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Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 11.1.2018
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 11.1.2018 za účasti 7
poslancov, starostu obce Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, p. Viery
Macúchovej – kontrolórky obce.
Program:
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
Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
Určenie ceny za obecné pozemky
Rôzne: a) informácie starostu
b) 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2018
9. Diskusia
10. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce Ing. Peter Kubis skonštatoval
prítomnosť 7 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. Rozšírený o bod Rôzne b) 1.Úprava rozpočtu Obce
Krajné na rok 2018
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 1/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva s rozšírením o bod Rôzne
b) 1. Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2018
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. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
7. Určenie ceny za obecné pozemky
8. Rôzne: a) informácie starostu
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b)1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2018
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: Ing. Ondreja
Lančariča, JUDr. Jána Konečníka, Ing. Alenu Štefkovú, za overovateľov zápisnice: Bc.
Pavla Macúcha, p. Rastislava Kubiša a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.2/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: Ing. Ondreja Lančariča, JUDr.
Jána Konečníka, Ing. Alenu Štefkovú, za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha, 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:
- Komunitného plánu sociálnych služieb obce Krajné 2017 – 2022 – nadobudol
právoplatnosť
- VZN č.2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Krajné - nadobudlo
právoplatnosť
- Rozpočet obce Krajné na rok 2018 - nadobudol právoplatnosť
- parcela KN-C č. 232/33 na sumu 1,85,- € / m2. čo celkovo za 124 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 229,40,- €, bola podpísaná kúpna zmluva a vklad na kataster bol
podaný
- parcela KN-C č. 2964/2 na sumu 1,85 ,- € / m2. čo celkovo za 230,50 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 426,42 , bola podpísaná kúpna zmluva
- zámer obce Krajné predať časť pozemku p.č. 232/51 vo výmere 27m2 nebol zatiaľ
zverejnený až na budúcom zasadnutí OZ.
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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
predĺženia kontokorentného úveru. Výška úveru je 20.000,-€.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 3/2018
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: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.4/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za
účelom zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného úveru.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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6. Schválenie termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie termíny
zasadnutí OZ nasledovne: 11.1.2018, 8.3.2018, 14.6.2018, 20.9.2018, 13.12.2018.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 5/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje termíny zasadnutí OZ: 11.1.2018, 8.3.2018, 14.6.2018,
20.9.2018, 13.12.2018.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
7. Určenie ceny za obecné pozemky
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ návrh na prerokovanie cien
pozemkov za m2, za ktoré obec predáva prihradené pozemky občanom na základe
znaleckého posudku, za ktorý obec odkupovala pozemky pod obecnou budovou.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 6/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len
„pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode
majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej
plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“,
nasledovne:
1) v roku 2018 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena
platí na schválené predaje v roku 2018.
2) od 1.1.2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2.
Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec
odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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8. Rôzne:
a) informácie starostu
Konštatovanie č.2
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
b) 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2018
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie 1. Úpravu
rozpočtu Obce Krajné na rok 2018.

Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 7/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje 1. Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2018.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
9. Diskusia

10.Záver
Overovatelia:
Bc. Pavol Macúch, dňa

Zapisovateľka:
Jana Hudecová

Rastislav Kubiš, dňa
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