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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 1-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal
všetkých prítomných poslancov OZ, oboznámil ich s programom zasadnutia Zároveň navrhol
rozšíriť program zasadnutia o ďalší bod – „Schválenie Prevádzkového poriadku kultúrneho
domu v Pohraniciach”.
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. Pavola Sándora
2. Antona Kondého
B/ Návrhovú komisiu:
1. Mária Barboríkovú
2. Tibor Pindes
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia s pripomienkou rozšíriť program o ďalší bod „Schválenie Prevádzkového poriadku kultúrneho domu v Pohraniciach”.

Poslanci hlasovali:
za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Voľba hlavného kontrolóra obce
V rámci tohto bodu starosta obce informoval prítomných poslancov, že bolo
vyhlásené nové výberové konanie na voľbu hlavného kontrolóra obce a nakoľko 28.februára
2018 uplynulo funkčné obdobie na túto pozíciu, obecné zastupiteľstvo musí schváliť nového
HKO.
Do termínu odovzdania žiadostí – do 19.1.2018 na obecný úrad bola doručená jedna žiadosť –
Ing.Jána Malého, bytom Lovce č.91. Nakoľko jeho žiadosť spľňala všetky náležitosti
prihlášky kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce, starosta obce doporučil obecnému
zastupiteľstvu schváliť Ing.Ján Malého, bytom Lovce .91 za hlavného kontrolóra obce na 6
ročné volebné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje za hlavného kontrolóra obce Ing.Jána
Malého, bytom Lovce č.91 s účinnosťou od 1.4.2018 na 6 ročné volebné obdobie.
Poslanci hlasovali:
Za: 7, proti: 0 , zdržal sa hlas.: 0
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bod č.4.: Vyslovenie nesúhlasu nácviku odpálenia delostreleckých sálv v priestoroch
posádkového cvičiska „Kolíňanský vrch“
V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ s nesúhlasom nácviku odpálenia
delostreleckých sálv v priestoroch posádkového cvičiska „Kolíňanský vrch“, ktorý sa
uskutočňuje každý rok na kopci Málok. Na základe šťažnosti viacerých obyvateľov obce
z minulého obdobia s uvedeným nácvikom obec nesúhlasila, no napriek tomu bol
zrealizovaný.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne nesúhlasí s odpálením delostreleckých sálv na
Kolíňanskom vrchu v budúcnosti a zároveň poveruje starostu obce s vyhlásením petície
a osloviť aj okolité obce, aby sa zapojili s petíciou proti uskutočneniu delostreleckých sálv
v priestoroch posádkového cvičiska „Kolíňanský vrch“.
Poslanci hlasovali:
za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.5.: Návrh na odsúhlasenie cenníka služieb v kultúrnom dome
/príloha č.1/
Poslancom OZ bol zaslaný návrh na odsúhlasenie cenníka služieb v kultúrnom dome
na preštudovanie z dôvodu prehodnotenia jednotlivých položiek.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Cenník služieb v kultúrnom dome
s účinnosťou od 12.3.2018 s návrhom na zmenu poplatkov, ktoré odzneli od poslancov OZ:
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6.: Schválenie „Prevádzkového poriadku kultúrneho domu v obci Pohranice“
V rámci tohto bodu sa prejednával „Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v obci
Pohranice“.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „ Prevádzkový poriadok kultúrneho
domu v obci Pohranice“.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.7.: Výpoveď z prenájmu nehnuteľnosti – Jaroslava Búšová, Pohranice č.74
Na obecný úrad bola doručená výpoveď z prenájmu nebytových priestorov od
p.Jaroslavy Búšovej, bytom Pohranice č.74, ktorá žiada o ukončenie prenájmu nebytového
priestoru /potraviny Mini/ so súpisným číslom 178 od 16.03.2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výpoveď z prenájmu nebytových priestorov
od p.Jaroslavy Búšovej, bytom Pohranice č.74 s účinnosťou od 16.03.2018.
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bod č.8.: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Ladislav Pindeš, Pohranice č.528
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o prenájom nebytových priestorov od pána
Ladislava Pindeša, bytom Pohranice č.528, ktorý na základe dohody o odstúpení nebytových
priestorov a aj odkúpení vybavenia v týchto priestoroch s bývalým nájomcom p.Jarmilou
Búšovou, Pohranice č.74 žiada o prenájom týchto priestorov. Vo svojej žiadosti uviedol, že je
zvýšený záujem zo strany obyvateľov o širší sortiment tovaru a jeho záujmu o rozšírenie
prevádzky s názvom Rozličný tovar na adrese Pohranice č.178.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zámer prenajať obecný majetok,
nebytový priestor, ktorý sa nachádza v centre obce na adrese 951 02 Pohranice č.178 v zmysle
ustanovenia §9a, ods. 9 písm.c/ zákona č.138/1991 Zb.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.9.: Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v centre obce Pohranice
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že na obecný úrad bola doručená
žiadosť o prenájom nebytových priestorov so súpisným číslom 215 od Ing.Angeliky Kulmon,
Hlavná 283 Klasov. Menovaná má záujem o prenájom budovy za účelom vytvorenia
a prevádzkovania kancelárie a ateliéru.
Ďalej dodal, že v prípade , ak obec získa finančné prostriedky z eurofondov, alebo z iných
zdrojov na uvedenú budovu, obec môže vypovedať zmluvu o prenájme nebytových priestorov
v 3 mesačnej výpovednej lehote .
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom nebytových priestorov so
súpisným číslom 215 pre Ing.Angeliku Kulmonovú, bytom Hlavná 283, Klasov na 5 rokov
s účinnosťou od 1.4.2018 za účelom prevádzkovania kancelárie a ateliéru.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.10.: Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu /výmena/ - Vladimír Borbély,
Pohranice č.493
V tomto bode p.Vladimír Borbély, bytom Pohranice č.493, ktorý je nájomníkom 3izbového obecného nájomného bytu so súpisným číslom 493 žiada o pridelenie 2-izbového
obecného nájomného bytu v bytovom dome so súpisným číslom 528.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje výmenu 3-izbového obecného
nájomného bytu v bytovom dome so súpisným číslom 493 za 2 izbový nájomný byt
v bytovom dome so súpisným číslom 528 pre p.Vladimíra Borbélya, bytom Pohranice č.493
s účinnosťou od 2.5.2018.
Poslanci hlasovali:
Za: 7, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.11.: Žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu /výmena/ – Michal Odráška,
Pohranice 496
Na obecný úrad bola doručená žiadosť o výmenu 2-izbového obecného nájomného bytu
v bytovom dome so súpisným číslom 528 za 3-izbový obecný nájomný byt od pána Michala
Odrášku, bytom Pohranice č.496.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje výmenu 2-izbového obecného
nájomného bytu v bytovom dome so súpisným číslom 528 za 3 izbový obecný nájomný byt
v bytovom dome so súpisným číslom 493 pre pána Michala Odrášku, bytom Pohranice č.496
s účinnosťou od 2.5.2018.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.12.: Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie sa prejednávala:
1. Žiadosť Aurélie Pindešovej, Pohranice č.352, ktorá žiada obecný úrad o darovanie časti
obecnej parcely č. 1727/1 o výmere cca 7 m2 , ktorá by slúžila, ako prístupová cesta
k budúcemu stavebnému pozemku.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom časti obecnej parcely č. 1727/1 pre
Auréliu Pindešovú, bytom Pohranice č.352, nakoľko uvedená lokalita je v smernom územnom
pláne obce plánovaná, ako miestna komunikácia, ktorá bude slúžiť pre verejnosť.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Ďalej v interpelácii sa ohlásili nasledovní poslanci:
a/ Barboríková Mária - sa ohlásila, že bolo by potrebné prekontrolovať intenzitu svetla
v obci
-

