
Obecné zastupiteľstvo  Hraň 
 
 

U z n e s e n i e   č. 1/m 
 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 15.marca 2011 v Hrani 

 
 
 
      Obecné zastupiteľstvo v Hrani v súlade s ustanovením § 11, ods. 4, zák.  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 
Uznesenie č.1/m/1 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrani berie na vedomie : 
 
1.Informáciu o výzvach vyhlásených na základe rozhodnutia správnej rady  
   MAS TOKAJ-ROVINA na predkladanie žiadosti o NFP z PRV SR 2007- 
   2013. 
 
2.Informáciu o čerpaní finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom  
   rozpočtu Krajského úradu životné prostredia Košice – výber dodávateľa. 
 
3.Informáciu o akcií Vyčistíme si svoje mestá a obce z Obvodného úradu 
  životného prostredia v Trebišove.  
 
4.Informáciu o výsledku vypísaného výberového konania na funkciu riaditeľa/ 
   -ľky ZŠ s MŠ Hraň a informáciu o vypísaní nového výberového konania na 
   uvedenú funkciu. 
 
5.Informáciu o zapojení sa do Prvého realizačného projektu Programu 
   revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí Slovenskej  
   republiky pre rok 2011. 
 
 
  Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
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Uznesenie č.1/m/2 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje: 
 

A. program rokovania 
 

B. zloženie návrhovej komisie : 
Barcal Marián       predseda  
Litvák Milan        člen 
Minďar Juraj        člen 

  
Obecné zastupiteľstvo v Hrani berie na vedomie : 
 
     -určenie zapisovateľa                  Balogová Tatiana 
     -určenie overovateľov zápisnice Ing.Ján Vargaeštok 
                                                          Filteš Miroslav  

 
Uznesenie schválené počtom hlasov  7 . 

 
 
 

Uznesenie č.1/m/3 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje podpis zmluvy č.17/III/2011 
o poskytovaní poradenských služieb uzatvorenej s Centrom regionálneho 
rozvoja Košického kraja,n.o. s účinnosťou od 15.3.2011. 
 
Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
 
 
Uznesenie č.1/m/4 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrani  schvaľuje  zapojenie sa obce Hraň do výzvy 
č.IV/4.1 ISRÚ/2011 na predkladanie žiadosti o NFP z PRV SR 2007 -2013 
v rámci implementácie ISRÚ Miestnej akčnej skupiny TOKAJ-ROVINA,o.z. 
pre opatrenie 1.4.1 Obnova a rozvoj obcí / opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 
Obnova a rozvoj dediny podľa PRV SR/. 
 
  
Uznesenie schválené počtom hlasov  7 . 
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Uznesenie č.1/m/5 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje realizáciu rekonštrukcie parku pod 
názvom „Miestny park-oddychvé centrum obce Hraň“ cez stavebné úpravy a 
predmetnú stavbu schvaľuje ako stavbu vo verejnom záujme. 
 
Uznesenie schválené počtom hlasov  7 . 
 
Uznesenie č.1/m/6 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje  prenájom pozemku parcelné číslo 181 
v katastrálnom území Hraň –parcely registra“E“ evidované na mape určeného 
operátu - od SPF Bratislava – list vlastníctva č.1119, za účelom realizácie 
rekonštrukcie miestneho parku- oddychovej zóny  v rámci vyhlásenej výzvy  
č.IV/4.1 ISRÚ/2011 na predkladanie žiadosti o NFP z PRV SR 2007 -2013 
v rámci implementácie ISRÚ Miestnej akčnej skupiny TOKAJ-ROVINA,o.z. 
pre opatrenie 1.4.1 Obnova a rozvoj obcí / opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 
Obnova a rozvoj dediny podľa PRV SR/. 
Prenájom pozemku sa uskutoční na základe podmienok špecifikovaných v  
zmluve o nájme predloženej SPF Bratislava . 
Obecné zastupiteľstvo zároveň splnomocňuje starostku obce na podpis nájomnej 
zmluvy s SPF Bratislava. 
 
Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
 
Uznesenie č.1/m/7 
 
Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje  prenájom pozemku parcelné číslo 
180/1 v katastrálnom území Hraň  o výmere  90 m2–novovytvorená parcela 
č.180/9 geometrickým plánom č.34873066-09/2011zo dňa 31.3.2011 - od 
Košického samosprávneho kraja – Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
-list vlastníctva č.665, za účelom realizácie rekonštrukcie miestneho parku- 
oddychovej zóny  v rámci vyhlásenej výzvy  č.IV/4.1 ISRÚ/2011 na 
predkladanie žiadosti o NFP z PRV SR 2007 -2013 v rámci implementácie 
ISRÚ Miestnej akčnej skupiny TOKAJ-ROVINA,o.z. pre opatrenie 1.4.1 
Obnova a rozvoj obcí / opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 Obnova a rozvoj 
dediny podľa PRV SR/. 
Prenájom pozemku sa uskutoční na základe podmienok špecifikovaných v  
zmluve o nájme predloženej Košickým samosprávnym krajom . 
Obecné zastupiteľstvo zároveň splnomocňuje starostku obce na podpis nájomnej 
zmluvy s Košickým samosprávnym krajom-Správa ciest Košického 
samosprávneho kraja. 
Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
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Uznesenie č.1/m/8  
 
 Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje realizáciu rekonštrukcie miestnej 
komunikácie na ulici 1.mája –ukončenie ulice poškodené povodňami v roku 
2010. 
     
Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
 
 
 Uznesenie č.1/m/9 
   
 Obecné zastupiteľstvo v Hrani schvaľuje výber dodávateľa na uskutočnenie  
realizácie rekonštrukcie miestnej komunikácie na ul.1.mája na základe priameho 
oslovenia minimálne 3 dodávateľov s tým, že  vybraný bol uchádzač, ktorý za 
poskytnutú dotáciu urobí väčšie množstvo práce a to : 
SPEEDCOM s.r.o. Brehov. 
 
 
Uznesenie schválené počtom hlasov  7. 
     
   Uznesenie č.1/m/10    
  
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostke obce 
- spracovať žiadosť o súhlas na realizáciu rekonštrukcie parku od SPF Bratislava 
- spracovať žiadosť o prenájom pozemku od SPF Bratislava. 
 
 
Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
 
 
Uznesenie č.1/m/11 
 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostke obce spracovať spolu s vybranou 
spoločnosťou na vykonávanie externého manažmentu výber  dodávateľa na 
rekonštrukciu miestneho parku a prihlásenie sa do vyhlásenej výzvy  č.IV/4.1 
ISRÚ/2011 na predkladanie žiadosti o NFP z PRV SR 2007 -2013 v rámci 
implementácie ISRÚ Miestnej akčnej skupiny TOKAJ-ROVINA,o.z. pre 
opatrenie 1.4.1 Obnova a rozvoj obcí / opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 
Obnova a rozvoj dediny podľa PRV SR/,ktorý zároveň zabezpečí vyhotovenie 
projektovej dokumentácie. 
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Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
Uznesenie č.1/m/12 
 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostke obce spracovať reláciu do 
miestneho rozhlasu o jarnom upratovaní  na základe výzvy z OÚ ŽP v Trebišove  
doručenej na obec pod názvom „Vyčistime si svoje mestá a obce“. 
Ďalej doporučuje starostke obce riešiť opravu poškodeného oplotenia na 
cintoríne, zabezpečenie podkladu pod veľkokapacitné kontajnery umiestnené na 
cintoríne, zabezpečiť pristavenie veľkokapacitných kontajnerov na drobný 
stavebný odpad v rámci jarného upratovania. 
Na futbalovom ihrisku zabezpečiť prihnojenie ihriska a jeho valcovanie.  
 
Uznesenie schválené počtom hlasov 7 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V  Hrani dňa 15.3.2011                                          Ing. Helena Zuskáčová 
                                                                                        Starostka obce 
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