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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, voľba návrhovej komisie
a schválenie programu zasadnutia
V rámci tohto bodu p.starosta obce určil
A/ Overovateľov zápisnice
1. Tibor Pindes
2. Ladislav Gál
B/ Návrhovú komisiu:
1. Bc.František Tóth
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 opraviť bod č. 6 – Doplnenie členov
a poslancov OZ do jednotlivých komisií
Poslanci hlasovali:
za: 5 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.2.: Zloženie zákonom predpísaného sľubu náhradných poslancov OZ
V rámci tohto bodu starosta informoval poslancov, že poslanci Ladislav Frištyk
a Anton Turányi sa písomne vzdali poslaneckého mandátu a z uvedeného dôvodu nastupujú
poslanci v poradí s najvyšším počtom hlasov, ako náhradníci poslanca Pavel Sándor a Mária
Barboríková, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub náhradného poslanca OZ.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že náhradník poslanca obecného zastupiteľstva
Pavel Sándor zložil zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že náhradník poslanca obecného zastupiteľstva
Mária Barboríková zložila zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
bod č.3.: Poverenie zástupcu starostu obce
Starosta obce oboznámil poslancom, že za zástupcu starostu obce vymenuje
poslankyňu Ing.Katarínu Molnárovú..
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Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie oboznámenie starostu obce, že za zástupcu
starostu obce vymenuje poslankyňu Ing.Katarínu Molnárovú, bytom Pohranice č.128
s platom v sume 100,- € mesačne.
bod č.4. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
V rámci tohto bodu starosta obce poveril poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade jeho neprítomnosti.
Obecné zastupiteľstvo poveruje poslankyňu Ing.Katarínu Molnárovú, ktorá bude
oprávnená zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods.2
prvá veta, ods.3, tretia veta, ods.5 tretia veta, od.6, tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v prípade neprítomnosti starostu obce.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.6.: Doplnenie členov z poslancov OZ do jednotlivých komisíí
V tomto bode starosta obce navrhol doplniť člena komisie pre rozvoj obce, výstavbu,
životné prostredie, verejný poriadok, kultúru a šport.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplniť poslanca Pavela Sándora do komisie pre
rozvoj obce, výstavbu, životné prostredie, verejný poriadok, kultúru a šport.
Poslanci hlasovali:
Za: 5 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 1
bod č.7.: Kontrola uznesení
/príloha č.1./
Kontrolu uznesení vykonala Erika Kiššová, zapisovateľka OZ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení bez pripomienok.
bod č.8: Správa o Plnení rozpočtu obce za l.polrok 2016
/príloha č.2 /
So správou o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2016 oboznámila prítomných poslancov
p.Mária Höriková, účtovníčka OcÚ.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie „Správu o plnení rozpočtu obce za I.polrok
2016“ bez pripomienok.
bod č.9.: Schválenie rozpočtových opatrení
/príloha č.2 /
S rozpočtovými opatreniami oboznámila prítomných poslancov p.Mária Höriková,
účtovníčka OcÚ.
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Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje rozpočtové opatrenia nasledovne:
Časť : 1
Výdavky ( + 2.250,00 €)
Bežné výdavky. (+ 2.250,00 €
05.6.0
06.1.0
06.4.0
06.2.0

Ochrana život. prostr. pol. 637 004
Rozvoj bývania 4x6 BJ polož 637 004
Verejné osvetlenie
637 004
Verejná zeleň
637 026

