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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 1-ho mimoriadneho 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. Pindes Tibor
2. Turányi Anton
B/ Návrhovú komisiu:
1. Gál Ladislav
2. Ing.Katarína Molnárová
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Žiadosť o vyjadrenie k UR – Záväzné stanovisko k stavbe „Inžinierskych Sietí
pre Odpočívadlá Pohranice“ a k stavbe „Odpočívadlá Pohranice /Ľavá a Pravá
strana/ vrátane IS“ pre Koncesionára“ GRANVIA, a.s. a spoločnosti Granvia
Construction, s.r.o.
V tomto bode starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť o vyjadrenie
k územnému rozhodnutiu – Záväzné stanovisko k stavbe „Inžinierskych Sietí pre
Odpočívadlá Pohranice“ a k stavbe „Odpočívadlá Pohranice /Ľavá a Pravá strana/ vrátane IS“
pre Koncesionára“ GRANVIA a.s. a spoločnosti Granvia Construction, s.r.o.,
V rámci tohto bodu na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný zástupca firmy
Granvia Construkcion, s.r.o, Nitra – Ing.Jaroslav Burda, ktorý informoval prítomných
poslancov s vybudovaním odpočívadiel. Uviedol, že sa bude rozširovať výkup pozemkov od
vlastníkov 2x z 0,90 ha na 2x 2,50 ha, na ktorých bude treba vybudovať elektrinu, plyn
a kanalizáciu.
Starosta obce informoval prítomných poslancov, že v roku 2012 uznesením OZ
č.4/2012 zo dňa 14.6.2012 bola schválená zmena územného plánu obce za účelom výstavby
čerpacích staníc pohonných hmôt pre firmy Kyklop, -Real - Invest, Nitra a Best stav, s.r.o.,
Nitra.
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Poslanci obecného zastupiteľstva mali požiadavku, aby pri vypracovaní projektovej
dokumentácie pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie bolo zakotvené, že v prípade
využívania všetkých komunikácií v katastrálnom území obce Pohranice boli dané do
pôvodného stavu. Ďalej požadujú, že pri poškodení celoobecnej kanalizácie, ktorá je
umiestnená v cestnom telese uviesť do pôvodného stavu vrátane kanalizačných poklopov.
a/ Obecné zastupiteľstvo súhlasí s projektovou dokumentáciou k stavbe „Inžinierskych
Sietí pre „Odpočívadlá Pohranice“ a s projektovou dokumentáciou k stavbe „Odpočívadlá
Pohranice /Ľavá a Pravá strana/ vrátane IS“ pre Koncesionára „GRANVIA, a.s., a spoločnosti
Granvia Construction. s.r.o.
b/ Všetky komunikácie, ktoré budú využívané pri výstavbe odpočívadiel v katastrálnom
území obce Pohranice treba zakotviť do územného rozhodnutia a stavebného povolenia, že
po ukončení stavebných prác využívané komunikácie sa dajú do pôvodného stavu. Ďalej
požadujú, že pri poškodení celoobecnej kanalizácie, ktorá je umiestnená v cestnom telese
uviesť do pôvodného stavu vrátane kanalizačných poklopov.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 1
bod č.4.: Rôzne
1. Žiadosť o prehodnotenie Dodatku k nájomnej zmluve Espreso bar – užívanie letnej
terasy
V rámci tohto bodu sa prejednávala žiadosť prenajímateľky Espreso baru – pani Márii
Búšovej, bytom Pohranice č. 5 vo veci prehodnotenia výšky nájomného za používanie letnej
terasy.
Prenajímateľka vo svojej žiadosti uvádza, že uvedenú terasu vybudovala na vlastné náklady a
používa ju približne 5 mesiacov v roku – od 20.04.2016 do 30.9.2016. Z tohto dôvodu
nesúhlasí s nájomným počas celého roku.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva bol prítomný p.Zoltán Búš, ktorý informoval
prítomných poslancov, že uvedená terasa je využívaná iba cez letné obdobie.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Dodatok č.3 k nájomnej zmluve
č.3/2012 o nebytových priestoroch pre Espresso Pohranice v zmysle ktorého sa doplňuje účel
3 bod 1 Zmluvy č.3/2012 o prenájom terasy vo výmere 44,40 m2. a dopĺňa sa čl.5 bod 2
Zmluvy č.3/2012, v ktorom sa uvedie termín používania letnej terasy od 1.04.2016 do
30.9.2016.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
2. Návrh p.Zoltána Búša ohľadom prejazdu cesty medzi budovou Pošty a budovou
Espresa
Pán Zoltán Búš navrhol obecnému zastupiteľstvu riešiť prejazd medzi budovou
Pošty a budovou Espresa, z dôvodu že pri veľkých dažďoch vymýva sa kameň na
vozovku.
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bod č.5.: Schválenie uznesenia
/príloha č.2/
bod č.6.: Záver
Záverom 1-ho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 5.5.2016

Overovatelia zápisnice:

...............................................
Turányi Anton

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

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.5/2016
Z 1-ho mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 5.5.2016
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. Pindes Tibor
2. Turányi Anton
B/ Návrhovú komisiu
1. Gál Ladislav
2. Ing.Katarína Molnárová
2/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
bez pripomienok.
B/ „Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č.3/2012 o nebytových priestoroch pre Espresso
Pohranice v zmysle ktorého sa doplňuje účel 3 bod 1 Zmluvy č.3/2012 o prenájom terasy
vo výmere 44,40 m2. a dopĺňa sa čl.5 bod 2 Zmluvy č.3/2012, v ktorom sa uvedie termín
používania letnej terasy od 1.04.2016 do 30.9.2016.
3/ S ú h l a s í
A/ a/ S projektovou dokumentáciou k stavbe „Inžinierskych Sietí pre „Odpočívadlá
Pohranice“ a s projektovou dokumentáciou k stavbe „Odpočívadlá Pohranice /Ľavá
a Pravá strana/ vrátane IS“ pre Koncesionára „GRANVIA, a.s., a spoločnosti Granvia
Construction. s.r.o.
b/ Všetky komunikácie, ktoré budú využívané pri výstavbe odpočívadiel v katastrálnom
území obce Pohranice treba zakotviť do územného rozhodnutia a stavebného povolenia,
že po ukončení stavebných prác využívané komunikácie sa dajú do pôvodného stavu.
Ďalej požadujú, že pri poškodení celoobecnej kanalizácie, ktorá je umiestnená v cestnom
telese uviesť do pôvodného stavu vrátane kanalizačných poklopov.
V Pohraniciach,
dňa: 5.5.2016
Návrhová komisia:
.............................................
Gál Ladislav

................................................
Ing.Katarína Molnárová

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