Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 14.6.2018

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 14.6.2018
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 14.6.2018 za účasti 5
poslancov a po zložení sľubu poslanca p. Petrom Kavickým boli prítomní 6 poslanci, od
18.04 hod. po odchode Mgr. Mariána Halaša bolo prítomných 5 poslancov, starostu obce
Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, Mgr. Jany Mozolákovej – ekonómky
obce.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ
5. Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie
6. Poverenie zastupovaním starostu obce
7. Voľba člena obecnej rady
8. Voľba predsedu komisie plánovania a sociálneho rozvoja
9. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
10. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zrušenie uznesenia č. 16/2018
12. Zrušenie nepoužívaných živností registrovaných na obec
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2017 Obce
Krajné a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok
2018.
14. Záverečný účet obce Krajné za rok 2017
15. 2. Úprava rozpočtu na rok 2018
16. Schválenie úveru na dofinancovanie „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci Krajné
17. Schválenie predaja časti obecného pozemku p.č. 13462/211 vo výmere 716m2 pre
Mgr. Mariána Halaša, Krajné
18. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 p. Dušana Nedbálka a p. Jany
Nedbálkovej, Krajné
19. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 p. Melánie Vydarenej, Krajné
20. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/18, 232/19, 232/21 p. Jiřího Heráka a p.
Ireny Kačányovej, Krajné
21. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 310/2 Ing. Ladislavom Gálikom, Krajné
22. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 Ing. Jánom Konečným a p. Martinou
Konečnou, Krajné
23. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 13462/37, 12769/11 p. Ivana Kubicu, Myjava
24. Žiadosť o plnenie uznesenia č.57 zo dňa 17.3.2016 Ing. Igora Mozoláka, Krajné
25. Rôzne: a) informácie starostu
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 11 125 p. Ivana Sedláka,
Krajné
c) Návrh na schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 2018
d) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie
2018 – 2022
e) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu obce na funkčné
obdobie 2018-2022
26. Diskusia
27. Záver
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1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce Ing. Peter Kubis skonštatoval
prítomnosť 5 poslancov OZ a po zložení sľubu nového poslanca prítomnosť 6 poslancov
OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov OZ a vyhlási 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. Rozšírený v bode 13. o schválenie návrhu plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018 a v časti Rôzne o body:
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 11 125 p. Ivana Sedláka, Krajné
c) Návrh na schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2018
d) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie 2018 – 2022
e) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu obce na funkčné obdobie 20182022
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 19/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva s rozšírením v bode
13. o schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018 a o
body Rôzne:
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 11 125 p. Ivana Sedláka, Krajné
c) Návrh na schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy
obcí 2018
d) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie
2018 – 2022
e) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu obce na funkčné
obdobie 2018-2022
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ
5. Voľba mandátovej , volebnej a návrhovej komisie
6. Poverenie zastupovaním starostu obce
7. Voľba člena obecnej rady
8. Voľba predsedu komisie plánovania a sociálneho rozvoja
9. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
10. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
11. Zrušenie uznesenia č. 16/2018
12. Zrušenie nepoužívaných živností registrovaných na obec
28. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2017 Obce
Krajné a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok
2018.
13. Záverečný účet obce Krajné za rok 2017
14. 2. Úprava rozpočtu na rok 2018
15. Schválenie úveru na dofinancovanie „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci Krajné
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16. Schválenie predaja časti obecného pozemku p.č. 13462/211 vo výmere 716m2 pre
Mgr. Mariána Halaša, Krajné
17. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 p. Dušana Nedbálka a p. Jany
Nedbálkovej, Krajné
18. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 p. Melánie Vydarenej, Krajné
19. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/18, 232/19, 232/21 p. Jiřího Heráka a p.
Ireny Kačányovej, Krajné
20. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 310/2 Ing. Ladislavom Gálikom, Krajné
21. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 Ing. Jánom Konečným a p. Martinou
Konečnou, Krajné
22. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 13462/37, 12769/11 p. Ivana Kubicu, Myjava
23. Žiadosť o plnenie uznesenia č.57 zo dňa 17.3.2016 Ing. Igora Mozoláka, Krajné
24. Rôzne: a) informácie starostu
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 11 125 p. Ivana Sedláka, Krajné
c) Návrh na schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy
obcí 2018
d) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie
2018 – 2022
e) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu obce na funkčné
obdobie 2018-2022
25. Diskusia
26. Záver

