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Obecné    zastupiteľstvo    Hraň 

 
 
 

 
Z á p i s n i c a 

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

 
 
 
PRÍTOMNÍ: 
Poslanci obecného zastupiteľstva – viď prílohu č. 1/1 
 
 

 
                                                         1. Otvorenie  
 
 Rokovanie mimoriadneho zasadnutia OZ zahájila a viedla starostka obce Ing. Helena  
Zuskáčová a zároveň  oboznámila prítomných s programom zasadnutia. 
 Keďže nikto z prítomných  poslancov OZ nemal námietky k prednesenému programu, tento 
 bol jednomyseľne schválený. 
 
 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie 
 

Za zapisovateľku bola určená : 
Balogová Tatiana 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 

p. Ing. Ján Vargaeštok       
p.   Miroslav Filteš 

 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  
Predseda:   Marián Barcal 
Členovia:    Milan Litvák 
                     Juraj Minďar 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 
   
 
          3. Čerpanie finančných prostriedkov zo ŠR poskytnutých prostredníctvom  
             rozpočtu Krajského úradu životného prostredia Košice 
 
 
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s tým, že poskytnuté finančné prostriedky 
na odstránenie škôd spôsobených povodňami v priebehu roku 2010, ktoré boli poskytnuté zo 
ŠR prostredníctvom rozpočtu Krajského úradu životného prostredia Košice je potrebné na 
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základe pokynu z Obvodného úradu životného prostredia Trebišov zúčtovať do konca marca 
2011. Z toho dôvodu oslovila starostka obce tri stavebné spoločnosti, aby predložili cenovú 
ponuku na opravu povodňami poškodenej miestnej komunikácie na ulici 1.mája. Išlo 
o spoločnosti SPEEDCOM s.r.o , Brehov, NAJ-STAV s.r.o., Michalovce a ASFA-kom s.r.o., 
Trebišov, ktorý na základe výzvy predložili cenové ponuky a po ich vyhodnotení, kde 
kritériom bola najlacnejšia ponuka ako úspešná bola vybraná spoločnosť  
SPEEDCOM s.r.o., Brehov s konečnou cenou 7 841,05 € vrátane DPH. 
 
 
              4. Zapojenie sa do výzvy č.IV/4.1 ISRÚ/2011 pre opatrenie 1.4.1 Obnova  
a rozvoj obcí /opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 Obnova a rozvoj dedín podľa PRV SR / 
 
 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o tom, že v rámci MAS TOKAJ-ROVINA 
o.z. bola zverejnená výzva pre obce č.IV/4.1 ISRÚ/2011 pre opatrenie 1.4.1 Obnova  
a rozvoj obcí / opatrenie 3.4.2, kód opatrenia 322 Obnova a rozvoj dedín podľa PRV SR / 
a obce Hraň by v prípade zapojenia sa do tejto výzvy sa mohla uchádzať o finančné 
prostriedky na rekonštrukciu miestneho parku pri obecnom úrade. Maximálna suma 
finančných prostriedkov z tejto výzvy predstavuje výšku 20.000,-€.  
Poslanci vyjadrili svoj súhlas s tým, aby sa obec Hraň zapojila do vyhlásenej výzvy. 
Zároveň starostka obce oboznámila poslancov s tým, že máme predložený návrh zmluvy na 
poskytovanie poradenských služieb od Centra regionálneho rozvoja Košického kraja n.o., 
ktorý by pre nás v prípade podpísania zmluvy zabezpečili výber dodávateľa rekonštrukcie 
miestneho parku ako aj spracovanie a predloženie žiadosti. Poslanci vyjadrili súhlas 
s podpisom zmluvy na poskytovanie poradenských služieb s Centrom regionálneho rozvoja 
Košického  kraja n.o. 
 
 
 
              5. Prenájom pozemku parcela č.181 katastrálne územie Hraň 
 
 
Keďže miestny park sa nachádza na parcele číslo 181, ktorá je vedená na liste vlastníctva SPF 
poslanci po oboznámení sa s touto skutočnosťou vyjadrili súhlas s tým, aby starostka obce 
predložila na SPF žiadosť o prenájom pozemku minimálne na dobu do konca roku 2017. 
 

6. Rôzne 
 

V bode rôzne starostka obce oboznámila poslancov s výzvou doručenou z Obvodného úradu 
životného prostredia pod názvom Vyčistime si svoje mestá a obce. Naša obec už začala 
s čistením priekop smerom k Novosadu a bude v týchto prácach pokračovať aj na druhú 
stranu smerom k Sirníku a zároveň starostka obce pripraví výzvu do miestneho rozhlasu pre 
občanov obce na vyčistenie predovšetkým neobývaných pozemkov v intraviláne obce ako aj 
na celkové dodržiavanie čistoty v obcí a na neporušovanie platných smerníc a VZN v oblasti 
nakladanie s odpadom. 
Ďalej informovala prítomných o tom, že vypísané výberové konanie na obsadenie funkcie 
riaditeľa/-ľky ZŠ s MŠ Hraň nebolo úspešné, nakoľko do výberového konania nebola 
doručená ani jedna prihláška. Starostka obce poverí do vypísania a ukončenia ďalšieho 
výberového konania vedením ZŠ s MŠ Hraň niekoho z terajších pedagogických pracovníkov 
pracujúcich na ZŠ s MŠ Hraň. 
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Starostka obce podala prítomných poslancom informáciu o tom, že obec Hraň podala 
prihlášku do Prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného 
manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011. 
Poslanec Miroslav Filteš požiadal o odstránenie poškodeného oplotenia na miestnom 
cintoríne a uzavretie oplotenia. Ďalej poslanec Marián Barcal navrhol, aby sa na miestny 
cintorín zabezpečil prívod vody predovšetkým v letných mesiacoch. Spolu so starostkou obce 
bude hľadať komisia pre výstavbu a životné prostredie vhodné riešenie na zabezpečenie 
prívodu vody na miestny cintorín. 
Ďalej poslanec Marián Barcal navrhol zabezpečiť prihnojenie futbalového ihriska 
a zabezpečiť jeho povalcovanie. 
Poslanci požiadali o zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov na drobný stavebný a iný 
odpad, aby občania predovšetkým počas víkendových dní mali možnosť vývozu odpadu 
z upratovania dvorov. 

 
                                                        6. Návrh na uznesenia. 
 
 
Predseda návrhovej komisie pán Marián Barcal predniesol návrh na uznesenia, ktorý bol 
poslancami jednomyseľne schválený. 
 
 
     
                                                                 7. Záver 
 
Na záver zasadnutia starostka obce Ing. Zuskáčová Helena poďakovala prítomným poslancom  
za aktívnu účasť na mimoriadnom zasadnutí  obecného zastupiteľstva. 
 
 
 
 
V Hrani  dňa 16.03.2011 
 
                                                                             Ing.Zuskáčová Helena  
                                                                               starostka obce 
 
 
 
Zapísala :   Tatiana Balogová  
 
 
 
Overovatelia :  Ing. Ján Vargaeštok  
                         Miroslav Filteš 
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