Zápisnica zo 8. zasadnutia OZ Pohranice
Dňa: 02.10.2017

Bod č. 1: Zahájenie
Úvodom 8. – 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: Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia

voľba

Starosta obce predložil na schválenie program zasadnutia, s tým, že
bol vložený ďalší bod programu a to:
Prejednanie:
1) Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti od Daniela Nochtu, bytom Bratislava
– Záhorská Bystrica, SR
Poslanci program zasadnutia schválili bez pripomienok počtom hlasov
všetkých prítomných. V tomto bode pán starosta obce určil
A/ Overovateľov zápisnice
1. Rudolf Gálik
2. Pavol Sándor
B/ Návrhovú komisiu
1. Mgr. Jana Tóthová
2. Bc. František Tóth
C/ Zapisovateľku OZ : Máriu Hőrikovú, zamestnankyňu OcÚ.
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za: 8
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

Bod č. 3: S chválenie úveru na spolufinancovanie projektov
/príloha č. 1/
Obec Pohranice bola úspešná pri podávaní projektov, ktoré obnášajú
spolufinancovanie. Aby sme projekty mohli realizovať musíme prijať úver na
nasledovné projekty :
 Vlastné zdroje k dotácii na technickú vybavenosť k 8x1 bytovému domu
so súpisným číslom 528 v čiastke 11.657,00 EUR – refundácia.2017-19
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 Vlastné zdroje k dotácii z Environmentálneho fondu 5 % na projekt,
„ČOV 1200 E.O. Pohranice, II. etapa v čiastke 7.894,74 EUR.
 Vlastné zdroje z nenávratného finančného príspevku z Ministerstva
životného prostredia SR na „Zníženie energetickej náročnosti škôlky
v obci Pohranice“ v čiastke 5 997,49 EUR.
 Vlastné zdroje k poskytnutej podpore z Environmentálneho fondu
formou dotácie na „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho
domu obce Pohranice“ v čiastke 5.263,16 EUR.
 Celková výška úveru činí čiastku 30.812,39 EUR zaokrúhlené 30.813,00
EUR.
Za prijatie úveru bolo nasledovné hlasovanie:
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za prijatie : 7
Hlasovali proti prijatiu : 0
Zdržali sa hlasovania: 1

Bod č.4a: Schválenie predajnej ceny nehnuteľnosti – Júlia
Pindesová, Pohranice č. 164
/príloha č. 2/
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov s predajnou cenou
za predávané nehnuteľnosti s parcelným číslom 3114/25 o výmere 285 m2
a parcela číslo 3114/51 o výmere 42 m2 nachádzajúce sa v k.ú. Pohranice ceny
sú určené podľa znaleckého posudku číslo 82/2017, ktorý bol zhotovený za
účelom stanovenia všeobecnej hodnoty pozemku s parcelným číslom 3114/23
v katastrálnom území obce Pohranice. Všeobecná hodnota pozemku je 6,78 €/m2
. Obecné zastupiteľstvo prejednalo cenu predávaných nehnuteľnosti CKN
parcela .č. 3114/25 – zastavané plochy
o výmere 285 m2 a parcela číslo
3114/51 zastavané plochy o výmere 42 m2 nachádzajúcej sa v K.Ú. Pohranice
do výlučného vlastníctva Júlie Pindesovej, bytom Pohranice č. 164, v podiele
½-ica, a Michala Hanáka, Rokošova III. 363/60, Močenok, . v podiele ½-ica
k celku za kúpnu cenu 6,78 €/m2 , slovom Šesť eur a sedemdesiatosem
eurocentov za meter štvorcový, čo predstavuje celkovú sumu za predávanú
nehnuteľnosť v sume 2.217,06 EUR., slovom Dvetisícdvestosedemnásť eur
a 0,06 eurocentov.

2

Zápisnica zo 8. zasadnutia OZ Pohranice
Dňa: 02.10.2017

Obecné zastupiteľstvo s predajom za uvedenú čiastku hlasovalo nasledovne:
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 1
Zdržali sa hlasovania: 0

1) Bod č.4b: Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti od Daniela Nochtu,
bytom Bratislava – Záhorská Bystrica, SR
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s ponukou od pána
Daniela Nochtu, ktorý ponúka na predaj nehnuteľnosti s parcelným číslom
2426/55 o výmere 344 m2 a parcelu číslo 2426/54 o výmere 506 m2 za cenu
1,00 EURA pre Obec Pohranice.

