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Obecné    zastupiteľstvo    Hraň 

 
 
 

 
Z á p i s n i c a 

z mimoriadneho zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  konaného 
dňa  14.júla 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 
 

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

p. Marián Barcal       
p.   Juraj Minďar 

 
 

                                            3. Voľba návrhovej komisie 
 
Do návrhovej komisie boli navrhnutí:  
Predseda:   Marián Barcal 
Členovia:    Milan Litvák 
                     Milan Šikora 
 
Návrhová komisia bola jednomyseľne schválená. 
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                         4.Prečerpávacia stanica vnútorných vôd – schválenie. 
 
 
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov s tým, že z dôvodu, že jeden z majiteľov 
pozemku, na ktorom malo podľa projektu ústiť výtlakové potrubie od prečerpávacej stanice 
vnútorných vôd a tak stekať do rieky Trnávka  nedal súhlas na jeho realizáciu – ide o Andreja 
Juhása, bolo potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu prečerpávacej stanice 
vnútorných vôd tak, aby výtlakové potrubie ústilo na susednom pozemku – parcela č. 511 
a 512, ktoré sú vo vlastníctve Slovenskej republiky ako parcely registra „E“ evidované na 
mape určeného operátu na LV č.1310 v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. 
Na základe tejto skutočnosti obec Hraň požiadala SPF o súhlas s realizáciou stavby a následne 
požiada o prenájom časti uvedených parciel na základe vyhotoveného geometrického plánu 
podľa projektovej dokumentácie. SPF požaduje od obce opätovné schválenie realizácie 
predmetnej stavby Prečerpávacej stanice vnútorných vôd terajším zastupiteľstvom. 
Prítomní poslanci vyjadrili súhlas s realizáciou predmetnej stavby Prečerpávacej stanice 
vnútorných vôd za podmienok, ktoré sú v súlade s prepracovanou projektovou dokumentáciou 
Ing. Bačom v mesiaci 6/2011. 
 
 
 
              5.Zabezpečenie akcie –súťaž vo varení guľášu o zlatú varešku obce Hraň  
                 a súťaže v pouličnom turnaji v minifutbale 
 
 
Starostka obce informovala prítomných poslancov o doterajšej situácií v zabezpečení akcie, 
ktorá sa uskutoční dňa 16.7.2011 na miestnom futbalovou ihrisku. Do súťaže vo varení 
guľášu sa prihlásilo 6 družstiev, pre ktorých je zabezpečené mäso, zemiaky, cibuľa, chlieb, 
plastové mištičky a lyžice, stôl a 2 stoličky pre každé družstvo. Zároveň pre súťažiacich je 
zabezpečená sóda na občerstvenie. Takisto do pouličného turnaja v minifutbale sa prihlásilo  
6 mužstiev, aj pre nich je zabezpečená sóda na občerstvenie. Bufet na ihrisku si zabezpečí 
miestny futbalový oddiel. Ceny pre víťazov a drobné upomienkové predmety pre všetkých 
účastníkov oboch súťaží sú zabezpečené. Starostka obce požiadala prítomných poslancov, aby 
sa zúčastnili uvedenej akcie a boli nápomocní pri jej organizovaní.Ospravedlnil sa z tejto 
akcie pán Barcal pre neprítomnosť v obci. 
 
 
                                                        6.Rôzne 
 
V rámci tohto bodu starostka obce informovala prítomných o podpísaní Zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku č.810002 uzatvorenej medzi poskytovateľom podpory 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou Bratislava a Obcou Hraň dňa 12.7.2011 a vo výške  
34.875,11 €, čo predstavuje nenávratný finančný príspevok pre projekt Revitalizácia detského 
ihriska v obci Hraň a 6.975,20 €, čo predstavuje 20 %-tné DPH. Keďže ako najvýhodnejší 
spôsob financovania pre obec sa javí spôsob financovania refundáciou a kvôli čo najrýchlejšej 
realizácií stavby, nakoľko sa jedná o detské ihrisko pri miestnej Materskej škole navrhuje 
starostke obce obecnému zastupiteľstvu, aby súhlasilo s tým, aby obec Hraň požiadala 
o vykrytie tejto akcie úverom z bankového ústavu Dexia Banka Slovensko, keďže v tomto 
ústave máme vedené všetky bankové účty a aby obecné zastupiteľstvo poverilo starostku obce 
jednaním s bankovým ústavom o poskytnutí úveru. 
Prítomní poslanci vyjadrili súhlas s návrhom predneseným starostkou obce. 
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Ďalej starostka obce informovala prítomných poslancov o výsledkoch vývozu komunálneho 
odpadu v priebehu roka 2011.Vývoz pokiaľ ide o počet vyvezených kontajnerov sa zvýšil 
v čase, keď bol vývoz realizovaný bez doloženia žetónu, čo bolo v troch vývozoch za sebou. 
Pre obec to má ten význam, že nedochádza vo veľkej miere k vytváraniu čiernych skládok 
v okolí obce. Preto starostka obce navrhuje, aby vývoz komunálneho odpadu bol v mesiacoch 
júl a august ešte realizovaný bez dokladania žetónu s tým, že pracovníci obecného úradu budú 
aj naďalej intenzívne pracovať na vymáhaní nedoplatkov za smeti. 
Poslanci vyjadrili súhlas s týmto návrhom. 
      
                                                                 7.Diskusia 
 
 V rámci diskusie prítomní diskutovali o tom, že v priebehu letných mesiacoch, keď sú 
prázdniny, je potrebné vo väčšej miere si všímať dianie v obci vo večerných i nočných 
hodinách a prípadné problémy hlásiť starostke obce. 
Ďalej predbežne bola diskutovaná otázka organizácie futbalových turnajov v letnom období 
a starostka obce požiadala predsedníčku kultúrnej komisie, aby následne zvolala zasadnutie 
komisie, kde by sa dohodlo organizačné zabezpečenie futbalových turnajov i Pochodu vďaky 
SNP, ktorý sa uskutoční 27.8.2011. 
 
                                                            8.Návrh na uznesenia      
 
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenia zo zasadnutia obecného 
zastupiteľstva zo dňa 14.júla 2011.Tento návrh bol jednomyseľne schválený prítomnými 
poslancami. 
 
                                                          9.Záver 
 
Na záver zasadnutia starostka obce Ing. Zuskáčová Helena poďakovala prítomným poslancom  
ako aj členom kultúrnej komisie za aktívnu účasť na mimoriadnom zasadnutí  obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
V Hrani  dňa 14.07.2011 
 
                                                                             Ing.Zuskáčová Helena  
                                                                               starostka obce 
 
 
 
Zapísala :   Tatiana Balogová  
 
 
 
Overovatelia :  Marián Barcal  
                         Juraj Minďar 
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