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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa
27.6.2019
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom sa uskutočnilo dňa 27.6.2019
za účasti 8 poslancov, starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany
Hudecovej, ekonómky obce Mgr. Jany Mozolákovej, riaditeľa technického úseku obce Ing.
Ľubomíra Galiovského, lesného hospodára Ing. Juraja Kovára a 3 občanov.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Krajné
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
7. Záverečný účet obce Krajné za rok 2018
8. Návrh Štatútu obce Krajné
9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
10. Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu
detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
11. Schválenie predaja pozemku p.č. 516/2 vo výmere 109m2 pre p. Annu Gulovú, Piešťany
12. Schválenie predaja pozemku p.č. 232/63 vo výmere 71m2, pre p. Vladimíra Čavojského,
Krajné
13. Schválenie predaja pozemkov p.č. 3022/16 vo výmere 245m2 a 3022/17 vo výmere
85m2 pre p. Jána Parčiho s manž. Krajné
14. Schválenie predaja pozemku p.č. 13462/81 vo výmere 800m2 pre p. Zdenku
Michalcovú, Rudník
15. Schválenie spolufinancovania vo výške 5% k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na rekonštrukciu PZ Krajné číslo výzvy V.P HaZZ 2019
16. Rôzne: a) informácie starostu obce
17. Diskusia
18. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník konštatoval
prítomnosť 8 poslancov OZ a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
2. Schválenie programu OZ
Starosta obce JUDr. Ján Konečník dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
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Zdržal sa : --Uznesenie č. 23/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Krajné
6. Záverečný účet obce Krajné za rok 2018
7. Návrh Štatútu obce Krajné
8. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
9. Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu, nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
10. Schválenie predaja pozemku p.č. 516/2 vo výmere 109m2 pre p. Annu Gulovú, Piešťany
11. Schválenie predaja pozemku p.č. 232/63 vo výmere 71m2, pre p. Vladimíra Čavojského,
Krajné
12. Schválenie predaja pozemkov p.č. 3022/16 vo výmere 245m2 a 3022/17 vo výmere
85m2 pre p. Jána Parčiho s manž. Krajné
13. Schválenie predaja pozemku p.č. 13462/81 vo výmere 800m2 pre p. Zdenku
Michalcovú, Rudník
14. Rôzne: a) informácie starostu obce
15. Diskusia
16. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce JUDr. Ján Konečník: Ing. Ondreja
Lančariča a p. Pavla Kravárika a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú

Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 24/2019
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OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Ing. Juraj Kovár predniesol správu o činnosti
v obecných lesoch za rok 2018 a poinformoval zároveň o stave súčasnej ťažby a odpovedal
na otázky poslancov a občanov. Ing. Ľubomír Galiovský, riaditeľ technického úseku obce
poinformoval poslancov o činnosti obecných služieb, ich úlohách a odpovedal na otázky
poslancov a občanov.
-

Bolo vyhlásené výberové konanie na hlavného kontrolóra obce

-

Správa o činnosti Obecných lesov
Správa o činnosti Obecných služieb

Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia a Správu o činnosti
Obecných lesov a Správu o činnosti Obecných služieb.
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník oboznámil poslancov OZ s menami uchádzačov
na voľbu hlavného kontrolóra. Prihlášku na hlavného kontrolóra podali 4 záujemci a to p.
Renáta Kubišová, Ing. Igor Mozolák, p. Jana Ochodnická, PaedDr. Rastislav Púdelka. Všetci
splnili náležitosti prihlášky a tieto doručili do stanoveného termínu 20.6.2019 do 12.00 hod.
na OcÚ v Krajnom.
Nasledovala voľba členov volebnej komisie, navrhnutí poslanci za členov volebnej komisie:
Mgr. Denisa Konečná, p. Andrej Lacho, p. Dušan Konečník
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.25/2019
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OZ zvolilo za členov volebnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra obce Krajné:
Denisu Konečnú, p. Andreja Lachu, p. Dušana Konečníka

