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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 6-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal
všetkých prítomných poslancov OZ 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. Tibor Pindes
2. Mgr.Jana Tóthová
B/ Návrhovú komisiu:
1. Pavol Sándor
2. Anton Kondé
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
za: 7 hlasov, proti: 0 , zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Návrh na schválenie „Záverečného účtu obce za rok 2017“
/príloha č.1/
S celoročným hospodárením obce za rok 2017 oboznámila prítomných poslancov
Mária Hőriková, účtovníčka OcÚ.
Pred schválením bol návrh záverečného účtu obce za rok 2017 predložený na verejnú
diskusiu. Znenie záverečného účtu obce za rok 2017 bol doručený poslancom a mali možnosť
sa k nemu vyjadriť.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Záverečný účet obce Pohranice za rok
2017“ s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Výsledok hospodárenia sa netvorí nakoľko v bode 4 b/ hospodársky výsledok je schodok.
Poslanci hlasovali:
Za: 7, hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 1

2

bod č.4.: Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017
/príloha č.2/
V rámci tohto bodu hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2017. Skonštatoval, že obec si v rámci záverečného účtu usporiadala svoje
hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojej zriadenej rozpočtovej organizácii
a právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky svojho rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu obce Pohranice za rok 2017“ bez pripomienok.
bod č.5.: Správa o kontrolnej činnosti HKO
/príloha č.3/
So správou kontrolnej činnosti oboznámil prítomných poslancov OZ hlavný kontrolór
obce, Ing.Ján Malý.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Správu o kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce“ bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6: Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2018
/príloha č.4/
S plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 oboznámil prítomných poslancov
hlavný kontrolór obce Ing.Ján Malý.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na II. polrok
2018“ bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
Za: 7, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.7.: Schválenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 9.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 poslancov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.8.: Schválenie počtu volebných okrskov na volebné obdobie 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje jeden volebný okrsok v kultúrnom dome pre voľby
do samosprávy obcí v roku 2018
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.9.: Schválenie úväzku starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plný úväzok starostu obce na volebné obdobie
2018 – 2022.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.10.: Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie sa ohlásil poslanci:
a/ Mgr.Jana Tóthová – mala dotaz ohľadom financovania základnej školy s vyučovacím
jazykom maďarským od 1.9.2018
- Starosta obce sa k tomu vyjadril, že obecný úrad by dofinancoval školné a plat
učiteľov, ďalej je podaná žiadosť o dofinancovanie z nadácie Bethlem Gábor
a z Ministerstva školstva SR v rámci dohadovacieho konania. Ďalej uviedol, že z 5
učiteľov 4 učitelia súhlasia s nižším úväzkom
b/ Anton Kondé – mal otázku - prečo sa nemôže súťaž vo varení guláša dňa 7.7.2018
uskutočniť v areáli pod lipou
- Starosta obce sa vyjadril k tomu, že nie je problém preložiť uvedenú akciu z ihriska
pod lipu, len to bude prinášať viac organizačných a premiestňovacích prác
- Ďalej navrhol, aby poslanci obecného úradu sa prihlásili do súťaže vo varení guláša za
obec
c/ Bc.František Tóth – sa ohlásil, že ak bude treba pri organizovaní obecných dní vypomôžu
aj poslanci OZ
- ďalej mal pripomienku, aby rozmery hrobových miest na cintoríne boli dodržané
- ďalej mal dotaz ohľadom búrania asfaltu pri kostole a ohľadom kanalizačných
poklopov v obci
- starosta obce – odpovedal - čo sa týka dodržania rozmerov hrobových miest – bude
treba hlásiť obecným rozhlasom, čo sa týka búrania asfaltu – prepojenie plynovodu
realizovali plynári – vyrovnávali tlak v potrubí – potrebné pri stavbe „Odpočívadlo“,
dodal že pred 6 rokmi bol nový asfalt vyhotovený ,
- čo sa týka kanalizačných poklopov – boli vymenené na viacerých miestach v obci
d/ Pavol Sándor – pripomenul, že bude treba osadiť nový kanalizačný poklop pri súpisnom
čísle 88 /Brodnianska/ smerom na Lapáš
e/ starosta obce – oboznámil prítomných poslancov, že plánuje pokračovanie výstavby
chodníka od p.H.Kováčovej /s.č.242/ až po p.P.Darnady /s.č.264/ - uviedol, že projektová
dokumentácia je hotová, len uvedenú trasu treba oddeliť a vyhlásiť verejné obstarávanie
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súťaž vo varení guláša dňa 7.7.2018 uskutočniť
v areáli pod lipou.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti:0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.11: Schválenie uznesenia
/príloha č.5 /
bod č.12: Záver
Záverom 6-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 26.6.2018

Overovatelia zápisnice:

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

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

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č. 6 /2018
zo 6-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.6.2018
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. Tibor Pindes
2. Mgr.Jana Tóthová
B/ Návrhovú komisiu
1. Pavol Sándor
2. Anton Kondé
2/ B e r i e n a v e d o m i e
A/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pohranice za rok 2017
bez pripomienok.
3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
bez pripomienok.
B/ Záverečný účet obce Pohranice za rok 2017“ s výrokom „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“. Výsledok hospodárenia sa netvorí nakoľko v bode 4b/
hospodársky výsledok je schodok.
C/ „Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce“ bez pripomienok.
D/ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018 bez pripomienok.
E/ Na volebné obdobie 2018 – 2022 počet poslancov 9.
F/ Jeden volebný okrsok v kultúrnom dome pre voľby do samosprávy obcí v roku 2018
G/ Plný úväzok starostu obce na volebné obdobie 2018 – 2022.
H/ Súťaž vo varení guláša dňa 7.7.2018 uskutočniť v areáli pod lipou.

V Pohraniciach,
dňa: 26.6.2018
Návrhová komisia:

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

................................................
Anton Kondé
..............................................
Bc. Ladislav Hajdu
starosta obce

