Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 23.5.2016

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 23.5.2016
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 23.5.2016 za účasti 8
poslancov obecného zastupiteľstva a od 17,30 hod. 9 poslancov – prišiel poslanec Ing.
Lančarič, starostu obce Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, Ing. Ľubomíra
Galiovského – riaditeľa TS, Mgr. Jany Mozolákovej – ekonómky obce a 4 občanov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
6. Úprava rozpočtu č. 2 obce Krajné na rok 2016
7. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z operačného
programu Kvalita životného prostredia a schválenie 5% spoluúčasti na projekt
„Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“
8. Schválenie úveru na prefinancovanie faktúry za opravu ciest z roku 2015
9. Schválenie členstva v „Združení obcí Čachtice – Kopanice“
10. Rozšírenie školského obvodu ZŠ s MŠ Krajné o obec Polianka
11. Rôzne:
a) informácie starostu
12. Diskusia
13. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce Ing. Peter Kubis skonštatoval
prítomnosť 8 poslancov a od 17,30 hod. 9 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej
listiny skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov OZ a vyhlásil
zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
2. Schválenie programu OZ
Starosta obce Ing. Peter Kubis dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré bolo doplnené o poslanecké návrhy:
b) Poslanecký návrh JUDr. Jána Konečníka - Zrušenie uznesenia č. 3/2009
časť A bod 10) z 18.6.2009
c) Poslanecký návrh p. Hany Kubalákovej - Zámer obce na jednoduché
pozemkové úpravy
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : 1 Mgr. Marián Halaš
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Uznesenie č. 59
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
6. II. úprava rozpočtu obce Krajné na rok 2016
7. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z operačného
programu Kvalita životného prostredia a schválenie 5% spoluúčasti na projekt
„Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“
8. Schválenie úveru na prefinancovanie faktúry za opravu ciest z roku 2015
9. Schválenie členstva v „Združení obcí Čachtice – Kopanice“
10. Rozšírenie školského obvodu ZŠ s MŠ Krajné o obec Polianka
11. Rôzne:
a) informácie starostu
b) Poslanecký návrh JUDr. Jána Konečníka - Zrušenie uznesenia č.
3/2009 časť A bod 10) z 18.6.2009
c) Poslanecký návrh p. Hany Kubalákovej Zámer obce na
jednoduché pozemkové úpravy Diskusia
12. Diskusia
13. Záver
Ing. Peter Kubis
starosta obce
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starosta obce Ing. Peter Kubis navrhol: JUDr. Jána Konečníka, p.
Ľubicu Polákovú, Mgr. Marián Halaša, za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha a p.
Rastislava Kubiša a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.60
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: JUDr. Jána Konečníka, p. Ľubicu
Polákovú, Mgr. Marián Halaša,a overovateľov zápisnice: : Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava
Kubiša.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ kontrolu úloh z
predchádzajúceho zasadnutia, v zastúpení kontrolu úloh prečítala p. Hana Kubaláková:
 VZN č. 1/2016 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy s materskou
školou Krajné nadobudlo právoplatnosť
 Dodatok č. 1 k VZN č.2/2015 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie
pre dôchodcov nadobudol právoplatnosť
 úprava rozpočtu č.1 obce Krajné na rok 2016 v kapitálových výdavkoch v sume
1500,-€. Peniaze budú použité na zhotovenie novej web stránky obce bola
uskutočnená
Konštatovanie č.23
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

5. Návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Návrh VZN č.2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné.
Boli do neho zapracované pripomienky Ing. Aleny Štefkovej, ktoré nemali vplyv na obsah
VZN.
Nové VZN je vypracované na základe nového zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe ktorého vzniká obci povinnosť schváliť
nové VZN do 30.6.2016.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.61
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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6. Úprava rozpočtu č. 2 obce Krajné na rok 2016
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie úpravu
rozpočtu č. 2 obce Krajné na rok 2016 v oblasti navýšenia finančných prostriedkov pre MŠ,
ŠKD a ŠJ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : ---

Uznesenie č. 62
OZ jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu č.2 obce Krajné na rok 2016

Ing. Peter Kubis
starosta obce

7. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z operačného
programu Kvalita životného prostredia a schválenie 5% spoluúčasti na projekt
„Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie predloženie
žiadosti o nenávratné finančné prostriedky z operačného programu Kvalita životného
prostredia a schválenie 5% spoluúčasti na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu
v obci Krajné“ vo výške 9.000,-€.