Mgr.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

Nasledovalo predstavovanie kandidátov podľa abecedného poradia: p. Renáta
Kubišová, Ing. Igor Mozolák, p. Jana Ochodnická, PaedDr. Rastislav Púdelka., každý mal na
predstavenie max. 5. minút.
Po predstavení kandidátov nasledovala tajná voľba na hlavného kontrolóra obce .
Proti podpisu dostali prítomní poslanci hlasovací lístok s pečiatkou obecného úradu a obálku
taktiež s pečiatkou obecného úradu, potom sa jednotlivo odobrali do určeného priestoru na
vykonanie voľby a následne hlasovací lístok v obálke vhodili do urny. Po skončení
hlasovania volebná komisia sčítala hlasy pre kandidátov a po spísaní zápisnice túto prečítala
a oznámila výsledok voľby na hlavného kontrolóra obce s nasledovnými počtami hlasov:
V tajnej voľbe bol zvolený za kontrolóra obce od 1.7.2019: PaedDr. Rastislav Púdelka s
počtom hlasov 5.
Zápisnica volebnej komisie je súčasťou zápisnice z obecného zastupiteľstva.
OZ zvolilo za hlavného kontrolóra/ku obce PaedDr. Rastilava Púdelku na obdobie 6 rokov od
1.7.2019 do 30.6. 2025.
6. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2018
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Správu nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.20018. Všetkým poslancom bola doručená emailom.
Konštatovanie č.7
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018.
7. Záverečný účet obce Krajné za rok 2018
Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila poslancom OZ Záverečný účet
obce za rok 2018 a rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2018. Materiál obdržali všetci
poslanci Záverečný účet obce Krajné za rok 2018 bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce Krajné.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
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Zdržal sa : --Uznesenie č. 26/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018
bez výhrad a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia za rok 2018 zdrojom
rezervného fondu vo výške 22 475,48 €.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

8. Návrh Štatútu obce Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Štatútu obce
Krajné. Návrh Štatútu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.
Materiály obdržali všetci poslanci OZ. Dňa 21.6.2019 bola e-mailom doručená pripomienka
občana Ing. Igora Mozoláka. Pripomienky boli e-mailom preposlané všetkým poslancom.
Po rozobratí jednotlivých pripomienok poslancami OZ bola do textu Štatútu obce
zapracovaná jedna pripomienka a následne bol schválený celý text materiálu.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : ---

Uznesenie č. 27/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Štatút obce Krajné.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
9. Návrh Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Zásad
odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Návrh Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce.
Materiály obdržali všetci poslanci. 21.6.2019 bola e-mailom doručená pripomienka občana
Ing. Igora Mozoláka. Pripomienky boli e-mailom preposlané všetkým poslancom.
Najskôr dal starosta obce hlasovať za pôvodný návrh Zásad odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za: --Proti: 8
Zdržal sa :
Uznesenie č. 28/2019/a
OZ neschvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva predložené
starostom obce.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

Následne sa začala diskusia o predložených pripomienkach občana Ing. Igora Mozolákapôvodný návrh:
Čl. I
Základné ustanovenia
1. Zásady určujú záväzné pravidlá pre odmeňovanie poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Krajné (ďalej len pojmy „poslanec“ a „obecné zastupiteľstvo“) za
niektoré činnosti pri výkone ich funkcie.
2. Práca poslanca obecného zastupiteľstva je zásadne vykonávaná bez prerušenia
pracovného alebo obdobného pomeru.
3. Odmeny v zmysle týchto Zásad sa vyplácajú z rozpočtových prostriedkov obce na
príslušný rozpočtový rok.
4. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie poslanca, ktorý je na výkon funkcie
zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania. Takémuto poslancovi
patrí namiesto odmeny primeraný plat od obce v zmysle ust. § 25 ods. ods. 8 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Zástupcovi starostu, ktorí plní úlohy starostu po zániku mandátu starostu pred
uplynutím funkčného obdobia, patrí plat podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov.
6. Zástupcovi starostu obce, ktorý je písomne poverený zastupovaním starostu obce,
patrí odmena vo výške 20,00 € za každú odpracovanú hodinu.
Čl. II
Predmet úpravy
-

Tieto Zásady upravujú odmeňovanie za výkon činnosti poslanca:
- na rokovaní obecného zastupiteľstva,
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-

na rokovaní obecnej rady,
na rokovaní stálej komisie obecného zastupiteľstva,
za vykonávanie obradov.