Ing. Peter Kubis
starosta obce
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starosta obce navrhuje: Mgr. Mariána Halaša, p. Ľubicu
Polákovú, JUDr. Jána Konečníka, za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha , p.
Rastislava Kubiša a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.20/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie Mgr. Mariána Halaša, p. Ľubicu
Polákovú, JUDr. Jána Konečníka,za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha , p.
Rastislava Kubiša a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
4. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ
Z dôvodu vzdania sa mandátu poslanca OZ p. Hany Kubalákovej podľa § 25 ods.
2 písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňa 5.4.2018 , na uvoľnené miesto
poslanca OZ podľa výsledkov volieb do samosprávy obcí nastupuje p. Peter Kavický, ktorý
do rúk starostu obce Ing. Petra Kubisa zložil sľub poslanca OZ.
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Konštatovanie č. 5
OZ konštatuje, že nastupujúci poslanec obecného zastupiteľstva p. Peter Kavický zložil
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
5. Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil návrh na členov:
mandátovej komisie: Bc. Pavol Macúch, p. Ľubica Poláková
volebnej komisie: Mgr. Marián Halaš, p. Peter Kavický
návrhovej komisie: p. Rastislav Kubiš, JUDr. Ján Konečník
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 21/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie:
mandátovej komisie: Bc. Pavol Macúch, p. Ľubica Poláková
volebnej komisie: Mgr. Marián Halaš, p. Peter Kavický
návrhovej komisie: p. Rastislav Kubiš, JUDr. Ján Konečník

Ing. Peter Kubis
starosta obce
6. Poverenie zastupovaním starostu obce
Starosta obce Ing. Peter Kubis informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v
zmysle §13b, ods.1, zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov poveril zastupovaním starostu obce poslanca obecného zastupiteľstva Mgr.
Mariána Halaša
Mgr. Marián Halaš poverenie prijíma.
Konštatovanie č. 6
OZ berie na vedomie , že Mgr. Marián Halaš bol starostom obce poverený za zástupcu
starostu obce.
7. Voľba člena obecnej rady
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil
Hany Kubalákovej Ing. Ondreja Lančariča.

návrh na člena obecnej rady miesto p.

Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
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Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 23/2018
OZ volí za člena obecnej rady Ing. Ondreja Lančariča.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
8. Voľba predsedu komisie plánovania a sociálneho rozvoja
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ návrh na nového predsedu
komisie plánovania a sociálneho rozvoja p. Petra Kavického na miesto odstúpenej
poslankyne p. Hany Kubalákovej.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 24/2018
OZ volí člena do komisie
Kavického.

