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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 5-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce privítal
všetkých prítomných poslancov OZ a oboznámil ich s programom zasadnutia.
Zároveň navrhol rozšíriť program o ďalši bod: Schválenie „Dodatku č.2 Zmluvy o zriadení
vecného bremena in rem č.Z01/2014“ uzavretej dňa 3.7.2014 – fi.Prospect, spol. s r.o.,
J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky.
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. Gálik Rudolf
2. Frištyk Ladislav
B/ Návrhovú komisiu:
1. Pindes Tibor
2. Ing.Katarína Molnárová
C/ Zapisovateľku OZ: Eriku Kiššovú, zamestnankyňu OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
návrhovú komisiu a program zasadnutia s pripomienkou doplniť program zasadnutia o ďalší
bod – Schválenie „Dodatku č.2 Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem č.Z01/2014“
uzavretej dňa 3.7.2014 – fi.Prospect, spol. s r.o., J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Kontrola uznesení
/príloha č.1/
Kontrolu uznesení vykonala Erika Kiššová, zapisovateľka OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.
bod č.4.: Návrh zmeny v sieti škôl /ZŠ s VJM/ za účasti prizvaných hostí
V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva
a prítomných hostí so stavom finančného zabezpečenia činnosti a prevádzky ZŠ s VJM,
pričom podrobne uviedol, že príspevok od Okresného úradu, odboru školstva činí 50.682,18
€. Celkové náklady na chod uvedenej školy činia cca 95.687,- €, V rámci dohadovacieho
konania, ktoré bolo v mesiaci máj obec získala od Okresného úradu, odbor školstva
príspevok v sume 10.000,- €, Na základe týchto skutočností chýbajúce finančné prostriedky
by mali byť v sume cca 35.000,- €.
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Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní zástupcovia základnej školy maďarskej –
riaditeľ školy -Mgr.Zoltán Šonkoľ, učitelia školy, ďalej bol prítomný starosta obce z Dolných
Obdokoviec. Pán riaditeľ školy vo svojom príspevku informoval prítomných poslancov
o skutočnej situácii v maďarskej škole, uviedol že školu navštevuje 25 žiakov.
Starosta obce uviedol, že boli poslané žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na
prevádzku základnej školy s VJM do obcí Hosťová a Dolné Obdokovce, nakoľko aj z týchto
obcí navštevujú žiaci základnú školu. Po vystúpení zástupcov škôl poslanci OZ navrhli chod
školy prevádzkovať ešte jeden školský rok, t.j. 2016/2017.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje chod školy s vyuč.jazykom maďarským
prevádzkovať ešte jeden školský rok,. t.j. 2016/2017 a na najbližšom rokovaní OZ doriešiť
spôsob zabezpečenia a krytia výdavkov z iných položiek obecného rozpočtu, resp. ďalších
mimorozpočtových zdrojov.
Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.5. Návrh „Záverečného účtu obce za rok 2015“
/príloha č.2/
S celoročným hospodárením obce za rok 2015 oboznámila prítomných poslancov
Mária Hőriková, účtovníčka OcÚ
Pred schválením bol návrh záverečného účtu obce za rok 2015 predložený na verejnú
diskusiu.
Znenie záverečného účtu obce za rok 2015 bol doručený poslancom spolu
s pozvánkami a mali možnosť sa k nemu vyjadriť.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Záverečný účet obce Pohranice za
rok 2015“ s výrokom „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“.
Poslanci hlasovali:
Za: 8, hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 1
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje použitie prebytku rozpočtového
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 3.185,02 €.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6.: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce
/príloha č.3/
V rámci tohto bodu hlavný kontrolór obce predniesol svoje stanovisko k záverečnému
účtu obce za rok 2015. 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 „Stanovisko hlavného kontrolóra k
záverečnému účtu obce Pohranice za rok 2015“ bez pripomienok.
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bod č.7.: Nové Pravidlá kontrolnej činnosti
/príloha č.4/
S novým i pravidlami kontrolnej činnosti
hlavný kontrolór obce, Ing.Ján Malý.

oboznámil prítomných poslancov OZ

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje
hlavného kontrolóra obce“ bez pripomienok.