Zásady zároveň upravujú odmeňovanie neposlancov za ich prácu v stálych
komisiách obecného zastupiteľstva.
Čl. III
Odmeňovanie poslancov

1. Za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva patrí poslancovi odmena vo výške
30,-€/zasadnutie.
2. Za účasť na rokovaní obecnej rady patrí poslancovi odmena vo výške 25,€/zasadnutie.
3. Poslancovi, ktorý je predsedom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena
vo výške 20,- € za každú účasť na zasadnutí uznášania schopnej komisie.
4. Poslancovi, ktorý je členom stálej komisie obecného zastupiteľstva, patrí odmena vo
výške 15,- € za každú účasť na zasadnutí uznášaniaschopnej komisie.
5. Sobášiacim poslancom, ktorí sú poverení vykonávaním uzavretia manželstva, patrí
odmena vo výške 10,- €/obrad.
6. Odmena za účasť na zasadnutí komisie sa priznáva maximálne za 6 zasadnutí
ročne. Pri rokovaní zlúčených komisií prináleží poslancovi odmena za účasť na
jednej komisii.
7. Odmena podľa odseku 1 až 5 tohto článku Zásad poslancovi nepatrí v prípade jeho
neúčasti na príslušnom zasadnutí, resp. obrade.
8. Pri pracovných cestách schválených starostom obce má poslanec nárok na náhradu
cestovných nákladov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9. Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej
náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh
na túto odmenu predkladá starosta obce. O poskytnutí tejto odmeny a o jej výške
rozhoduje obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
Mimoriadna odmena poslanca
1. Poslancovi, ktorý sa mimoriadnym spôsobom zaslúži o rozvoj obce, môže byť v
kalendárnom roku priznaná jednorazová mimoriadna odmena vo výške do 200,00 €.
2. O priznaní a výške odmeny rozhoduje Obecné zastupiteľstvo.
3. Návrh na schválenie jednorazovej odmeny môže podať výlučne starosta obce, poslanec
alebo skupina poslancov obecného zastupiteľstva, a to najneskôr 3 dni pred konaním
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Z uvedeného materiálu nebola prijatá pripomienka v znení: Zástupcovi starostu, ktorý je
písomne poverený zastupovaním starostu obce, patrí odmena vo výške 20,00€ za každú
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odpracovanú hodinu. Ďalej bola zmenená výška odmeny pre sobášiaceho v ČL.III bod 5 na
sumu 20,00€/ obrad a boli zmenené v Čl. III Mimoriadna odmena bod 3 počet dní z 3 na 15.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : 1 poslanec – Ing. Pavol Egreši

Uznesenie č. 28/2019
OZ schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva so zmenami
doručenými v lehote od občana Ing. Igora Mozoláka a zmenami po pripomienkach na
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

10. Návrh Dodatku č. 8 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej , školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu, nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Dodatku č. 8
k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej , školskej dochádzky
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole , o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu, nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Návrh Dodatku č. 8 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Materiály obdržali všetci poslanci.
K materiálu neboli doručené žiadne pripomienky.

Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 29/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 8 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na
plnenie povinnej , školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
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v materskej škole , o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu, nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

