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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 7-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, voľba návrhovej komisie
a schválenie programu zasadnutia
V rámci tohto bodu p.starosta obce určil
A/ Overovateľov zápisnice
1. Kondé Anton
2. Barboríková Mária
B/ Návrhovú komisiu:
1. Ing.Katarína Molnárová
2. Mgr.Jana Tóthová
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 bod
č.10: „Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie“.
Poslanci hlasovali:
za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.3.: Kontrola uznesení
Kontrolu uznesení vykonala Erika Kiššová, zapisovateľka OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.
bod č.4.: Schválenie kontokorentného úveru
Starosta obce oboznámil poslancov, že nakoľko skončí platnosť kontokorentného
úveru, treba schváliť obnovenie tohto úveru.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje obnovenie kontokorentného úveru
v Prima banke Nitra v čiastke 14.500,- €.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0,

zdržal sa hlas.: 0
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bod č.5.: Žiadosť o osadenie dopravného zrkadla a retardéra – obyvatelia ul.Apátska
V rámci tohto bodu poslanci obecného zastupiteľstva sa zaoberali so žiadosťou
obyvateľov ulice Apátska vo veci osadenia dopravného zrkadla a retardéra. Ako dôvod
žiadosti uvádzajú, že autá jazdia veľmi rýchlo na uvedenej ulici a zákruta je nepriehľadná.
Na základe tejto žiadosti členovia komisie pre rozvoj obce obce, výstavbu, životné prostredie,
verejný poriadok, kultúru a šport vykonali tváromiestnu obhliadku dňa 17.10.2016 o 17.00.
hod.
Návrh členov komisie za účelom riešenia uvedenej situácie bol nasledovný:
Osadiť dopravné značenie „STOP“ smerom od ihriska na Apátsku ulicu, vypíliť stromy
nachádzajúce sa pri zbernom dvore, premiestniť nádobu na sklo vyššie od križovatky cca 20
metrov a namontovať ďalšie svetlo na križovatku, konkrétne na telefónny stĺp.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na osadenie dopravného značenia
„STOP“ smerom od ihriska na Apátsku ulicu, vypíliť stromy nachádzajúce sa pri zbernom
dvore, premiestniť nádobu na sklo od križovatky cca 20 metrov a namontovať ďalšie svetlo
na križovatku, konkrétne na telefónny stĺp.
bod č.6.: Žiadosť o opätovné uzavretie nájomnej zmluvy – Brathová Veronika
V tomto bode sa prejednávala žiadosť p.Veroniky Brathovej, Pohranice č.496 vo veci
uzavretia nájomnej zmluvy, nakoľko sa jej skončil 3-ročný nájomný vzťah v obecnom
nájomnom byte.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy pre
Veroniku Brathovú, bytom Pohranice č. 496 na ďalšie 3 roky, t.j. do 31.8.2019.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.7.: Nesúhlas s ponúknutou cenou za odpredaj nehnuteľnosti – Horniaková
Alžbeta, Pohranice č. 259
Pani Alžbeta Horniaková, bytom Pohranice č.259, ktorá ponúka na predaj
nehnuteľnosti s p.č.2364/1 a p.č.2364/2 nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku, podala
nesúhlas obecným zastupiteľstvom schválenou ponúknutou cenou v sume 1,86 € /1 m2.
Dáva na vedomie obecnému zastupiteľstvu, že žiada za nehnuteľnosti 10,- € za 1 m2.
Návrh hlavného kontrolóra obce bol vysporiadať uvedenú nehnuteľnosť vydržaním.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce získať informácie o možnosti
vysporiadania nehnuteľností s p.č.2364/1 a p.č.2364/2 vydržaním pre p.Alžbetu Horniakovú,
bytom Pohranice č. 259, v opačnom prípade dať vypracovať znalecký posudok za účelom
ohodnotenia pozemku.
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bod č.8: Žiadosť o preplatenie nákladov na rekonštrukciu priestorov kaderníctva –
Kristína Rákoczy, Pohranice č. 299
V rámci tohto bodu prítomní poslanci OZ sa zaoberali so žiadosťou p.Kristíny Rákoczy,
bytom Pohranice č.299 ohľadom preplatenia výdavkov na rekonštrukciu priestorov
kaderníctva Zuzka, Pohraniceč.216. Vo svojej žiadosti uvádza, že ešte v roku 2005
investovala do prenajatého priestoru Kaderníctva čiastku 372,55 €, ktorú žiada preplatiť,
o čom priložila aj doklady za vynaložené náklady.