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 63
OZ jednomyseľne schvaľuje Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na
obstaranie technológie do odpadového hospodárstva v obci Krajné s cieľom zabezpečovať
triedený zber, prepravu a manipuláciu s odpadmi, resp. prípravu pre odberateľa BRO, DSO
a VOO v rámci operačného programu
„Kvalita životného prostredia“
Pre prioritnú os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu
na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov
Názov projektu: „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje sumu celkového spolufinancovania
projektu zo strany obce Krajné z celkových oprávnených výdavkov vo výške 5% a to 9.000,EUR.

Ing. Peter Kubis
starosta obce

8. Schválenie úveru na prefinancovanie faktúry za opravu ciest z roku 2015
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie úver
na
prefinancovanie faktúry za opravu ciest z roku 2015 od Prima banky Slovensko, a.s. vo
výške 25.000,-€ a následne vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky prefinancovania faktúry za opravu ciest z roku
2015.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.64
OZ jednomyseľne schvaľuje prefinancovanie faktúry za opravu ciest z roku 2015 z Prima
banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 01 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.65
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky prefinancovania faktúry za opravu ciest z roku
2015.

Ing. Peter Kubis
starosta obce

9. Schválenie členstva v „Združení obcí Čachtice – Kopanice“
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie členstvo v
„Združení obcí Čachtice – Kopanice“.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : ---

Uznesenie č. 66
OZ jednomyseľne schvaľuje členstvo v „Združení obcí Čachtice – Kopanice“.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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10. Rozšírenie školského obvodu ZŠ s MŠ Krajné o obec Polianka
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ žiadosť Obce Polianka
o zriadenie školského obvodu. Z Polianky navštevuje ZŠ s MŠ Nina Jančeková. V roku
2005 Obecné zastupiteľstvo v Polianke na svojom riadnom zasadnutí prejednalo návrh na
určenie školského obvodu pre žiakov obce Polianka navštevujúcich ZŠ v Krajnom.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 67
OZ jednomyseľne schvaľuje zriadenie spoločného školského obvodu s obcou Polianka.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
11. Rôzne:
a) informácie starostu
Starosta obce Ing. Peter Kubis informoval poslancov OZ
 stave dokumentácie pre IBV v miestnej časti Matejovec
 zhotovení DSS pre KD Matejovec a vysporiadaní vlastníckych práv obce
k stavbe a pozemku pod stavbou KD
 že obec bude riešiť vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciámi
 sa obec uchádza o finančné prostriedky na novú kosačku a o herné prvky
a mobiliár ktoré plánuje umiestniť k zdravotnému stredisku
Konštatovanie č. 24
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
b) Poslanecký návrh JUDr. Jána Konečníka - Zrušenie uznesenia č. 3/2009 časť A bod
10) z 18.6.2009
Poslanec OZ JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh na zrušenie
uznesenia č. 3/2009 časť A bod 10 zo dňa 18.6.2009, na základe ktorého bol schválený
prenájom obecných pozemkov na vybudovanie Základnovej stanice Telefonica O2 Slovakia,
s.r.o. za sumu 2.000,-€ ročne. Uznesenie by malo byť zrušené na základe ústnej žiadosti
vlastníkov nehnutelností a občanov z osady u Mozolákov zastúpených Ing. Igorom
Mozolákom prítomného na zasadnutí OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 68
OZ ruší uznesenie č. 3/2009 časť A bod 10 zo dňa 18.6.2009 na prenájom obecných
pozemkov na vybudovanie Základnovej stanice Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. za sumu
2.000,-€ ročne.

Ing. Peter Kubis
starosta obce

c) Poslanecký návrh p. Hany Kubalákovej - Zámer obce na jednoduché pozemkové úpravy
Poslankyňa OZ p. Hana Kubaláková poslancom OZ návrh na schválenie zámeru
obce Krajné zrealizovať jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v centrálnej
časti obce
v zmysle územného plánu obce, aby bol možný ďalší rozvoj a ochrana územia obce.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 6
Proti: 1 poslankyňa: p. Ľubica Poláková
Zdržal sa : 2 poslanci: JUDr. Ján Konečník, Mgr. Marián Halaš

Uznesenie č. 69
OZ schvaľuje zámer obce Krajné zrealizovať jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ)
v centrálnej časti obce v zmysle územného plánu obce.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
12.Diskusia
Do diskusie sa zapojili dvaja poslanci: Mgr. Marián Halaš, JUDr. Ján
a dvaja občania: p. Pavol Kravárik, p. Štefan Mramúch.

Konečník

13.Záver

Overovatelia:
Bc. Pavol Macúch, dňa:
Rastislav Kubiš, dňa:

zapisovateľka: Jana Hudecová
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