11. Schválenie predaja pozemku p.č. 516/2 vo výmere 109m2 pre p. Annu Gulovú,
Piešťany
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie predaj časti
pozemku p.č. 516, podľa GP č. 122-30/2019 zo dňa 14.5.2019, overený Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom pod č.j. G1-141/19 zo dňa 16.5.2019 ako p.č. 516/2 vo
výmere 109m2. Zámer predaja bol zverejnený. Neboli doručené žiadne pripomienky
k zámeru predaja.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 30/2019
I. OZ Prerokovalo
na základe žiadosti p. Bc. Anny Gulovej, nar. -------, r.č. -------, bytom ul. ------ 921 01
Piešťany, št. prísl. SR ako aj v súlade so svojím uznesením č. 16/2019 zo dňa 12.3.2019
možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – novovytvorená
parcela č. 516/2 vo výmere 109 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Krajné,
odčlenená z EKN p.č. 516 vedenej na LV 1 podľa GP č. 122-30/2019 zo dňa 14.5.2019,
ktorý bol overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod č. G1-141/19 zo
dňa 16.5.2019. Predaj pozemku p.č.. 516/2 vo výmere 109 m2, ktorá je v podiele 1/1
k celku vo vlastníctve Obce Krajné
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Parcela KN-C č. č. 516/2 vo výmere 109 m2, sa nachádza pred rozostavaným rodinným
domom p. Anny Gulovej , tvorí prístupovú komunikáciu k pozemku p.č. 482/1, 484/1, 481/2
ktoré sú v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve žiadateľky – p. Bc. Anny Gulovej, nar.-------, r.č. --------, bytom ul. ------------, 921 01 Piešťany
II. OZ Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 16/2019 zo dňa 12.3.2019
odpredaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci a k.ú. Krajné, ktorá je novovytvorená
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parcela č. 516/2 vo výmere 109 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Krajné,
odčlenená z EKN p.č. 516 vedenej na LV 1 podľa GP č. 122-30/2019 zo dňa 14.5.2019,
ktorý bol overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod č. G1-141/19 zo
dňa 16.5.2019.a to v prospech: p. Anny Gulovej, nar. ------, r.č. ------, bytom ul. ---------, 921
01 Piešťany, št. prísl. SR v podiele 1/1 k celku
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu KN-C č.
516/2 vo výmere 109 m2 na sumu 1,85,- € / m2. čo celkovo za 71 m2 predstavuje kúpnu
cenu v sume 201,65,- €, slovom dvestojeden EUR a šesťdesiatpäť eurocentov.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. - zámer Obce Krajné predať svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený v dňoch 11.6.2019 – 27.6.2019 na úradnej tabuli
Obce Krajné ako aj na webovom sídle Obce Krajné – www.krajne.sk.
Žiaden z kupujúcich zároveň nie je vo vzťahu k Obci Krajné osobou podľa §9a
ods.6 písm. a-g. zákona SNR č. 138/1991 Zb.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

12. Schválenie predaja pozemku p.č. 232/63 vo výmere 71m2, pre p. Vladimíra
Čavojského, Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie predaj časti
pozemku p.č. 232/35, podľa GP č. 13/2019 zo dňa 1.2.2019, overený Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom pod č.j. G1-33/19 zo dňa 7.2.2019 ako p.č. 232/63 vo výmere
71m2. Zámer predaja bol zverejnený. Neboli doručené žiadne pripomienky k zámeru
predaja.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 31/2019
I. OZ Prerokovalo
na základe žiadosti Vladimíra Čavojského, nar. -----------, bytom 916 16 Krajné ---, št. prísl.
SR ako aj v súlade so svojím uznesením č. 15/2019 zo dňa 12.3.2019 možnosť odpredaja
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – novovytvorená parcela č. č. 232/63
Strana 10 z 14