schválený
rozpočet
1.800,00
0
10.500,00
0

návrh na
zmenu
- 800,00 €
+ 800,00 €
- 1.450,00 €
+ 1.450,00 €

rozpočet
po zmenách
1.000,00 €
2.520,00 €
7.604,00 €
1.450,00 €

Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.10.: Schválenie použitia prostriedkov z rezervného fondu
V rámci tohto bodu starosta obce oboznámil poslancov, že finančné prostriedky z
rezervného fondu v sume 3.185,02 € sa použijú na úhradu nákladov za vývoz komunálneho
odpadu.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje použitie prostriedkov z rezervného
fondu na bežné výdavky vo výške 3.185,02 € na úhradu záväzkov bežného rozpočtu
z predchádzajúcich rokov v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
bod č.11.: Doplnenie člena komisie podľa článku 7, ods.5, Z.č.357/2004 o ochrane
verejného záujmu
V rámci tohto bodu starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na doplnenia
člena komisie uvedenej komisie.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie člena komisie podľa článku 7, ods.5,
Z.č.357/2004 o ochrane verejného záujmu poslanca Pavela Sándora.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlas.: 0
bod č.12.: Schválenie „Dodatku č.3 k Zmluve o zriadení vecného bremena in rem
č.Z01/2014 uzavretej dňa 3.7.2014“
Dňa 25.7.2016 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.
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Starosta obce navrhol schváliť Dodatok č.3, v ktorom sú zahrnuté všetky nedostatky, ktoré
bolo treba odstrániť.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje „Dodatok č.3 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: 6 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlas.: 0 hlasov
bod č.13.: Doplnenie členov do inventarizačnej a vyraďovacej komisie
V rámci tohto bodu na návrh starostu obce poslanci obecného zastupiteľstva schválili
doplnenie členov inventarizačnej a vyraďovacej komisie poslancov Mgr.Janu Tóthovú a
Pavela Sándora.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje doplnenie členov z poslancov obecného
zastupiteľstva - poslankyňu Mgr.Janu Tóthovú, ako predsedkyňu komisie a poslanca Pavela
Sándora do inventarizačnej a vyraďovacej komisie.
Poslanci hlasovali:
Za: 4 , proti: 0 hlasov, zdržal sa hlas.: 2
bod č.14.: Žiadosti
a/ Brigita Együdová, Pohranice č.501 – Žiadosť o odpustenie nájomného
V rámci tohto bodu sa prejednávala žiadosť p.Brigity Együdovej, bytom Pohranice č.
501 vo veci odpustenia nájomného v prevádzke Štúdio Zoe, Pohranice č. 216 z dôvodu
kompletnej rekonštrukcie budovy, nakoľko uvedený priestor bol v zlom technickom stave.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje kompenzáciu nájomného vo výške
trojročného nájomného, t.j.713,40 € /237,80 € x 3 roky/ pre Brigitu Együdovú, bytom
Pohranice č.501 v prevádzke Štúdio Zoe, Pohranice č. 216 s podmienkou, že sa predložia
doklady o vynaložených nákladoch.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
b/ Ivakra, s.r.o, Zuzana Krakovíková, Dolné Obdokovce 373 - žiadosť o prenájom
priestorov
Na obecný úrad bola doručená žiadosť fi.Ivakra, s.r.o., Zuzana Krakovíková,
D.Obdokovce č.373 ohľadom prenájmu nebytových priestorov.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prenájom nebytových priestorov
v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským s nájomným v sume 250,- € mesačne
vrátane režijných nákladov pre fi.Ivakra, s.r.o., Zuzanu Krakovíkovú, Dolné Obdokovce č.373
na 5 rokov.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0, zdržal sa hlas.: 0
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c/ CBG, spol. s r.o., Stará Prievozská ul č.2, 821 09 Bratislava – žiadosť
o umiestnenie a prevádzkovanie videohier na kalendárny rok 2017
Firma CBG, spol. s r.o., so sídlom Stará Prievozská ul. č.2, 821 09 Bratislava podala na
obecný úrad žiadosť o umiestnenie a prevázdkovanie videohier na kalendárny rok 2017.
v prevádzke Espresso, Pohranice.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje umiestnenie a prevádzkovanie
videohier v období od 01.01.2017 do 31.12.2017 v prevádzke Espresso Pohranice pre firmu
CBG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Stará Prievozská č.2.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 0 , zdržal sa hlas. 0
bod č.15.:Rôzne
a/ Oboznámenie s oslavou sv.Štefana v obci Tápióság /Maďarsko/
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že bola doručená pozvánka na deň
20.8.2016 pri príležitosti osláv svätého Štefana v obci Tápióság v Maďarsku, na ktorej bude
reprezentovať našu obec aj miestny folklórny súbor Csemadok. Zároveň srdečne pozýva
všetkých poslancov na uvedenú oslavu.
b/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy – Robert Šrank, Pohranice č.397
V tomto bode starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že na
p.č.364/9, ktorého vlastníkmi sú manželia Robert Šrank a Katarína Šranková, bytom
Pohranice č.397, na ktorej má obec zriadený zberný dvor. Návrh pána Roberta Šranka bol,
aby obec s ním uzatvorila nájomnú zmluvu o užívaní uvedenej nehnuteľnosti a navrhuje
150,- € nájomného za 1 rok.
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie nájomnej zmluvy o uložení
bioodpadu s vlastníkmi p.č.364/9 – Robertom Šrankom a manž.Katarínou Šrankovou,
rod.Sórádovou, bytom Pohranice č.397 na 5 rokov a zároveň schvaľuje 150,- € nájomné na 1
rok.
Poslanci hlasovali:
Za: 6 hlasov, proti: 10, zdržal sa hlas.: 0
c/ Pindes Tibor – dotaz ohľadom dobývacieho priestoru v Kameňolome Pohranice
Poslanec Tibor Pindes tlmočil dotaz obyvateľov obce ohľadom predaja nehnuteľnosti
okolo kameňolomu. Ďalej mal otázku ohľadom osadenia výstražných tabúľ okolo objektu.
Starosta obce odpovedal p.Pindesovi, že nemá vedomosť o tom, že by nehnuteľnosť
okoko kameňolomu by bol predaný, nakoľko nový vlastník by mal podať na obec daňové
priznanie.
Ďalej dodal, že požiadavka ohľadom bezpečnosti bola daná do podmienok a prislúbil, že zistí
ako je zabezpečený priestor okolo lomu a na ďalšom zasadnutí bude informovať poslancov.
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bod č.16: Schválenie uznesenia
/príloha č. /
bod č.17:: Záver
Záverom 6-ho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce poďakoval
prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