„Pravidlá kontrolnej činnosti

Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.8: Návrh Plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2016
/príloha č.5/
S plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 oboznámil prítomných poslancov
hlavný kontrolór obce Ing.Ján Malý.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Plán kontrolnej činnosti na II:polrok
2016“ bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
Za: 9, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.9.: Návrh na rozpočtové opatrenia
/príloha č.6/
S rozpočtovými opatreniami oboznámila prítomných poslancov p.Mária Höriková,
účtovníčka OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje rozpočtové opatrenia nasledovne:

Návrh na rozpočtové opatrenia v rozpočte Obce Pohranice na rok 2016.
Časť : 1
Výdavky ( + 9.020,00 €)
Kapitálové výdavky. (+ 9.020,00 €)
schválený
rozpočet
01.1.1
správa obec. úradu.
pol. 716
0
01 06.1.0 Rozvoj bývania 8x1 BJ polož 717 001
0

návrh na
rozpočet
zmenu
po zmenách
+ 4.020,00 € 4.020,00 €
+ 5.000,00 € 5.000,00 €

Výdavky ( - 12.092,00 €)
04.5.1 Údržba miest.kom.
06.5.0 Rozvoj bývania

pol. 717 001
polož 716

schválený
návrh na
rozpočet
rozpočet
zmenu
po zmenách
55.500,00
- 7.092,00 €
48.408,00 €
5.000,00
- 5.000,00 €
0
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Finančné operácie (+ 4.603,00 €)
01.1.1 Správa obec.úradu
pol. 824
08.2.0 Kultúrne služby KD polož 821