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 27.6.2019

vo výmere 71 m2, vedená ako zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Krajné, odčlenená z CKN
p.č. 232/35 vedenej na LV 1 podľa GP č. 13/2019 zo dňa 4.2.2019, ktorý bol overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod č. G1-33/19 zo dňa 7.2.2019.
Pozemok je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce Krajné
Predaj pozemku. p.č. 232/63 vo výmere 71 m2 sa uskutoční na základe schválenia zámeru
predať pozemok uznesením č. 15/2019 zo dňa 12.3.2019 Obecného zastupiteľstva
v Krajnom,
a to z dôvodu priľahlého pozemku k rodinnému domu
Parcela KN-C č. 232/63 vo výmere 71 m2, sa nachádza pred rodinným domom p.
Vladimíra Čavojského, nar. -------, bytom 916 16 Krajné 110, št. prísl. SR.rodinný dom je
v celosti vo vlastníctve žiadateľa a predmetný pozemok je priľahlý k rodinnému domu
s.č.110.
II. OZ Schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 16/2019 zo
dňa 12.3.2019 odpredaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci a k.ú. Krajné, ktorá je
novovytvorená parcela č. 232/63 vo výmere 71 m2, vedená ako zastavané plochy a
nádvoria v k.ú. Krajné, odčlenená z CKN p.č. 232/35 vedenej na LV 1 podľa GP č. 12230/2019 zo dňa 14.5.2019, ktorý bol overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod č. G1-141/19 zo dňa 16.5.2019.a to v prospech: Vladimíra Čavojského, nar. -----, r.č. ------- bytom 916 16 Krajné -----, št. prísl. SR v podiele 1/1 k celku
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu KN-C č.
232/63 vo výmere 71 m2 na sumu 1,85,- € / m2. čo celkovo za 71,00 m2 predstavuje kúpnu
cenu v sume 131,35,- €, slovom stotridsaťjeden EUR a tridsaťpäť eurocentov.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona
SNR č. 138/1991 Zb. - zámer Obce Krajné predať svoj majetok z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený v dňoch 11.6.2019 – 27.6.2019 na úradnej tabuli
Obce Krajné ako aj na webovom sídle Obce Krajné – www.krajne.sk.
Žiaden z kupujúcich zároveň nie je vo vzťahu k Obci Krajné osobou podľa §9a
ods.6 písm. a-g. zákona SNR č. 138/1991 Zb.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

13. Schválenie predaja pozemkov p.č. 3022/16 vo výmere 245m2 a 3022/17 vo výmere
85m2 pre p. Jána Parčiho s manž. Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie predaj časti
pozemku p.č. 3022/1, podľa GP č. 16/2019 zo dňa 22.2.2019, overený Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom pod č.j. G1-55/19 zo dňa 28.2.2019 ako p.č. 3022/16 vo
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výmere 245m2 a p.č. 3022/17 vo výmere 85m2. Zámer predaja bol zverejnený. Neboli
doručené žiadne pripomienky k zámeru predaja.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 32/2019
I. OZ Prerokovalo na základe žiadosti: Jána Parčiho, nar. -------------- a manž. Anny
Parčiovej, nar. ----------, bytom 916 16 Krajné ----, št. prísl. SR ako aj v súlade so svojím
uznesením č. 61/2019 zo dňa 28.9.2019 možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktoré sa
nachádzajú v obci a k. ú. Krajné – p.č. 3022/16 vo výmere 245 m2,
p.č. 3022/17 vo výmere 85 m2, odčlenené z p.č. 3022/1 geometrickým plánom č. GP č.
16/2019 z 22.02.2019, overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod č. G155/19 zo dňa 28.2.2019. Parcela EKN 3022/1 je v celosti vlastníctvom obce Krajné – LV č. 1
Predaj pozemkov p.č. 3022/16 vo výmere 245 m2 zastavaná plocha a nádvorie a
p.č. 3022/17 vo výmere
85 m2 zastavaná plocha a nádvorie sa uskutoční na základe
schválenia zámeru predať pozemok uznesením č. 61/2018 zo dňa 20.9.2018 Obecného
zastupiteľstva v Krajnom pre p. Jána Parčiho, nar. ------ a Annu Parčiovú, nar. -------, obaja
bytom Krajné -----.
a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Pozemky sa nachádzajú pred rodinným domom a pod stavbou rodinného domu vo
vlastníctve žiadateľov, ktorý nie je v katastri zapísaný p.č. 3022/16 vo výmere 245 m2,
p.č. 3022/17 vo výmere
16/2019.

85 m2, odčlenené z p.č. 3022/1 geometrickým plánom č. GP č.