V Pohraniciach,
dňa: 16.8.2016

Overovatelia zápisnice:

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

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

................................................
Bc.Ladislav H a j d u
starosta obce
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U Z N E S E N I E č.7/2016
zo 6-ho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.8.2016
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. Tibor Pindes
2. Ladislav Gál
B/ Návrhovú komisiu
1. Bc.František Tóth
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/ Oboznámenie starostu obce, že za zástupcu starostu obce vymenuje poslankyňu
Ing.Katarínu Molnárovú, . bytom Pohranice č.128 s platom v sume 100,- € mesačne.
C/ Správu o plnení rozpočtu obce za I.polrok 2016 bez pripomienok.
3/ S c h v a ľ u j e
A/ Zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu a program zasadnutia
s pripomienkou opraviť bod č. 6 – Doplnenie členov a poslancov OZ do jednotlivých
komisií
B/ Doplniť poslanca Pavela Sándora do komisie pre rozvoj obce, výstavbu, životné
prostredie, verejný poriadok, kultúru a šport.
C/ Rozpočtové opatrenia nasledovne:
Časť : 1
Výdavky ( + 2.250,00 €)
Bežné výdavky. (+ 2.250,00 €
05.6.0
06.1.0
06.4.0
06.2.0

Ochrana život. prostr. pol. 637 004
Rozvoj bývania 4x6 BJ polož 637 004
Verejné osvetlenie
637 004
Verejná zeleň
637 026

schválený
rozpočet
1.800,00
0
10.500,00
0

návrh na
zmenu
- 800,00 €
+ 800,00 €
- 1.450,00 €
+ 1.450,00 €

rozpočet
po zmenách
1.000,00 €
2.520,00 €
7.604,00 €
1.450,00 €
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D/ Použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné výdavky vo výške 3.185,02 € na úhradu
záväzkov bežného rozpočtu z predchádzajúcich rokov v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9
zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
E/ Doplnenie člena komisie podľa článku 7, ods.5, Z.č.357/2004 o ochrane verejného záujmu
poslanca Pavela Sándora
F/ Dodatok č.3 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.
G/ Doplnenie členov z poslancov obecného zastupiteľstva - poslankyňu Mgr.Janu Tóthovú,
ako predsedkyňu komisie a poslanca Pavela Sándora do inventarizačnej a vyraďovacej
komisie.
H/ Umiestnenie a prevádzkovanie videohier v období od 01.01.2017 do 31.12.2017
v prevádzke Espresso Pohranice pre firmu CBG, spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Stará
Prievozská č.2.
I/ Kompenzáciu nájomného vo výške trojročného nájomného, t.j. 712,40 € /237,80 € x 3
roky/ pre Brigitu Együdovú, bytom Pohranice č.501 v prevádzke Štúdio Zoe, Pohranice
č. 216 s podmienkou, že sa predložia doklady o vynaložených nákladoch.
J/ Prenájom nebytových priestorov v základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským
s nájomným v sume 250,- € mesačne vrátane režijných nákladov pre pre fi.Ivakra, s.r.o.,
Zuzanu Krakovíkovú, Dolné Obdokovce č.373 na 5 rokov. .
K/ Uzatvorenie nájomnej zmluvy o uložení bioodpadu s vlastníkmi p.č.364/9 – Robertom
Šrankom a manž.Katarínou Šrankovou, rod.Sórádovou, bytom Pohranice č.397 na 5
rokov a zároveň schvaľuje 150,- € nájomné na 1 rok.
4/ K o n š t a t u j e
A/ že náhradník poslanca obecného zastupiteľstva Pavel Sándor zložil zákonom predpísaný
sľub poslanca OZ.
B/ že náhradník poslanca obecného zastupiteľstva Mária Barboríková zložila zákonom
predpísaný sľub poslanca OZ.
5/ P o v e r u j e
A/ Poslankyňu Ing.Katarínu Molnárovú, ktorá bude oprávnená zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12, ods.2 prvá veta, ods.3, tretia
veta, ods.5 tretia veta, od.6, tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v prípade neprítomnosti starostu obce.

V Pohraniciach,
dňa: 16.8.2016
Návrhová komisia:
.............................................
Bc.František Tóth

................................................
Ing.Katarína Molnárová
..............................................
Bc. Ladislav Hajdu
starosta obce

