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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 5-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. Ladislav Gál
2. Rudolf Gálik
B/ Návrhovú komisiu:
1. Anton Kondé
2. Ing.Katalin Molnár
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.: Žiadosť o súhlas – Talentum NZ, n.o., Komárno
V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil prítomných poslancov so žiadosťou
neziskovej organizácie Talentum NZ, n.o., Komárno vo veci súhlasu zriadenia a zaradenia do
školského systému Súkromnú materskú školu Talentum s výchovným jazykom maďarským
so sídlom v Pohraniciach od 1.9.2018.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne neschvaľuje zriadenie a zaradenie do školského
systému Súkromnú materskú školu Talentum s výchovným jazykom maďarským so sídlom
v Pohraniciach od 1.9.2018 z dôvodu, že nie je garantovaná, aby bola finančne zabezpečená
prevádzka a v prípade nedostatku finančných prostriedkov by obec musela zabezpečiť
finančné prostriedky z rozpočtu obce.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 1
bod č.4.: Žiadosť o odkúpenie alebo prenájom nehnuteľnosti – Bernadeta Bencová,
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od p.Bernadety Bencovej, trvale bytom
vo veci odkúpenia alebo prenájmu p.č.1725/2, ktorú má vo vlastníctve obec a ktorá
sa nachádza pred ich pozemkom. Ako dôvod odkúpenia uvedenej parcely uvádza nezhody
s oproti bývajúcimi susedmi, /Ladislav Pindes/, ktorí na uvedenej parcele parkujú, majú tam
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uložené svoje veci a používajú priestor na vlastné účely, čím zamedzujú prístup na ich vlastný
pozemok.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť p.Bernadety Bencovej, bytom
vo veci odkúpenia alebo prenájmu nehnuteľnosti s p.č.1725/2.
Návrh starostu obce bol, aby Komisia pre výstavbu a životné prostredie a predseda
komisie pre financie vykonali dňa 18.6.2018 /pondelok/ o 19.00. hod. obhliadku na tvare
miesta a až potom obecné zastupiteľstvo zaujme stanovisko k uvedenej žiadosti.
bod č.5.: Vyhodnotenie verejnej súťaže – nebytové priestory – Pohranice č.215
Na obecný úrad boli doručené do verejnoobchodnej súťaže za účelom prenájmu
nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v centre obce na adrese Pohranice č.215 dve
žiadosti. Jedna žiadosť od Ing.Angeliky Kulmon, bytom
a druhá žiadosť od pani
Kristíny Valaskej, bytom
.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom nebytového priestoru so
súpisným číslom 215 ktorý sa nachádza v centre obce pre Ing.Angeliku Kulmon, bytom
za účelom vytvorenia a prevádzkovania kancelárie a ateliéru s účinnosťou od
20.6.2018 na 5 rokov. /viď. situáciu budovy s vyznačením priestorov, ktoré budú prenajaté/
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom nebytového priestoru so
súpisným číslom 215, ktorý sa nachádza v centre obce pre Kristínu Valaskú, bytom
za
účelom otvorenia kaderníctva s účinnosťou od 20.6.2018 na 5 rokov. /viď. situáciu
budovy s vyznačením priestorov, ktoré budú prenajaté/
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6.: Diskusia
V rámci diskusie sa ohlásili nasledovní poslanci:
a/ Gálik Rudolf – mal pripomienku, že pri príležitosti osláv púte Božského srdca sa vyskytli
organizačné problémy a z tohto dôvodu žiadal, aby v budúcnosti bolo postarané o lepšiu
organizáciu
b/ Pavel Sándor – sa k tomu vyjadril, že bude treba zvolať posedenie pred uskutočnením
organizácie púte Božského srdca a bolo by dobré, keby sa do organizovania zapojili aj
poslanci OZ
c/ Anton Kondé – navrhol poskytnutie pomoci, čo sa týka výpomoci pri organizovaní
obecných dní, ktoré sa majú uskutočniť dňa 7.7. a 8.7.2018
d/ Anton Varga – upozornil poslancov na krádeže vo vinohradoch, žiadal, aby bolo vyhlásené
obecným rozhlasom, aby občania si dávali pozor na zlodejov a hlásili výskyt cudzích osôb,
ktorí sa pohybujú v obci na obecnom úrade, alebo na polícii
e/ Mária Barboríková – mala otázku ohľadom výberového konania na riaditeľku materskej
škôlky
- Ďalej mala požiadavku, aby v materskej škôlke sa venovali deťom aj po maďarsky
f/ starosta obce – odpovedal na otázku, že nakoľko sa nikto neprihlásil do výberového
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konania, bude vyhlásené nové výberové konanie na riaditeľku MŠ a čo sa týka venovania
deťom maďarskej národnosti uviedol, že učiteľky MŠ sa prihovárajú deťom aj po
maďarsky aj sa im venujú
-

Ďalej tlmočil prítomným poslancom, že z obce Okoličná na Ostrove dostal pozvánku
na obecné dni na 16.6.2018 a je možnosť sa zúčastniť týchto obecných dní aj
poslancom

bod č.7.: Schválenie uznesenia
/príloha č. 1/
bod č.9.: Záver
Záverom 5-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 12.6.2018

Overovatelia zápisnice:

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

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

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.5/2018
z 5-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.06.2018
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. Ladislav Gál
2. Rudolf Gálik
B/ Návrhovú komisiu
1. Anton Kondé
2. Ing.Katalin Molnár
2/ B e r i e n a v e d o m i e
A/ Žiadosť p.Bernadety Bencovej, bytom
nehnuteľnosti s p.č.1725/2.

vo veci odkúpenia alebo prenájmu

3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia bez
pripomienok
B/ Prenájom nebytového priestoru so súpisným číslom 215 ktorý sa nachádza v centre obce
pre Ing.Angeliku Kulmon, bytom
za účelom vytvorenia
a prevádzkovania kancelárie a ateliéru s účinnosťou od 20.6.2018 na dobu 5 rokov.
/viď. situáciu budovy s vyznačením priestorov, ktoré budú prenajaté/
C/ Prenájom nebytového priestoru so súpisným číslom 215, ktorý sa nachádza v centre obce
pre Kristínu Valaskú, bytom
za účelom otvorenia kaderníctva
s účinnosťou od 20.6.2018 na dobu 5 rokov. /viď. situáciu budovy s vyznačením
priestorov, ktoré budú prenajaté/
4/ N e s c h v a ľ u j e
A/ Zriadenie a zaradenie do školského systému Súkromnú materskú školu Talentum
s výchovným jazykom maďarským so sídlom v Pohraniciach od 1.9.2018 z dôvodu, že nie
je garantovaná, aby bola finančne zabezpečená prevádzka. a v prípade nedostatku
finančných prostriedkov by obec musela zabezpečiť finančné prostriedky z rozpočtu obce.
V Pohraniciach,
dňa: 12.6.2018
Návrhová komisia:
.............................................
Anton Kondé

................................................
Ing.Katalin Molnár
..............................................
Bc. Ladislav Hajdu
starosta obce

