cenovými ponukami
B/ Zaobstarať trojkomorovú teplovzdušnú pec za účelom vybavenia kuchyne v kultúrnom
dome za cenu cca 1500,- € bez DPH.

V Pohraniciach,
dňa: 13.2.2017

Návrhová komisia:

.............................................
Gál Ladislav

................................................
Pavel Sándor
..............................................
Bc. Ladislav Hajdu
starosta obce