Obecné zastupiteľstvo na základe vyjadrenia hlavného kontrolóra obce jednomyseľne
nesúhlasí s preplatením výdavkov na rekonštrukciu priestorov kaderníctva Zuzka, Pohranice
č.216 pre Kristínu Rákoczy, bytom Pohranice č.299 z dôvodu porušenia Zákona č.523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
Poslanci hlasovali:
Za: 8 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.9.: Správa predsedu komisie
/príloha č.2/
Komisia pre rozvoj obce, výstavbu, životné prostredie, verejný poriadok, kultúru a šport pri
OcÚ v Pohraniciach,
Správu predniesol predseda komisie – pán Anton Kondé.
a/ Návrh na výrub topoľov pri futbalovom ihrisku na základe ústnej žiadosti vlastníka
pozemku s p.č.2426/11 a na orezanie gaštanov na miestnom cintoríne na základe žiadosti
občana – p.Márii Pindešovej, Pohranice č.164
Členovia komisie uskutočnili tváromiestnu obhliadku dňa 17.10.2016 o 17.00. hod na
futbalovom ihrisku v objekte, v ktorom sa nachádzajú topole z dôvodu nebezpečenstva
zlomenia konárov, prípadne celého stromu následkom zlých poveternostných podmienok.
Členovia komisie nedoporučujú výrub topoľov, navrhli riešenie opíliť jeden topoľ vo výške
cca 7-8 m, ktorý je úplne nahnutý smerom k pozemku s p.č.2426/11, ktorý je v súkromnom
vlastníctve. Čo sa týka ostatných topoľov, navrhli opíliť jednotlivé konáre, ktoré vyčnievajú
na súkromné pozemky.
Ďalej členovia komisie uskutočnili tváromiestnu obhliadku aj na miestnom cintoríne za
účelom preverenia stavu gaštanových stromov. Komisia pre životné prostredie nedoporučuje
uskutočniť väčší zásah do stromov, čo sa týka orezania spodných konárov.
Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje na návrh komisie pre rozvoj obce, výstavbu,
životné prostredie, verejný poriadok, kultúru a šport pri OcÚ v Pohraniciach vypíliť topole na
futbalovom ihrisku a súhlasí s navrhnutým riešením opíliť jeden topoľ vo výške cca 7-8 m,
ktorý je úplne nahnutý smerom k pozemku s p.č.2426/11, ktorý je v súkromnom vlastníctve a
čo sa týka ostatných topoľov schvaľujú opíliť jednotlivé konáre, ktoré vyčnievajú na
súkromné pozemky.
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Poslanci hlasovali:
za: 7 hlasov, proti: 1, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu predsedu komisie pre rozvoj obce,
výstavbu, životné prostredie, verejný poriadok, kultúru a šport pri OcÚ v Pohraniciach bez
pripomienok.
bod č.10.: Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie
Firma SYNOT TIP, a.s. Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad podala žiadosť na obecný
úrad o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke Espreso
Pohranice, Pohranice 216.
Poslanci hlasovali:
Za: 8, proti:, zdržal sa hlas.: 0
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje umiestnenie stávkovej kancelárie v
prevádzke Espreso Pohranice, Pohranice 216 počas prevádzkových hodín pre firmu SYNOT
TIP, a.s., Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad s účinnosťou od 1.1.2017 na dobu 1 roka.
bod č.11.: Interpelácia poslancov
V rámci interpelácie sa ohlásili:
a/ starosta obce – preniesol Žiadosť o výmenu okien v spálni – Materská škola Pohranice
Pani riaditeľka Materskej školy v Pohraniciach žiada obecný úrad o vyčlenenie
finančných prostriedkov na výmenu okien a vchodových dverí v MŠ Pohranice z dôvodu ich
nefunkčnosti.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Materskej školy v Pohraniciach
a poveruje starostu obce zabezpečiť 3 cenové ponuky a podľa finančných možností
uskutočniť výmenu okien v spálni MŠ v Pohraniciach ešte v tomto roku.
b/ Gálik Rudolf – sa ohlásil ohľadom verejného osvetlenia v obci – slabo svietia, navrhol
osadiť na každý stĺp lampu
-

Starosta obce odpovedal, že na uvedené svietidlá je 5 rokov záruka a tie svietidlá,
ktoré boli nahlásené z dôvodu slabého svietenia v počte 13 kusov boli minulý týždeň
opravené. Ďalej rokoval s firmou EcoLed Solutions, aby uskutočnili revízie aj na
ostatných svietidlách. Čo sa týka osadenia ďalších svietidiel, na každý stĺp pozdĺž
štátnej cesty – treba vyžiadať za akých podmienok, hlavne z finančného hľadiska by
doplnili ďalšie svietidlá.