Bod č.5: Návrh na uznesenie


Za účelom zabezpečenia financovania zdarných projektov
samosprávy a zabezpečenia ich realizácie , je potrebné prijať úver v
čiastke 30.813,00 EUR.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijať úver na spolufinancovanie
projektov, hlasovanie bolo nasledovné:
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 0
Zdržali sa hlasovania: 1
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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: 03.10.2017

Overovatelia zápisnice:
.................................................

........................................

Gálik Rudolf

Pavol Sándor
...........................................
Bc. Ladislav Hajdu
Starosta obce
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U Z N E S E N IE č. 8/2017
zo 8. – ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pohraniciach
konaného dňa 02. októbra 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. Rudolf Gálik
2. Pavol Sándor
B/ Návrhovú komisiu
1. Ing. Jana Tóthová
2. Bc. František Tóth
3/ S ch v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a rozšírenie
programu o ponuku zo strany pána Daniela Nochtu, bytom Bratislava za
účelom predaja nehnuteľnosti na návrh starostu obce zasadnutia bez
pripomienok
Ab/ Prijať úver na financovanie nasledovných investičných projektov obce
 Vlastné zdroje k dotácii na technickú vybavenosť k 8x1 bytovému domu
so súpisným číslom 528 v čiastke 11.657,00 EUR - refundácia
 Vlastné zdroje k dotácii z Environmentálneho fondu 5 % na projekt
„ČOV 1200 E.O. Pohranice, II. etapa v čiastke 7.894,74 EUR.
 Vlastné zdroje z nenávratného finančného príspevku z Ministerstvo
životného prostredia SR na „Zníženie energetickej náročnosti škôlky
v obci Pohranice“ v čiastke 5 997,49 EUR.
 Vlastné zdroje k poskytnutej podpore z Environmentálneho fondu formou
dotácie na „Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu
obce Pohranice“ v čiastke 5.263,16 EUR.
 Celková výška úveru je 30.812,39 zaokrúhlene 30.813,00 EUR
Za prijatie úveru bolo nasledovné hlasovanie:
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za prijatie : 7
Hlasovali proti prijatiu : 0
Zdržali sa hlasovania: 1
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B/ Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo cenu za predávané nehnuteľnosti
v prospech žiadateľov Júliu Pindesovú, bytom Pohranice č. 164 a Michala
Hanáka, bytom Rokošova III. 363/60 Močenok všeobecnou hodnotou
pozemku za 6,78 €/m2 . Obecné zastupiteľstvo prejednalo cenu
predávaných nehnuteľnosti CKN parcela .č. 3114/25 – zastavané plochy
o výmere 285 m2 a parcela číslo 3114/51 zastavané plochy o výmere 42 m2
nachádzajúcej sa v K.Ú. Pohranice do výlučného vlastníctva Júlie
Pindesovej, bytom Pohranice č. 164, v podiele ½-ica, a Michala Hanáka,
Rokošova III. 363/60, Močenok, . v podiele ½-ica k celku za kúpnu cenu
6,78 €/m2 , slovom Šesť eur a sedemdesiatosem eurocentov za meter
štvorcový, čo predstavuje celkovú sumu za predávanú nehnuteľnosť
v sume 2.217,06 EUR., slovom Dvetisícdvestosedemnásť eur a 0,06
eurocentov.
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za: 7
Hlasovali proti: 1
Zdržali sa hlasovania: 0

F/ Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo kúpu nehnuteľností parcelnými číslami
2426/55 o výmere 344 m2 a parcelu číslo 2426/54 o výmere 506 m2 za
cenu 1,00 EURA pre Obec Pohranice.
Poslanci hlasovali:
Prítomní: 8
Hlasovali za: 8
Hlasovali proti: 01
Zdržali sa hlasovania: 0

.
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4/ P o v e r u j e
A/ Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Pohranice s podpísaním
Kúpno predajnej zmluvy za účelom nadobudnutia nehnuteľnosti
2426/55 o výmere 344 m2 a parcelu číslo 2426/54 o výmere 506 m2 za
cenu 1,00 EURA pre Obec Pohranice.

V Pohraniciach,
Dňa: 03.10.2017

Návrhová komisia
.............................................
........................................
Ing. Jana Tóthová
Bc. František Tóth
.....................................................
Bc. Ladislav Hajdu
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