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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 26.1.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 26.1.2017 za účasti 6
poslancov a od 17,20 hod. po príchode Ing. Egrešiho 7 poslancov obecného zastupiteľstva,
starostu obce Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, p. Viery Macúchovej –
kontrolórky obce a 2 občanov.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
6. Zámer predaja pozemku p.č. 17412/29 vo výmere 539m2 manželom Karabovým
7. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
8. Rôzne: a) informácie starostu
9. Diskusia
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce Ing. Peter Kubis skonštatoval
prítomnosť 6 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, 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. JUDr. Ján Konečník dal poslanecký návrh na ďalší bod
programu : Rôzne b) Schválenie zámeru obce o odkanalizovanie budov vo vlastníctve obce
Za zaradenie tohto návrhu do programu zasadnutia OZ hlasovali poslanci OZ nasledovne:
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 4 poslanci: Mgr. Marián Halaš, JUDr. Ján Konečník, Ing. Alena Štefková, Ing. Ondrej
Lančarič
Proti: --Zdržal sa : 2 poslanci: Bc. Pavol Macúch a p. Rastislav Kubiš
Uznesenie č. 1/2017
OZ schvaľuje ako bod programu poslanecký návrh JUDr. Jána Konečníka Schválenie
zámeru obce o odkanalizovanie budov vo vlastníctve obce
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 2/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva i s poslaneckým návrhom
JUDr. Konečníka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
Zámer predaja pozemku p.č. 17412/29 vo výmere 539m2 manželom Karabovým
Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
Rôzne: a) informácie starostu
b) Schválenie zámeru obce o odkanalizovanie budov vo vlastníctve obce
9. Diskusia
10. 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, Ing. Alenu Štefkovú, Mgr. Mariána Halaša, za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla
Macúcha a p. Rastislava Kubiša a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.3/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: JUDr. Jána Konečníka, Ing. Alenu
Štefkovú, Mgr. Mariána Halaša a za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha a p.
Rastislava Kubiša
Ing. Peter Kubis
starosta obce
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ kontrolu úloh z
predchádzajúceho zasadnutia: so zvolenou hlavnou kontrolórkou obce p. Vierou
Macúchovou bola podpísaná pracovná zmluva na obdobie 6 rokov od 1.1.2017 do 31.12.
2022. Platnosť nadobudli: Štatút Obecnej knižnice , Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej
knižnice v Krajnom, VZN č. 3/2016 o podmienkach chovu včiel na území obce Krajné, VZN
č. 4/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné, VZN č. 5/2016 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Rozpočet obce
Krajné na rok 2017, bola uzatvorená nájomná zmluva s p. Ľubomírom Pupekom, ........
Senica na parcelu CKN č. 17415/36 – vo výmere 416m2 – vedená ako záhrada s výškou
nájomného 0,0331 €/m2 na dobu 10 rokov. Prebieha podpisovanie zmluvy na finančný
príspevok vo výške 200,-€ pre Sociálne služby Myjava, n.o. pokiaľ tu bude umiestnená naša
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občianka. V živnostenskom registri bol zrušený predmet podnikania Prevádzkovanie
verejných vodovodov II. kategórie
a zapísaný predmet podnikania: prevádzkovanie
verejných vodovodov III. kategórie, bola vyplatená na odmenu kontrolórke obce za rok 2016.
Konštatovanie č.1
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ návrh na schválenie
predĺženie kontokorentného úveru. Výška úveru je 20.000,-€.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 4/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje predĺženie Kontokorentného úveru vo výške 20.000,-Eur 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
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ návrh na schválenie
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky
banky z kontokorentného úveru.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.5/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného úveru.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
6. Zámer predaja pozemku p.č. 17412/29 vo výmere 539m2 manželom Karabovým
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ žiadosť o kúpu obecného
pozemku p.č. 17412/29 vo výmere 539m2 vo vlastníctve obce Krajné Petrovi Karabovi
s manželkou Annou, trvale bytom ...... Piešťany. Pozemok sa nachádza v záhradkárskej
osade v Žadovici.
Počet prítomných poslancov: 7
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Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 6/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predať pozemok p.č. 17412/29 vo výmere 539m2
vedenej ako záhrada v záhradkárskej osade v Žadovici formou obchodnej verejnej súťaže.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
7. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie termíny
zasadnutí OZ nasledovne: 26.1.2017, 16.3.2017, 15.6.2017, 21.9.2017, 14.12.2017.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 7/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje
21.9.2017, 14.12.2017.

termíny zasadnutí OZ: 26.1.2017, 16.3.2017, 15.6.2017,

Ing. Peter Kubis
starosta obce
8. Rôzne:
a) informácie starostu
Konštatovanie č.2
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
b) Schválenie zámeru obce o odkanalizovanie budov vo vlastníctve obce
Poslanec JUDr. Ján Konečník odprezentoval poslancom OZ návrh zámeru
obce odkanalizovať budovy vo vlastníctve obce
Konštatovanie č.3
Starosta obce berie na vedomie prípadnú realizáciu pripojenia budov vo vlastníctve obce na
kanalizáciu, ktorých realizácia sa prehodnotí v závislosti od iných potrieb obce v roku 2017
9. Diskusia
V diskusii vystúpili Mgr. Marián Halaš, JUDr. Ján Konečník
10.Záver
Overovatelia:
Bc. Pavol Macúch, dňa
p. Rastislav Kubiš, dňa

Zapisovateľka:
Jana Hudecová
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