5

-

Ďalej mal dotaz ohľadom výstavby chodníkov v obci, či už vyšla výzva na dotáciu

-

starosta obce sa vyjadril, že do dnešného dňa nebola možnosť žiadať - konkrétne na
uvedený projekt nenávratné finančné prostriedky.

-

Pripomenul, že vyšla výzva na cezhraničnú spoluprácu a v rámci tohto by obec
mohla získať finančné prostriedky na rekonštrukciu budov, ktoré sú vo vlastníctve
obce. Navrhol riešiť budovu vedľa obecného úradu so súpisným číslom 215
a priestory za budovou. Ďalej pripomenul, že treba dať vyhotoviť projektovú
dokumentáciu a na základe žiadosti, ktorú treba vypracovať do 3.11.2016 je možnosť
získať nenávratné finančné prostriedky

c/ Barboríková Mária – mala pripomienku, aby sa vypílil strom pred rodinným
domom č.88 /Brodniansky Jozef/, nakoľko je zlá viditeľnosť v zatáčke
d/ Pindes Tibor - mal návrh, aby sa osadilo dopravné zrkadlo pri RD č.105 /Pindesová
Terézia/ v zatáčke kvôli bezpečnosti premávky a pred RD č.521 /Urbanová Mária/
/Pintyipart/ sa osadil retardér
bod č.12: Schválenie uznesenia
/príloha č.3 /
bod č.13:: Záver
Záverom 7-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 17.10.2016

Overovatelia zápisnice:

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

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

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.8/2016
zo 7-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.10.2016
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. Anton Kondé
2. Mária Barboríková
B/ Návrhovú komisiu
1. Ing.Katarína Molnárová
2. Mgr.Jana Tóthová
2/ B e r i e n a v e d o m i e
A/ Kontrolu uznesení bez pripomienok
B/ Žiadosť Materskej školy v Pohraniciach a poveruje starostu obce zabezpečiť 3 cenové
ponuky a podľa finančných možností uskutočniť výmenu okien v spálni MŠ
v Pohraniciach ešte v tomto roku.
C/ Správu predsedu komisie pre rozvoj obce, výstavbu, životné prostredie, verejný poriadok,
kultúru a šport pri OcÚ v Pohraniciach bez pripomienok.
3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
s pripomienkou rozšíriť program zasadnutia o bod č.10: „Žiadosť o vydanie súhlasu obce
s umiestnením stávkovej kancelárie“.
B/ Obnovenie kontokorentného úveru v Prima banke Nitra v čiastke 14.500,- €.
.
C/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Veroniku Brathovú, bytom Pohranice č. 496 na ďalšie 3
roky, t.j. do 31.8.2019.
D/ Umiestnenie stávkovej kancelárie v prevádzke Espreso Pohranice, Pohranice 216 počas
prevádzkových hodín pre firmu SYNOT TIP, a.s., Továrenská štvrť 24, 059 51 Poprad
s účinnosťou od 1.1.2017 na dobu 1 roka.
4/ P o v e r u j e
A/ Starostu obce na osadenie dopravného značenia „STOP“ smerom od ihriska na Apátsku
ulicu, vypíliť stromy nachádzajúce sa pri zbernom dvore, premiestniť nádobu na sklo od
križovatky cca 20 metrov a namontovať ďalšie svetlo na križovatku, konkrétne na
telefónny stĺp.
B/ Starostu obce získať informácie o možnosti vysporiadania nehnuteľností s p.č.2364/1
a p.č.2364/2 vydržaním pre p.Alžbetu Horniakovú, bytom Pohranice č. 259, v opačnom
prípade dať vypracovať znalecký posudok za účelom ohodnotenia pozemku.
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5/ N e s ú h l a s í
A/ S preplatením výdavkov na rekonštrukciu priestorov kaderníctva Zuzka, Pohranice č.216
pre Kristínu Rákoczy, bytom Pohranice č.299 z dôvodu porušenia Zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
6/ N e s ch v a ľ u j e
A/ Na návrh komisie pre rozvoj obce, výstavbu, životné prostredie, verejný poriadok, kultúru
a šport pri OcÚ v Pohraniciach vypíliť topole na futbalovom ihrisku a súhlasí
s navrhnutým riešením opíliť jeden topoľ vo výške cca 7-8 m, ktorý je úplne nahnutý
smerom k pozemku s p.č.2426/11, ktorý je v súkromnom vlastníctve a čo sa týka
ostatných topoľov schvaľujú opíliť jednotlivé konáre, ktoré vyčnievajú na súkromné
pozemky.

V Pohraniciach,
dňa: 17.10.2016

Návrhová komisia:
.............................................
Ing.Katarína Molnárová

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

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