predsedu komisie plánovania a sociálneho rozvoja p. Petra

Ing. Peter Kubis
starosta obce
9. Voľba člena komisie na ochranu verejného záujmu
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ návrh na nového člena
komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Mariána Halaša na miesto odstúpenej
poslankyne p. Hany Kubalákovej.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 25/2018
OZ volí člena do komisie na ochranu verejného záujmu Mgr. Mariána Halaša.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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10. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ kontrolu úloh z
predchádzajúceho zasadnutia, kontrolu prečítala prednostka OcÚ Jana Hudecová.
 Bola predaná časť parcela KNC č. 232/51 vo výmere 27m2 p. Ivanovi Macúchovi
 Nebol zverejnený zámer predaja pozemkov p.č. 11026/1, 11026/2, 11026/3,
schvaľovanie predaja bude na zasadnutí OZ v septembri
 Bol zverejnený zámer predaja p.č. 13462/211 vo výmere 716m2
 Nebol zverejnený zámer predaja časti pozemku p.č. 232/35, schvaľovanie predaja
bude na zasadnutí OZ v septembri
 Nebol zverejnený zámer prenájmu priestorov v zdravotnom stredisku
Konštatovanie č.7
OZ berie na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
11. Zrušenie uznesenia č. 16/2018
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Návrh na zrušenie
uznesenia č. 16/2018 - zámer prenájmu nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
v Krajnom a to z dôvodu neprimeraných požiadaviek na úpravu budovy a preklasifikovanie
jej časti na podnikateľské priestory od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo
vzťahu k veľkosti priestoru.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 26/2018
OZ ruší uznesenie č. 16/2048 o zámere prenajať nebytové priestory v zdravotnom stredisku
v Krajnom.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
12. Zrušenie nepoužívaných živností registrovaných na obec
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na na zrušenie
nepoužívaných živností na obec na návrh audítora : približovanie dreva a pilčícke práce,
prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, prenájom automobilov
a pozemných dopravných prostriedkov, vedenie účtovníctva, kancelárske a sekretárske
služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), činnosť kultúrnych a umeleckých
zariadení, dopravná zdravotná služba, poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav
a diskozábav pre verejnosť, poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom,
reklamné a propagačné činnosti, služby spojené so zabezpečovaním športových súťaží
a podujatí.
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Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 27/2018
OZ ruší nepoužívané živnosti registrované na obec: približovanie dreva a pilčícke
práce, prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení, prenájom automobilov
a pozemných dopravných prostriedkov, vedenie účtovníctva, kancelárske a sekretárske
služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb), činnosť kultúrnych a umeleckých
zariadení, dopravná zdravotná služba, poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav
a diskozábav pre verejnosť, poskytovanie úverov a pôžičiek nebankovým spôsobom,
reklamné a propagačné činnosti, služby spojené so zabezpečovaním športových súťaží
a podujatí.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
13. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2017 obce
Krajné a schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok
2018.
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ stanovisko
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2017 a schválenie návrhu plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2018.
Konštatovanie č.8
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 28/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2018
Ing. Peter Kubis
starosta obce
14. Záverečný účet obce Krajné za rok 2017
Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila poslancom OZ Záverečný
účet obce za rok 2017 a rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2017.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: ---
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Zdržal sa : --Uznesenie č. 29/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017
bez výhrad a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia za rok 2017 zdrojom
rezervného fondu vo výške 4. 664,76€.
15. 2.úprava rozpočtu na rok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ 2.úpravu rozpočtu obce na
rok 2018.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 30/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje 2.úpravu rozpočtu obce na rok 2018.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 31/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje čerpanie z rezervného fondu na Rekonštrukciu verejného
vodovodu a rekonštrukciu verejnej kanalizácie Krajné na p.č. 232/10 vo výške 30.505,79€.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 32/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje čerpanie z fondu opráv kanalizácie a vodovodov
na
Rekonštrukciu verejného vodovodu a rekonštrukciu verejnej kanalizácie Krajné na p.č.
232/10 vo výške 7.802,63€.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