schválený
návrh na
rozpočet
zmenu
0
+ 1.531,00 €
0
+ 3.072,00 €

rozpočet
po zmenách
1.531,00 €
3.072,00 €

Finančné operácie (- 1.531,00 €)
03.6.0 Verejný poriadok

schválený
návrh na
rozpočet
zmenu
pol. 821 005 7.000,00
- 1.531,00 €

rozpočet
po zmenách
5.469,00 €

Poslanci hlasovali:
za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.10.: Schválenie „VZN o nakladaní s odpadmi“ od 1.7.2016
/príloha č.7/
V rámci tohto bodu sa prejednával návrh “VZN o nakladaní s odpadmi“ účinný od
1.7.2016.
Obecné zastupiteľstvo ruší Uznesenie č. 7/2015. bod č.3, písm.C zo 7-ho riadneho
zasadnutia OZ konaného dňa 10.12.2015, v zmysle ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo
„VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Pohranice“
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „VZN o nakladaní s odpadmi“
s účinnosťou od 1.7.2016 bez pripomienok.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.11.: Vyjadrenie – stanovisko k Zmene č.3 v kameňolome Pohranice
V rámci tohto bodu starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť firmy
V.D.S., a.s. Martinengova 18, Bratislava vo veci vyjadrenia sa k Zmene č.3 plánu otvárky,
prípravy a dobývania a k povoleniu trhacích prác veľkého rozsahu a k povoleniu trhacích
prác malého rozsahu v kameňolome Pohranice, časť Pohranice, parcela č.3244/11.
Zároveň informoval poslancov, že k predmetnej veci každý obyvateľ sa mohol písomne
vyjadriť vložením do schránky umiestnenej pri vstupe do obecného úradu a to najneskoršie do
10. júna 2016.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva boli prítomní 4 zástupcovia firmy VDS
Bratislava, členovia petičného výboru a ďalší občania.
Vyjadrenia poslancov, zástupcov petičného výboru a obyvateľov obce sú sformulované do
týchto podmienok, ktoré je potrebné uviesť do Vyjadrenia k Zmene č.3:
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1. Dodržať podmienky, ktoré sú uvedené v Rozhodnutí o povolení zmeny č. 1,
spis.č. 993 . 3447/2009/I z 30.12.2009, t.j. zníženie maximálnej hmotnosti
o ½ aj na parcele č. 3244/11, Nc = 4236 kg na jeden odstrel z max.nálože
Nc = 8472 kg. Navrhujeme tomu vykonať jeden skúšobný odstrel
s polovičnou náložou, t.j. 4236 kg do termínu ústneho pojednávania.
2. Akceptovať odporučenie odborného posudku merania vplyvu technickej
seizmicity zo dňa 2. februára 2010, v ktorom je uvedené, že počet potrebných
údajov pre matematicko- štatistické stanovenie útlmu seizmických vĺn je
vysoký a preto je potrebné vyhodnotiť niekoľko meraní. To by sa malo vykonať
aj v súvislosti s týmto plánom otvárky.
3. V plnom rozsahu rešpektovať požadovaný rozsah poprojektovej analýzy, ktorý
je určený v ustanovení bodu č. VI/5 Záverečného stanoviska MŽP SR č.
2264/2011 zo dňa 07.12.2011.
4. Označiť dobývací priestor kvôli bezpečnosti obyvateľov obce Pohranice, ale
i cudzích osôb.
5. V maximálnej možnej miere zabezpečiť zmierňujúce opatrenia z hľadiska
prevencie a minimalizácie negatívnych účinkov činnosti na jednotlivé zložky ŽP tak,
ako je to uvedené v bode 10 str. 63 až 64 Zámeru posudzovania vplyvov na životné
prostredie z júna 2011.
bod č.12.: Návrh na odkúpenie nehnuteľnosti /pri OcÚ/ na základe GP č.68/2016
Starosta obce navrhol odkúpiť časť nehnuteľnosti s p.č. 175/1, diel č.1 o výmere 5
m a diel č.2 o výmere 2 m2 na základe GP č. 68/2016 zo dňa 30.5.2016 pri obecnom úrade
od pána Petra Benku a manž. Márii bytom Pohranice č.348 za účelom majetkoprávneho
vysporiadania.
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Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje odkúpenie časť nehnuteľnosti
s p.č.175/1, diel č.1 o výmere 5 m2 a diel č.2 o výmere 2 m2 na základe GP č. 68/2016 zo dňa
30.5.2016 pri obecnom úrade od pána Petra Benku a manž. Márii, bytom Pohranice č.348 za
za účelom majetkoprávneho vysporiadania. Cena za 1 m2 sa stanovuje na 15,- €.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.13.: Žiadosť o povolenie splátok na daň z nehnuteľností na rok 2016 – Agro-Dvor,
s.r.o., Pohranice
Firma Agro-dvor, s.r.o., Pohranice žiada o povolenie zaplatenia dane z nehnuteľnosti
na rok 2016 v troch splátkach.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje povolenie splátok na daň z
nehnuteľností na rok 2016 pre firmu Agrodvor, s.r.o., Pohranice nasledovne:
1.splátka: do 31.5.2016 ...................... 5.557,13 €
2.splátka: do 30.8.2016 ...................... 6.000,00 €
3.splátka: do 30.11.2065 ...................... 6.000,00 €
Poslanci hlasovali:
Za: 9, proti: 0. zdržal sa hlas.: 0