II. OZ Schvaľuje z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 61/2019 zo
dňa 28.9.2019 odpredaj nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v obci a k.ú. Krajné, p.č. 3022/16
vo výmere 245 m2 zastavaná plocha a nádvorie a p.č. 3022/17 vo výmere 85 m2 zastavaná
plocha a nádvorie, odčlenené z p.č. 3022/1 geometrickým plánom č. GP č. 16/2019 zo dňa
22.02.2019, overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod č. G1-55/19 zo
dňa 28.2.2019 a to v prospech: Jána Parčiho, nar. --------- a manž. Anny Parčiovej, nar. --------, bytom 916 16 Krajné ------, št. prísl. SR, v podiele 1/1 k celku do BSM.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedené parcely p.č. 3022/16
vo výmere 245 m2 zastavaná plocha a nádvorie a p.č. 3022/17 vo výmere 85 m2 zastavaná
plocha a nádvorie na sumu 1,85,- € / m2, čo celkovo predstavuje kúpnu cenu v sume 610,50
eur , slovom šesťstodesať eur päťdesiat eurocentov.
Prevod nehnuteľnosti sa uskutočňuje v súlade s 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.
138/1991 Zb. - zámer Obce Krajné predať svoj majetok z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený v dňoch 11.6.2019 – 27.6.2019 na úradnej tabuli Obce Krajné
ako aj na webovom sídle Obce Krajné – www.krajne.sk.
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Žiaden z kupujúcich zároveň nie je vo vzťahu k Obci Krajné osobou podľa §9a
ods.6 písm. a-g. zákona SNR č. 138/1991 Zb.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

14. Schválenie predaja pozemku p.č. 13462/81 vo výmere 800m2 pre p. Zdenku
Michalcovú, Rudník
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie
predaj pozemku p.č. 13462/81 vo výmere 800m2. Zámer predaja bol zverejnený. Neboli
doručené žiadne pripomienky k zámeru predaja.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 33/2019
I. OZ Prerokovalo
na základe žiadosti Zdenky Michalcovej, Rudník ---, nar. -------, r.č. -------, št. prísl. SR
možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcely KN-C
č. 13462/81 vo výmere 800 m2 orná pôda v prospech Zdenku Michalcovú, Rudník --.
Parcela KN-E č. 13462/81 je vo výlučnom vlastníctve Obce Krajné - LV č. 1/
II. OZ Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Obce Krajné č. 14/2019 zo dňa 12.3.2019
odpredaj pozemku - z dôvodu osobitného zreteľa parcela č. 13462/81 sa nachádza v tesnej
blízkosti za rodinným domom s. č. 473 , ktorý je vo vlastníctve žiadateľky. Túto parcelu
dlhodobo užíva žiadateľka. K parcele nie je možný samostatný prístup. Zámer odpredať
parcelu KN-C č. 13462/81 bol v súlade s ustanoveniami §9a ods. 8 písm. e/ zákona č.
138/1991 Zb. zverejnený
v dňoch 11.6.2019 – 27.6.2019 na úradnej tabuli a
zároveň webovej stránke Obce Krajné:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu KN-C č.
13462/81 na sumu 1,85,- € / m2. čo celkovo za 800 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume
1480,- €. Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správnym
poplatkom za vklad hradí kupujúca /žiadateľka/
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e/ zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúci /žiadatelia/ nie sú je osobami podľa §9a ods. 6 písm. a)-g) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
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JUDr. Ján Konečník
starosta obce
15. Schválenie spolufinancovania vo výške 5% k žiadosti o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na rekonštrukciu PZ Krajné číslo výzvy V.P HaZZ 2019
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom na schválenie
spolufinancovanie vo výške 5% k žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
rekonštrukciu PZ Krajné číslo výzvy V.P HaZZ 2019 pod názvom : Stavebné úpravy –
požiarna zbrojnica k.ú. Krajné parcely reg. C-KN č. 366/9, 366/11 vo výške 1500,-€ t.j. zo
sumy 30.000,-€, rozpočet projektuje v sume 41622,86€.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.34/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje 5% spolufinancovanie k žiadosti o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na rekonštrukciu PZ Krajné číslo výzvy V.P HaZZ 2019 pod názvom :
Stavebné úpravy – požiarna zbrojnica k.ú. Krajné parcely reg. C-KN č. 366/9, 366/11 vo
výške 1.500,-€ zo sumy 30.000,- - najvyššia možná dotácia. Predpokladaná suma nákladov
je 41 622,86 €.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
16. Rôzne: a) informácie starostu obce
17. Diskusia
Do diskusie sa prihlásil p. Karel Nedbálek.
18. Záver
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Pavol Kravárik, dňa:

Jana Hudecová

Ing. Ondrej Lančarič, dňa:
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