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Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 33/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje čerpanie z rezervného fondu na odkúpenie vodovodnej prípojky
v osade Jeruzalem vo výške 10.000,-€.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
16. Schválenie úveru na dofinancovanie „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci
Krajné“.
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie úver na
dofinancovanie „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci Krajné“. Výška úveru 26.419,36€
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 34/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje úver na dofinancovanie „Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice
v obci Krajné“ vo výške 26.419,36€
Ing. Peter Kubis
starosta obce
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 35/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver – Eurofondy vo výške 26.419,36€ z Prima
banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 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: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 36/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
17. Schválenie predaja časti obecného pozemku p.č. 13462/211 vo výmere 716m2 pre
Mgr. Mariána Halaša, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie predaj
pozemku p.č. 13462/211 vo výmere 716m2 pre Mgr. Mariána Halaša, Krajné . Zámer bol
schválený na zasadnutí OZ dňa 15.3.2018 pod číslom uznesenia 14/2018. Zámer predať
pozemok bol zverejnený na úradnej tabuli obce Krajné a webovom sídle. Neboli doručené
žiadne pripomienky k zámeru predaja.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 5
Proti: --Zdržal sa :1, Mgr. Marián Halaš
Uznesenie č. 37/2018
OZ
I.
Prerokovalo
na základe žiadostí p. Mgr. Mariána Halaša, nar. ----, trvale bytom 91616 Krajné č. --možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – novovytvorenej
parcely KN-C č. 13462/211 vo výmere 716 m2 Orná pôda. Parcela KN-C č. 13462/211, je
zameraná geometrickým plánom č. 032B/17 – vzniká odčlenením od pôvodnej parcely KN-C
č. 13462/100, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Krajné /právny vzťah k parcele KN-C č.
13462/100 je evidovaný v k.ú. Krajné na LV č. 1/
II.
Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Obce Krajné č. 14/2018 zo dňa 15.3.2018
odpredaj pozemku novovytvorenej parcely KN-C č. 13462/211 vo výmere 716 m2 Orná pôda
v prospech p. Mgr. Mariána Halaša, nar. ---, trvale bytom 91616 Krajné č. --- a to z dôvodu
hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením §9a
ods. 8 písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb.
Parcela KN-C č. 13462/211 susedí s pozemkami parcelami KN-C č. 13462/168
a KN-C č. 13462/169 a rozostavanou stavbou rodinného domu s prideleným s. č. 1024,
ktoré sú vo výlučnom p. Mgr. Halaša Parcely KN-C č. 13462/168, KN-C č. 13462/211
spoločne s parcelou KN-C č. 13462/169 na ktorej sa nachádza rozostavaná stavba
rodinného domu s prideleným s. č. 1024, tvoria jeden funkčný celok.
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu KN-C č.
13462/211 na sumu 1,85,- € / m2. čo celkovo za 716,00 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume
1324,60,- €, slovom jedentisíctristodvadsaťštyri EUR a šesťdesiat eurocentov.
Zámer odpredať parcelu KN-C č. 13462/211 bol v súlade s ustanoveniami §9a ods. 8
písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. zverejnení v dňoch 30.5.2018 až 14.6.2018 na úradnej
tabuli
a
zároveň webovej
stránke
Obce
Krajné:
http://www.krajne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah609_2.pdf&original=Ozn
%C3%A1menie%20o%20z%C3%A1mere%20obce%20Krajn%C3%A9%20preda%C5%A5%
20svoj%20majetok%20%20%20pod%C4%BEa%20ust.%20%C2%A79a%20ods.8%20p%C3
%ADsm%20e%29.pdf
Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie, že p. Mgr. Marián Halaš, nar. ---,
trvale bytom 91616 Krajné č. --- je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991
Z.z. v znení neskorších predpisov – je poslancom obecného zastupiteľstva Obce Krajné.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu č. 032B/17, príslušne kúpnej
zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad hradí kupujúci.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
18. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 p. Dušana Nedbálka a p. Jany
Nedbálkovej, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku p.č. 232/35 a p.č. 232/16 p. Dušana Nedbálka a p. Jany Nedbálkovej, Krajné,
podľa GP č. 10/2018 zo dňa 18.5.2018, overený Okresným úradom, katastrálnym odborom
Myjava pod č. 141/18 zo dňa 1.6.2018 sa jedná o p.č. 232/52 diel 1 – vo výmere 26m2 –
ostatná plocha a diel 2 z p.č. 232/16 - vo výmere 2m2 – zastavané plochy a nádvoria ,
ktorá sú prihradené k rodinnému domu s.č. 115.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 382018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 232/35
a 232/16 , podľa GP č. 10/2018 zo dňa 18.5.2018, overený Okresným úradom, katastrálnym
odborom Myjava pod č. 141/18 zo dňa 1.6.2018 sa jedná o p.č. 232/52 diel 1 – vo výmere
26m2 – ostatná plocha a diel 2 z p.č. 232/16 - vo výmere 2m2 – zastavané plochy , ktorá
sú prihradené k rodinnému domu s.č. 115.
Ing. Peter Kubis
starosta obce

19. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 p. Melánie Vydarenej, Krajné
Strana 11 z 16

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 14.6.2018

Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku p.č. 232/35 a p. č. 168 , ktoré sú prihradené k rodinnému domu s.č. 102.
Počet prítomných poslancov: 6
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 39/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 232/35 a 168.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
20. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/18, 232/19, 232/21 p. Jiřího Heráka a p.
Ireny Kačányovej, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemkov p.č. 23218/, 232/19, 232/21.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 40/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 232/19.
Ing. Peter Kubis
starosta obce

21. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 310/2 Ing. Ladislavom Gálikom, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku p.č. 310/2 pred rodinným domom s.č. 872.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : ---

Uznesenie č. 41/2018
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OZ jednomyseľne neschvaľuje
zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 310/2
a zároveň jednomyseľne schvaľuje k časti pozemku vysporiadať užívacie právo žiadateľa
iným spôsobom.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
22. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 232/35 Ing. Jánom Konečným a p.
Martinou Konečnou, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku p.č. 232/35, ktorý je prihradený k rodinnému domu s.č. 105.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 42/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 232/35
Ing. Peter Kubis
starosta obce
23. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 13462/37, 12769/11 p. Ivana Kubicu,
Myjava
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemkov p.č. 13462/37, 12769/11.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 43/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 13462/37 pod
stavbou rodinného domu s.č. 538 a vyzýva aj ostatných spoluvlastníkov na doručenie
žiadosti o odkúpenie časti pozemku.
Ing. Peter Kubis
starosta obce

24. Žiadosť o plnenie uznesenia č.57 zo dňa 17.3.2016 Ing. Igora Mozoláka, Krajné
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Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o plnenie uznesenia
č.57 zo dňa 17.3.2016 Ing. Igora Mozoláka, jedná sa o odkúpenie pozemkov pod miestnou
komunikáciou v osade u Mozolákov.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 44/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vypracovanie geometrického plánu na ktorom sa budú finančne
podieľať všetci spoluvlastníci
vrátane obce a vzniknuté pozemky budú bezodplatne
prevedené na obec. Obec uhradí všetky náklady spojené s prevodom parciel, spracovanie
zmlúv a zápis do katastra nehnuteľností pod miestnou komunikáciou.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
25. Rôzne:
a) informácie starostu
Konštatovanie č.9
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
b) Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p.č. 11 125 p. Ivana Sedláka, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie časti
pozemku p.č. 11 125.
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 45/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje presunutie prejednania žiadosti na nasledujúce zasadnutie OZ.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
c) Návrh na schválenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí
2018
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil OZ návrh na schválenie jedného volebného
obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 pre voľbu poslancov OZ a starostu
obce.
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Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 46/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje jeden volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí
pre obec Krajné pre voľbu poslancov a starostu obce.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
d) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie 2018 – 2022
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil OZ návrh na schválenie počtu poslancov na
celé volebné obdobie 2018 – 2022 - 9 poslancov podľa § 11 ods.3 písm.d) zákona č.
369/1990 počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov obce takto: od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 47/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje počet 9 poslancov na celé volebné obdobie 2018 – 2022 pre
obec Krajné
Ing. Peter Kubis
starosta obce
e) Návrh na schválenie úväzku funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2018-2022
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil OZ návrh na schválenie úväzku funkcie
starostu obce v období 2018 -2022 v plnom rozsahu 100%
Počet prítomných poslancov: 5
Za: 5
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 48/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje úväzok funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2018 – 2022 v
plnom rozsahu 100%.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
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26. Diskusia
Do diskusie bol prihlásený 1 poslanec - JUDr. Ján Konečník, občania prítomní na zasadnutí
OZ: Ing. Katarína Remiašová, p. Pavol Kravárik, Ing. Igor Mozolák, Ing. Ladislav Gálik.
27.Záver

Overovatelia:
Bc. Pavol Macúch, dňa

Zapisovateľka:
Jana Hudecová

Rastislav Kubiš, dňa
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