6
bod č.14.: Oboznámenie so znaleckým posudkom č.109/2016 vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty administratívnej budovy so súpis.číslom 214
V tomto bode starosta obce predložil poslancom znalecký posudok č.109/2016 zo dňa
24.5.2016 vypracovaný Ing.Jozefom Račekom, Kajsa II/18, Lužianky vo veci stanovenia
všeobecnej hodnoty budovy so súpisným číslom 214, ktorú v súčasnosti prevádzkuje
PharmDr.Sylvia Marišová, ako verejnú lekáreň.
PharmDr.Sylvia Marišová sa zúčastnila na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorá bola
oboznámená so znaleckým posudkom, následne toho Dr.Marišová do 30 dní sa má vyjadríť
k uvedenému znaleckému posudku.
bod č.15.: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Rudolf Gálik a manž., Pohranice
č.354
Na obecný úrad bola doručená žiadosť od pána Rudolfa Gálika a manželky Jany, bytom
Pohranice č.354 vo veci odkúpenia časti obecného pozemku s p.č.2362/12 cca o výmere 82
m2, ktorá sa nachádza oproti ich rodinného domu. Ako dôvod kúpy uvádzajú, že pozemok
dlhodobo užívajú na parkovanie áut. Nakoľko obci v minulosti darovali 82 m2 pozemku, na
ktorom v súčasnosti stojí cesta, bola im prisľúbená výmena.
Stanovisko obecného zastupiteľstva bolo, že táto žiadosť sa prejedná na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva s tým, že p.Gálik predloží hodnoverný doklad a následne
toho obecné zastupiteľstvo prijme stanovisko k predmetnej žiadosti.
bod č.16.: Ponuka nehnuteľnosti na predaj – Alžbeta Horniaková, Pohranice č. 259
V rámci tohto bodu starosta obce informoval poslancov s ponukou p.Alžbety
Horniakovej, bytom Pohranice č.259 na odpredaj nehnuteľnosti s p.č.2364/1 o výmere
134,37 m2 a p.č.2364/2 o výmere 0,75 m2, ktoré sa nachádzajú v areáli futbalového ihriska.
Nakoľko obec aj v minulosti vykupovala pozemky v areáli za 1,86 €/m2, návrh poslancov bol,
aby uvedená ponúknutá nehnuteľnosť bola odkúpená v sume 1,86 € za 1 m2.
bod č.17.: Schválenie „Dodatku č.2 Zmluvy o zriadení vecného bremena“ –
Prospect, N.Zámky
/príloha č.8/
Dňa 26.5.2016 bolo doručené obecnému úradu Rozhodnutie Okresného úradu Nitra,
Katastrálny odbor prerušenie konania č.V4109/2016-2013 o návrhu na vklad práva do KN
podľa zmluvy o zriadení vecného bremena in rem č.Z01/2014. Na základe tohto rozhodnutia
do 30 dní majú byť odstránené nedostatky, ktoré sú uvedené v rozhodnutí. Starosta obce
navrhol schváliť Dodatok č.2, v ktorom sú zahrnuté všetky nedostatky, ktoré bolo treba
odstrániť.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Dodatok č.2 Zmluvy o zriadení
vecného bremena in rem č.Z01/2014“ uzavretej dňa 3.7.2014 s firmou Prospect, spol. s r.o.,
J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky.
Poslanci hlasovali:
Za: 9 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.18.:Rôzne
a/ Podnet na preskúmanie úhrady – oznámenie Obvodného banského úradu Bratislava
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s listom Obvodného banského úradu
v Bratislave ohľadom preskúmania úhrady za dobývací priestor Pohranice, z ktorého vyplýva,
že úhrada za dobývací priestor je v súlade s platnou legislatívou podľa § 32a, ods.5 zákona č.
44/1988.
bod č.19.: Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie sa ohlásil poslanec OZ - Anton Turányi – že sa vzdá poslaneckého
mandátu ku dňu 13.6.2016 kvôli pracovných povinností.
bod č.20: Schválenie uznesenia
/príloha č.9 /
bod č.21: Záver
Záverom 5-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 13.6.2016

Overovatelia zápisnice:

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

....................................................
Frištyk Ladislav

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.6/2016
z 5-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.6.2016
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. Rudolf Gálik
2. Ladislav Frištyk
B/ Návrhovú komisiu
1. Tibor Pindes
2. Ing.Katarína Molnárová
2/ B e r i e n a v e d o m i e
A/ Kontrolu uznesení bez pripomienok
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Pohranice za rok 2015 bez
pripomienok.
3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
s pripomienkou doplniť program zasadnutia o ďalší bod: „Schválenie „Dodatku č.2
Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem č.Z01/2014“ uzavretej dňa 3.7.2014 –
fi.Prospect, spol. s r.o., J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky.
B/ Chod školy s vyuč.jazykom maďarským prevádzkovať ešte jeden školský rok,. t.j.
2016/2017 a na najbližšom rokovaní OZ doriešiť spôsob zabezpečenia a krytia výdavkov
z iných položiek obecného rozpočtu, resp. ďalších mimorozpočtových zdrojov.
C/ Záverečný účet obce Pohranice za rok 2015“ s výrokom „Celoročné hospodárenie sa
schvaľuje bez výhrad“.
D/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
3.185,02 €.
E/ Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce“ bez pripomienok.
F/ Plán kontrolnej činnosti na II:polrok 2016“ bez pripomienok.
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G/ Rozpočtové opatrenia v rozpočte Obce Pohranice na rok 2016.

Časť : 1
Výdavky ( + 9.020,00 €)
Kapitálové výdavky. (+ 9.020,00 €)
01.1.1
01 06.1.0

schválený
rozpočet
správa obec. úradu.
pol. 716
0
Rozvoj bývania 8x1 BJ polož 717 001
0

návrh na
rozpočet
zmenu
po zmenách
+ 4.020,00 € 4.020,00 €
+ 5.000,00 € 5.000,00 €

Výdavky ( - 12.092,00 €)
04.5.1 Údržba miest.kom.
06.5.0 Rozvoj bývania

pol. 717 001
polož 716

schválený
návrh na
rozpočet
rozpočet
zmenu
po zmenách
55.500,00
- 7.092,00 €
48.408,00 €
5.000,00
- 5.000,00 €
0

Finančné operácie (+ 4.603,00 €)
01.1.1 Správa obec.úradu
pol. 824
08.2.0 Kultúrne služby KD polož 821

schválený
návrh na
rozpočet
zmenu
0
+ 1.531,00 €
0
+ 3.072,00 €

rozpočet
po zmenách
1.531,00 €
3.072,00 €

Finančné operácie (- 1.531,00 €)
03.6.0 Verejný poriadok

schválený
návrh na
rozpočet
zmenu
pol. 821 005 7.000,00
- 1.531,00 €

rozpočet
po zmenách
5.469,00 €

H/ „VZN o nakladaní s odpadmi“ s účinnosťou od 1.7.2016 bez pripomienok.
I/ Odkúpenie časť nehnuteľnosti s p.č.175/1, diel č.1 o výmere 5 m2 a diel č.2 o výmere 2
m2 na základe GP č. 68/2016 zo dňa 30.5.2016 pri obecnom úrade od pána Petra Benku
a manž. Márii, bytom Pohranice č.348 za za účelom majetkoprávneho vysporiadania. Cena
za 1 m2 sa stanovuje na 15,- €.
J/ Povolenie splátok na daň z nehnuteľností na rok 2016 pre firmu Agrodvor, s.r.o., Pohranice
nasledovne:
1.splátka: do 31.5.2016 ...................... 5.557,13 €
2.splátka: do 30.8.2016 ...................... 6.000,00 €
3.splátka: do 30.11.2065 ...................... 6.000,00 €
K/ Dodatok č.2 Zmluvy o zriadení vecného bremena in rem č.Z01/2014“ uzavretej dňa
3.7.2014 s firmou Prospect, spol. s r.o., J.Simora 5, 940 01 Nové Zámky.
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4/ R u š í
A/ Uznesenie č. 7/2015. bod č.3, písm.C zo 7-ho riadneho zasadnutia OZ konaného dňa
10.12.2015, v zmysle ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Pohranice“

V Pohraniciach,
dňa: 13.6.2016

Návrhová komisia:

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

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

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

