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bod č.1.: Zahájenie
Úvodom 8-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. Pindes Tibor
2. Sándor Pavel
B/ Návrhovú komisiu:
1. Bc.František Tóth
2. Gál Ladislav
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.: Zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených
nákladov projektu, t.j. „Regionálne centrum kultúrneho dedičstva a výtvarné
dielne“, Regionálne centrum kultúrneho dedičstva a výtvarné dielne – exteriér“
V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil prítomných poslancov s možnosťou
získania dotácie z Programu spolupráce INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko
na projekt „Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva v partnerských obciach Pohranice
Tápióság“.
-

-

Obecné zastupiteľstvo v Pohraniciach jednomyseľne schvaľuje:
realizáciu projektu s názvom „JOINT DEVELOPMENT OF CULTURAL
HERITAGE IN TWINNING MUNICIPALITIES POHRANICE-TAPIOSAG“
(Spoločný rozvoj kultúrneho dedičstva v partnerských obciach Pohranice – Tápióság“)
v prípade získania podpory z Programu spolupráce INTERREG VA Slovenská
republika – Maďarsko
zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov
projektu, t.j. 41.848,- eur.

Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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bod č.4.: Rôzne
a/

Návrh na schválenie príspevku na prevádzku Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským

V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že na základe
prepočtu poskytnutých finančných prostriedkov z Ministerstva školstva a skutočne použitých
prostriedkov na financovanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským navrhuje
schváliť finančnú čiastku v sume 35.000,- € na mzdy, odvody, tovary a služby.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie návrh na schválenie príspevku na prevádzku
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje na základe prepočtu finančných
prostriedkov z Ministerstva školstva a skutočne použitých prostriedkov na financovanie
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Pohraniciach finančnú čiastku v sume
35.000,- € na mzdy, odvody, tovary a služby.
Poslanci hlasovali:
Za: 7 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
b/ Pripomienka poslanca Bc.Františka Tótha k verejnému osvetleniu a k výstavbe chodníkov
Vo svojom diskusnom príspevku poslanec Bc.František Tóth mal pripomienku ohľadom
výstavby chodníkov v obci, či by sa nemohli chodníky vybudovať svojpomocne vytvorením
pracovnej skupiny z obce.
Ďalej mal dotaz – pracovníci fi.EcoLed prečo nemôžu prísť opraviť LED žiarovky na verejné
osvetlenie, v prípade ak je pokazená iba jedna lampa. Pri prezentácii rekonštrukcie verejného
osvetlenia zástupcovia firmy uviedli, že v prípade poruchy 1 žiarovky prídu opraviť do 5 dní
aj tú jednu. Ďalej mal dotaz ohľadom svietivosti žiaroviek – podľa zástupcov firmy nové
žiarovky by mali mať takú istú svietivosť, ako staré žiarovky boli, pričom v skutočnosti slabo
svietia.
a/ starosta obce navrhol pozvať na zasadnutie obecného zastupiteľstva zástupcov firmy
EcoLed ohľadom tejto pripomienky
b/ čo sa týka vybudovania chodníkov v obci, treba zistiť či je vôbec záujem zo strany
občanov, ktorí už práce vykonávali v minulosti. Treba zobrať do úvahy aj to, že nadpolovičnú
väčšinu výdavkov tvoria materiálové položky , čo tiež nie je zanedbateľná položka pri tejto
výstavbe, hlavne pri dažďovej kanalizácii.
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bod č.5.: Schválenie uznesenia
/príloha č.1/
bod č.6.: Záver
Záverom 8-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 2.11.2016

Overovatelia zápisnice:
...............................................
Pindes Tibor

....................................................
Sándor Pavel

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.9/2016
z 8-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 2.11.2016
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. Sándor Pál
B/ Návrhovú komisiu
1. Gál Ladislav
2. Bc.František Tóth
2/ B e r i e n a v e d o m i e
A/ návrh na schválenie príspevku na prevádzku Základnej školy s vyučovacím jazykom
maďarským.
3/ S c h v a ľ u j e
A/ zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
bez pripomienok.
B/ realizáciu projektu s názvom „JOINT DEVELOPMENT OF CULTURAL HERITAGE IN
TWINNING MUNICIPALITIES POHRANICE-TAPIOSAG“ (Spoločný rozvoj
kultúrneho dedičstva v partnerských obciach Pohranice – Tápióság“) v prípade získania
podpory z Programu spolupráce INTERREG VA Slovenská republika – Maďarsko
- zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených nákladov
projektu, t.j. 41.848,- eur.
C/ na základe prepočtu finančných prostriedkov z Ministerstva školstva a skutočne použitých
prostriedkov na financovanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
v Pohraniciach finančnú čiastku v sume 35.000,- € na mzdy, odvody, tovary a služby.

V Pohraniciach,
dňa: 2.11.2016
Návrhová komisia:
.............................................
Bc.František Tóth

................................................
Gál Ladislav

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

