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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 4-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal
všetkých prítomných poslancov 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. Ing.Katalin Molnár
2. Pavel Sándor
B/ Návrhovú komisiu:
1. Rudolf Gálik
2.Mgr.Jana Tóthová
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
v rámci výzvy z Operačného programu Kvalita životného prostredia s kódom
výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, na realizáciu projektu „Podpora
triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pohranice“.
V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných poslancov so žiadosťou
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Podpora triedeného zberu
komunálnych odpadov v obci Pohranice“ , v rámci ktorého plánuje kúpiť traktor na triedenie
komunálneho odpadu.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje
a/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy z Operačného programu
Kvalita životného prostredia s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, na realizáciu projektu
„Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pohranice“
b/ Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 110 520,00 EUR
c/ Výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku v hodnote 104 994,00 EUR
d/ Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov v hodnote
5 526,00 EUR
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.4.: Návrh na schválenie nájomnej zmluvy s nájomcom Talentum NZ, n.o.,
Okružná cesta 4177/19, 945 01 Komárno – časť nebytových priestorov v areáli
Základnej školy s VJM Pohranice č.245 a dvor a športové ihrisko
Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh nájomnej zmluvy s nájomcom
Talentum NZ.n.o., Komárno vo veci prenájmu budovy základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Zmluvu o nájme nebytových
priestorov“ uzatvorenú medzi Obcou Pohranice v zast.starostom obce Bc.Ladislavom Hajdu a
nájomcom Talentum NZ n.o., Okružná cesta 4177/19, 945 01 Komárno v zast.Mgr.Ivety
Szabóovej s účinnosťou od 1.9.2018.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.5.: Žiadosť o zriaďovanie elokovaného pracoviska v Obci Pohranice v budove ZŠ
Pohranice s VJM za účelom zariadenia „Centrumu voľného času Talentum
NZ“
V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťou organizácie
Talentum NZ n.o., Okružná cesta 19, 945 01 Komárno o zriaďovanie elokovaného pracoviska
v obci Pohranice v budove Základnej školy s VJM školské zariadenie Súkromné centrum
voľného času Talentum od 1.9.2018.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zriaďovanie elokovaného pracoviska
v Obci Pohranice v budove ZŠ Pohranice s VJM za účelom zriadenia „Centrumu voľného
času Talentum NZ“ s účinosťou od 1.9.2018.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Zmluvu o prevode zriaďovateľskej
pôsobnosti Základnej školy s vyuč.jazykom maďarským – Alapiskola Pohranice 245“ od
1.9.2018.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6.: Návrh na zrušenie Uznesenia č.1/2018 bod č.3, písm.F zo dňa 12.3.2018 –
„Prenájom nebytových priestorov so súpis.číslom 215“
Starosta obce navrhol zrušenie Uznesenia č.1/2018, bod č.3, písm.F v zmysle ktorého sa
schválil prenájom nebytových priestorov so súpis.číslom 215 pre Ing.Angeliku Kulmonovú,
bytom Hlavná 283, Klasov na 5 rokov s účinnosťou do 1.4.2018 za účelom prevádzkovania
kancelárie a ateliéru. Zároveň navrhol schváliť zámer prenajať obecný majetok so súpisným
číslom 215.
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Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č.1/2018, bod č.3, písm.F, v zmysle ktorého sa
schválil prenájom nebytových priestorov so súpis.číslom 215 pre Ing.Angeliku Kulmonovú,
bytom Hlavná 283, Klasov na 5 rokov s účinnosťou do 1.4.2018 za účelom prevádzkovania
kancelárie a ateliéru
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zámer prenajať obecný majetok,
nebytový priestor, ktorý sa nachádza v centre obce na adrese 951 02 Pohranice č.215 v zmysle
ustanovenia § 9a, ods. 9 písm.c/ zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.7.: Návrh na uzatvorenie zmluvy za účelom prenájmu nebytových priestorov na
adrese Pohranice č.178
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o prenájom nebytového priestoru so súpisným
číslom 178, ktorý sa nachádza v centre obce od pána Ladislava Pindeša, bytom Rišňovce
č.428. Nakoľko na obecný úrad bola doručená iba jedna žiadosť od pána Ladislava Pindeša
starosta obce navrhol žiadosti vyhovieť.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom nebytového priestoru so
súpisným číslom 178, ktorý sa nachádza v centre obce pre pána Ladislava Pindeša, bytom
Rišňovce č.428 za účelom rozšírenia prevádzky s názvom Rozličný tovar od 1.5.2018 na 5
rokov.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.8.: Žiadosť o povolenie splátok na daň z nehnuteľností na rok 2018 – Agro-dvor,
s.r.o., Pohranice
V tomto bode sa prejednávala žiadosť firmy Agrodvor, s.r.o. Pohranice vo veci povolenia
splátok na daň z nehnuteľností na rok 2018. Návrh splátok bol nasledovný:
do 31.5.2018 .................................. 6.218,30 €
do 30.8.2018................................... 7.000,00 €
do 30.11.2018................................. 7.000,00 €
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje splátkový kalendár
z nehnuteľností na rok 2018 pre firmu Agro-dvor, s.r.o, Pohranice nasledovne:
do 31.5.2018 .................................. 6.218,30 €
do 30.7.2018................................... 7.000,00 €
do 30.10.2018................................. 7.000,00 €
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0