starosta obce sa vyjadril k tomu, že požiada firmu, ktorá prevádzkuje verejné
osvetlenie, aby vykonala kontrolu intenzity verejného osvetlenia

-

Ďalej mala dotaz ohľadom výpovede bývalej riaditeľky škôlky – A.Matyóovej

-

Starosta obce odpovedal, že p.A.Matyóová – učiteľka materskej škôlky sama podala
výpoveď bez udania dôvodu - dohodou

bod č.13.: Schválenie uznesenia
/príloha č.2 /

5

bod č.14.: Záver
Záverom 1-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 12.3.2018

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Pavol Sándor

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

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.1/2018
z 1-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 12.03.2018
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. Pavola Sándora
2. Antona Kondého
B/ Návrhovú komisiu
1. Máriu Barboríkovú
2. Tibora Pindesa
2/ B e r i e n a

vedom i e

A/ Výpoveď z prenájmu nebytových priestorov od p.Jaroslavy Búšovej, bytom Pohranice
č.74 s účinnosťou od 16.03.2018.
3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
s pripomienkou rozšíriť program o ďalší bod - „Schválenie Prevádzkového poriadku
kultúrneho domu v Pohraniciach”.
B/ Za hlavného kontrolóra obce Ing.Jána Malého, bytom Lovce č.91 s účinnosťou od
1.4.2018 na 6 ročné volebné obdobie.
C/ Cenník služieb v kultúrnom dome s účinnosťou od 12.3.2018 s návrhom na zmenu
poplatkov, ktoré odzneli od poslancov OZ.
D/ Prevádzkový poriadok kultúrneho domu v obci Pohranice
E/ Zámer prenajať obecný majetok, nebytový priestor, ktorý sa nachádza v centre obce na
adrese 951 02 Pohranice č.178 v zmysle ustanovenia §9a, ods. 9 písm.c/ zákona
č.138/1991 Zb
F/ Prenájom nebytových priestorov so súpisným číslom 215 pre Ing.Angeliku Kulmonovú,
bytom Hlavná 283, Klasov na 5 rokov s účinnosťou od 1.4.2018 za účelom
prevádzkovania kancelárie a ateliéru.
G/ Výmenu 3-izbového obecného nájomného bytu v bytovom dome so súpisným číslom 493
za 2 izbový nájomný byt v bytovom dome so súpisným číslom 528 pre p.Vladimíra
Borbélya, bytom Pohranice č.493 s účinnosťou od 2.5.2018.
H/ Výmenu 2-izbového obecného nájomného bytu v bytovom dome so súpisným číslom 528
za 3 izbový obecný nájomný byt v bytovom dome so súpisným číslom 493 pre pána
Michala Odrášku, bytom Pohranice č.496 s účinnosťou od 2.5.2018.
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4/ N e s ú h l a s í
A/ S odpálením delostreleckých sálv na Kolíňanskom vrchu v budúcnosti a zároveň
poveruje starostu obce s vyhlásením petície a osloviť aj okolité obce, aby sa zapojili
s petíciou proti uskutočneniu delostreleckých sálv v priestoroch posádkového cvičiska
„Kolíňanský vrch“.
B/ S predajom časti obecnej parcely č. 1727/1 pre Auréliu Pindešovú, bytom Pohranice
č.352, nakoľko uvedená lokalita je v smernom územnom pláne obce plánovaná, ako
miestna komunikácia, ktorá bude slúžiť pre verejnosť.

V Pohraniciach,
dňa: 12.3.2018

Návrhová komisia:

.............................................
Tibor Pindes

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

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

