Zápisnica z 3. zasadnutia OZ Pohranice
Dňa: 20.03.2017

Bod č. 1: Zahájenie
Úvodom 3. – ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta
obce privítal prítomných účastníkov . Konštatoval, že sú prítomní 8 z 9
poslancov obecného zastupiteľstva a OZ je uznášania schopné. Ďalej
prítomných oboznámil s programom zasadnutia.
Bod č. 2: Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa,
overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, s tým, že
bol vložený ďalší bod programu a to:
a/ prejednanie žiadosti pani Jaroslavy Búšovej bytom Pohranice č. 74 ohľadom
prenájmu nehnuteľnosti (nebytového priestoru) potraviny so súpisným číslom
178.
b/ schválenie Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve č.1/2017
Poslanci program zasadnutia schválili bez pripomienok počtom hlasov
všetkých prítomných. V tomto bode pán starosta obce určil
A/ Overovateľov zápisnice
1. Rudolf Gálik
2. Anton Kondé
B/ Návrhovú komisiu
1. Tibor Pindeš
2. Ladislav Gál
C/ Zapisovateľku OZ : Máriu Hőrikovú, zamestnankyňu OcÚ.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0 zdržal sa hlasovania: 0
Bod č. 3: Informácia o súčasnej situácii v Materskej škole a Základnej
škole slovenskej Pohranice
V tomto bode starosta obce oboznámil prítomných poslancov a hostí so
situáciou v Materskej škole a Základnej škole 1- 4 Pohranice. Nakoľko vznikla
situácia, že starosta obce dočasne, na obdobie šesť mesiacov, poveril pani
riaditeľku ZS Paed Dr. Adrianu Vojtelovú s riadením aj v materskej škole .
Ďalej poprosil hlavného kontrolóra obce aby predložil „Dôvodovú správu
k prijatiu rozhodnutia zriaďovateľa“ . Správa tvorí prílohu zápisnice.
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Bod č.4: Návrh na riešenie k prijatiu rohodnutia o spojení škôl
Poslanci, si vypočuli dôvodovú správu a po vážnych úvahách pre
spojenie základnej školy s materskou školou a s alternatívou, že by sa ponechali
samostatné subjekty Materská škola v Pohraniciach a Základná škola Pohranice
Pristúpili k návrhu spojenia škôl MŠ a ZŠ slovenskej do jedného subjektu.
Poslanci hlasovali:
Za: 5 hlasov, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 3
Bod č.5a: Prejednanie žiadosti pani Jaroslavy Búšovej ohľadom
nebytového priestoru v budove so súpisným číslom 178 v Pohraniciach
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so žiadosťou pani Jarmily
Búšovej ohľadom prenájmu nebytového priestoru v budove so súpisným číslom
178, za účelom prevádzkovania predajne s potravinami.
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s prenájmom na obdobie päť rokov.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržali sa hlasovania: 0
Bod č.5b: Schválenie „Dodatku č.1“ ku Kúpnej zmluve č.1/2017
V tomto bode poslanci OZ schvaľovali Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve
č.1/2017.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Dodatok č.1“ ku Kúpnej
zmluve č.1/2017 s firmou Prospect, spol. s r.o, J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky,
ktorým sa dopĺňajú , alebo nahrádzajú článok II. Úvodné ustanovenia, bod 1.
Poslanci hlasovali: Za: 8 hlasov,, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Bod č.5c: Diskusia
1/ Do diskusie sa prihlásil pán poslanec Pavel Sándor, ktorý upozornil na
potrebu vykopania rigolu vedľa miestnej komunikácii pri poslednej bytovke
jak sa ide do vinohradov na Poronnu, lebo pri prudkých dažďoch sa na cestu
nanáša neporiadok a drobná kamenná drť. Vykopaním rigolu by bol tok vody
usmernený.
2/ Ďalej pani poslankyňa Magdaléna Barboríková, pripomenula pánovi
starostovi aby upozornil vlastníkov rodinného domu so súp. číslom 81, aby
odstránili chátrajúce stavby z ktorých padá krytina na miestnu komunikáciu
a ohrozuje premávku ako aj okoloidúcich chodcov.
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Bod č.6: Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo Pohranice v súlade s ustanovením § 20 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov r o z h o d l o o spojení MŠ Pohanice a Základnej školy
Pohranice do jednej právnickej osoby, k čomu bude predchádzať ich vyradenie
zo siete škôl a následné zrušenie. Spojená škola ZŠ a MŠ Pohranice sa zriadi až
po jej zaradení do siete.
Bod č.6: Záver
Z dôvodu, že program zasadnutia sa vyčerpal a viac pripomienok zo strany
poslancov nebolo starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil.
V Pohraniciach
Dňa: 21.03.2017
Overovatelia zápisnice:
.................................................
Anton Kondé

........................................
Rudolf Gálik

...........................................
Bc. Ladislav Hajdu
Starosta obce
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U Z N E S E N IE č. 3/2017
z 3. – ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa
20.3.2017
O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o v Pohraniciach
1/ Volí
A/ Overovateľov Zápisnice
1. Anton Kondé
2. Rudolf Gálik
B/ Návrhovú komisiu
1. Tibor Pindeš
2. Ladislav Gál
2/ Berie na vedomie
A/ Dôvodovú správu k prijatiu rozhodnutia zriaďovateľa k spojeniu škôl MŠ
a ZŠ slovenská Pohranice.
B/ Pripomienku pána poslanca Pavela Sándora, ohľadom umiestnenia rigolu
pri miestnej komunikácii pri bytovkách smerom do honu Poronna.
C/ Pripomienku pani poslankyne Márie Barboríkovej ohľadom upozornenia
majiteľov nehnuteľnosti so súpisným číslom 81, ktorý chátra padajú z neho
škridly čo je nebezpečné pre účastníkov používajúcich štátnu komunikáciu
nachádzajúcu sa pri uvedenom rodinnom dome.
3/ S ch v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program
zasadnutia bez pripomienok
B/ Dôvodovú správu k prijatiu rozhodnutia zriaďovateľa k spojeniu škôl MŠ
a ZŠ slovenská Pohranice.
C/ Predĺženie nájomnej zmluvy s pani Jarmilou Búšovou na prenájom budovy
so súpisným číslom 178 na obdobie päť rokov za účelom prevádzkovania
predajne s potravinami.
D/ Dodatok č.1“ ku Kúpnej zmluve č.1/2017 s firmou Prospect, spol. s r.o,
J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky, ktorým sa dopĺňajú , alebo nahrádzajú článok
II. Úvodné ustanovenia, bod 1.
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4/ P o v e r u j e
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Pohranice k podaniu návrhu
na príslušné orgány o spojení MŠ Pohranice a ZŠ s vyučovacím jazykom
slovenským Pohranice

V Pohraniciach,
Dňa: 21.03.2017

Návrhová komisia
.............................................
........................................
Tibor Pindeš
Ladislav Gál
.....................................................
Bc. Ladislav Hajdu