na

daň
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bod č.9.: Rôzne
bod č.10.: Schválenie uznesenia
/príloha č.1/
bod č.11.: Záver
Záverom 4-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 30.4.2018

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Ing.Katalin Molnár

....................................................
Pavel Sándor

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.4/2018
zo 4-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 30.4.2018
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. Pavel Sándor
2. Ing.Katalin Molnár
B/ Návrhovú komisiu
1. Rudolf Gálik
2. Mgr.Jana Tóthová
2/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia bez
pripomienok.
B/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy z Operačného programu
Kvalita životného prostredia s kódom výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33, na realizáciu projektu
„Podpora triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Pohranice“
a) Výšku celkových oprávnených výdavkov na projekt v hodnote 110 520,00 EUR
b) Výšku žiadaného nenávratného finančného príspevku v hodnote 104 994,00 EUR
c) Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu z vlastných zdrojov v hodnote
5 526,00 EUR
C/ Zmluvu o nájme nebytových priestorov uzatvorenú medzi Obcou Pohranice
v zast.starostom obce Bc.Ladislavom Hajdu a nájomcom Talentum NZ n.o., Okružná
cesta 4177/19, 945 01 Komárno v zast.Mgr.Ivety Szabóovej od 1.9.2018.
D/ Zriaďovanie elokovaného pracoviska v Obci Pohranice v budove ZŠ Pohranice s VJM za
účelom zriadenia „Centrumu voľného času Talentum NZ“ s účinosťou od 1.9.2018.
E/ Prenájom nebytového priestoru so súpisným číslom 178, ktorý sa nachádza v centre obce
pre pána Ladislava Pindeša, bytom Rišňovce č.428 za účelom rozšírenia prevádzky
s názvom Rozličný tovar od 1.5.2018 na 5 rokov.
F/ Zámer prenajať obecný majetok, nebytový priestor, ktorý sa nachádza v centre obce na
adrese 951 02 Pohranice č.215 v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9 písm.c/ zákona
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
G/ Splátkový kalendár na daň z nehnuteľností na rok 2018 pre firmu Agro-dvor, s.r.o,
Pohranice nasledovne:
do 31.5.2018 .................................. 6.218,30 €
do 30.7.2018................................... 7.000,00 €
do 30.10.2018................................. 7.000,00 €

6

3/ R u š í
A/ Uznesenie č.1/2018, bod č.3, písm.F, v zmysle ktorého sa schválil prenájom nebytových
priestorov so súpis.číslom 215 pre Ing.Angeliku Kulmonovú, bytom Hlavná 283, Klasov
na 5 rokov s účinnosťou do 1.4.2018 za účelom prevádzkovania kancelárie a ateliéru

V Pohraniciach,
dňa: 30.4.2018

Návrhová komisia:

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

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

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

