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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 3-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal
všetkých prítomných poslancov a oboznámil ich s programom zasadnutia. Zároveň navrhol
rozšíriť program zasadnutia o ďalší bod – „Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre
inžinierske siete na p.č.3114/2”
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. Rudolf Gálik
2. Tibor Pindes
B/ Návrhovú komisiu:
1. Anton Kondé
2. Mária Barboríková
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia s pripomienkou rozšíriť program zasadnutia o ďalší
bod – „Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre inžinierske siete na p.č.3114/2”
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Žiadosť o prevedenie zriaďovacích práv ZŠ Pohranice s VJM
V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s Oznámením
výsledku hlasovania Rady školy pri Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
ohľadom prevodu zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s VJM Pohranice č.245 na Talentum NZ,
n.o., Okružná cesta 4177/19, 945 01 Komárno.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prevod zriaďovateľskej pôsobnosti
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Pohranice č.245 na Talentum NZ., n.o.,
Okružná cesta 4177/19, 945 01 Komárno v zastúpení štatutárky Mgr.Ivety Szabóovej
k 1.9.2018.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 10, zdržal sa hlas.: 0
bod č.4.: Žiadosť na kúpu parcely č.3117/1 – Agro-dvor, s.r.o., Pohranice
Na obecný úrad bola doručená žiadosť na kúpu parcely reg.“E“ 3117/1 k.ú. Pohranice
o výmere 1022 m2 od firmy Agro-dvor, s.r.o. , Pohranice z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov parciel pod budovami na hospodárskom dvore. Uvedená parcela je vo
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vlastníctve obce a je čiastočne zastavaná budovou a spevnenou plochou. Žiadateľ navrhuje
cenu 3,50 €/m2, tj.3577,- €, alebo cenu stanovenú odborným znaleckým posudkom.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na
p.č.3117/1 v k.ú. Pohranice za účelom odpredaja nehnuteľnosti pre firmu Agro-dvor, s.r.o.,
Pohranice z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov parciel pod budovami na
hospodárskom dvore Agrodvor, s.r.o., Pohranice.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.5.: Žiadosť o zriadenie vecného bremena pre inžinierske siete – p.č.3114/2
V rámci tohto bodu starosta obce informoval poslancov so žiadosťou o zriadení
vecného bremena pre inžinierske siete v intraviláne obce na p.č.“E“ 3114/2, ktoré bude slúžiť
pre verejnosť a to vybudovanie káblového elektrického rozvodu VN 22 v kat.území
Pohranice. Zriadenie vecného bremena na uvedenú stavbu obec potrebuje pre stavebný úrad
za účelom vydania stavebného povolenia.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zriadenie vecného bremena, zaťaženie
nehnuteľnosti s p.č.3114/2 v k.ú. Pohranice , LV č.3398 v prospech Západoslovenská
distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako celý pozemok, ktorého predmetom je
zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, ich užívanie, prevádzkovanie, údržba,
úpravy, rekonštrukcie, modernizácia a akékoľvek stavebné úpravy energetickej stavby za
jednorázovú odplatu vo výške 63,70 € .
Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom realizácie elektroenergetickej stavby „8 BJ + 8 RD
Pohranice“.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6.: Interpelácia poslancov
V rámci tohto bodu sa ohlásili poslanci OZ z dôvodu uskutočnenia ohňostroja dňa
24.3.2018 v Reštaurácii mlyn u Anastazie. Mali výhrady voči tomu, že ohňostroj bol silný
a narušoval kľud občanov. Žiadali, aby v budúcnosti boli zakázané uskutočnenia ohňostrojov
v celej obci, okrem organizovania podujatí obecným úradom.
bod č.7.: Schválenie uznesenia
/príloha č.2
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bod č.8.: Záver
Záverom 3-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 26.3.2018

Overovatelia zápisnice:

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

....................................................
Tibor Pindes
................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.3/2018
z 3-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.03.2018
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. Rudolfa Gálika
2. Tibora Pindesa
B/ Návrhovú komisiu
1. Antona Kondého
2. Máriu Barboríkovoú
2/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
s pripomienkou rozšíriť program zasadnutia o ďalší bod – „Žiadosť o zriadenie vecného
bremena pre inžinierske siete na p.č.3114/2”
B/ Prevod zriaďovateľskej pôsobnosti Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
Pohranice č.245 na Talentum NZ., n.o., Okružná cesta 4177/19, 945 01 Komárno v z
zastúpení štatutárky Mgr.Ivety Szabóovej k 1.9.2018.
C/ Zriadenie vecného bremena, zaťaženie nehnuteľnosti s p.č.3114/2 v k.ú. Pohranice , LV
č.3398 v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako
celý pozemok, ktorého predmetom je zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
ich užívanie, prevádzkovanie, údržba, úpravy, rekonštrukcie, modernizácia a akékoľvek
stavebné úpravy energetickej stavby za jednorázovú odplatu vo výške 63,70 € .
Vecné bremeno sa zriaďuje za účelom realizácie elektroenergetickej stavby „8 BJ + 8 RD
Pohranice“.
3/ P o v e r u j e
A/ Starostu obce dať vypracovať znalecký posudok na p.č.3117/1 v k.ú. Pohranice za účelom
odpredaja nehnuteľnosti pre firmu Agro-dvor, s.r.o., Pohranice z dôvodu vysporiadania
vlastníckych vzťahov parciel pod budovami na hospodárskom dvore Agrodvor, s.r.o.,
Pohranice.

V Pohraniciach,
dňa: 22.3.2018
Návrhová komisia:
.............................................
Anton Kondé

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

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