Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 15.6.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 15.6.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 15.6.2017 za účasti 7
poslancov, od 18 hod. 18 min. prišiel Ing. Pavol Egreši a o 18 hod. 25 min. odišiel p.
Rastislav Kubiš, starostu obce Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, Mgr.
Jany Mozolákovej – ekonómky, Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ s MŠ a 6 občanov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2015 Obce
Krajné
7. Záverečný účet obce Krajné a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
8. Zmena rozpočtu obce Krajné na rok 2017
9. Návrh VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Krajné
10. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za ...
11. Návrh zmeny § 27 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Krajné
12. Schválenie vystavenie blankozmenky a zmluvy o vyplňovacom práve
k blankozmenke k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42
13. Predbežná žiadosť o súhlas na odpredaj časti pozemku p.č. 12681
14. Obchodná verejná súťaž na p.č. 17412/29 – schválenie podmienok, kúpnej zmluvy
a zvolenie komisie
15. Rôzne: a) informácie starostu
b) Schválenie členstva Obce Krajné v občianskom združení Klub krajnianskej
čipky
c) Použitie rezervného fondu vo výške 42. 366,-€ na rekonštrukciu verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Krajné – časť Kúty
16. Diskusia
17. 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, rozšíreného o dva body programu v bode Rôzne:
b) Schválenie členstva Obce Krajné v občianskom združení Klub krajnianskej
čipky
c) Použitie rezervného fondu vo výške 42. 366,-€ na rekonštrukciu verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Krajné – časť Kúty
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Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 14/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2015 Obce
Krajné
7. Záverečný účet obce Krajné a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
8. Zmena rozpočtu obce Krajné na rok 2017
9. Návrh VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Krajné
10. Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za ...
11. Návrh zmeny § 27 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Krajné
12. Schválenie vystavenie blankozmenky a zmluvy o vyplňovacom práve
k blankozmenke k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.
OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42
13. Predbežná žiadosť o súhlas na odpredaj časti pozemku p.č. 12681
14. Obchodná verejná súťaž na p.č. 17412/29 – schválenie podmienok, kúpnej zmluvy
a zvolenie komisie
15. Rôzne: a) informácie starostu
b) Schválenie členstva Obce Krajné v občianskom združení Klub krajnianskej
čipky
c) Použitie rezervného fondu vo výške 42. 366,-€ na rekonštrukciu verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Krajné – časť Kúty
16. Diskusia
17. Záver
Ing. Peter Kubis
starosta obce
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starosta obce Ing. Peter Kubis navrhol: p. Ľubicu Polákovú, Mgr.
Mariána Halaša, p. Hanu Kubalákovú
za overovateľov zápisnice: JUDr. Jána Konečníka, Bc. Pavla Macúcha
za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č.15/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: p. Ľubicu Polákovú, Mgr. Mariána
Halaša, p. Hanu Kubalákovú a overovateľov zápisnice: JUDr. Jána Konečníka, Bc. Pavla
Macúcha.

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, kontrolu úloh prečítala p. Jana Hudecová: Dodatok č. 4
k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole nadobudol právoplatnosť, nebola vykonaná zámena časti pozemkov na
základe žiadosti Ing. Kataríny Remiašovej. Jedná sa o časti pozemkov v k.ú. Krajné t.č. p.č.
KNC170/1 vo vlastníctve Ing. Kataríny Remiašovej, KNC171/2 vo vlastníctve Ladislava
Remiaša a Ing.Kataríny Remiašovej a p.č.KNE232/9 vo vlastníctve obce Krajné. Predmetné
časti parciel budú odčlenené vyhotovením geometrického plánu.
Konštatovanie č.7
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016
Ekonómka
obce Mgr. Jana Mozoláková
predložila poslancom OZ Správu
nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2016. Správu audítora prečítala p.
Jana Hudecová, Správa je prílohou zápisnice.
Konštatovanie č.8
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky
zostavenej k k 31.12.2016
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2016 Obce
Krajné
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ
stanovisko
kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016 a zároveň predložila poslancom OZ
plán práce na II. polrok 2017. Uvedené materiály poslancom OZ prečítala p. Jana Hudecová.
Konštatovanie č.9
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016.
7. Záverečný účet obce Krajné a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila poslancom OZ Záverečný
účet obce za rok 2016 a rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2016. Materiály boli
poslancom zaslané e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
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Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 16/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016
bez výhrad a zároveň schvaľuje, aby bol prebytok hospodárenia za rok 2016 zdrojom
rezervného fondu vo výške 41 252,70€.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
8. Zmena rozpočtu obce Krajné na rok 2017
Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila poslancom OZ zmenu rozpočtu
obce Krajné na rok 2017 – úprava č. 2
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.17/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Úpravu č. 2 Rozpočtu obce Krajné na rok 2017.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
9. Návrh VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na
území obce Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Návrh VZN č. 1/2017 ktorým
sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Krajné. Materiály boli
poslancom zaslané e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 18/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok
pohrebiska na území obce Krajné

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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10. Návrh Dodatku č. 5 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 Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Návrh Dodatku č. 5 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. Materiály boli poslancom zaslané e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 19/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Dodatku č. 5 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.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
11. Návrh zmeny § 27 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 zmeny § 27 VZN č.
2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Krajné. Materiály boli poslancom zaslané e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 20/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh zmeny § 27 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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12. Schválenie vystavenie blankozmenky a zmluvy o vyplňovacom práve
k blankozmenke k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZPPO1-SC111-2016-10/42
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie vystavenie
blankozmenky a zmluvy o vyplňovacom práve k blankozmenke k Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/42. Materiály boli
poslancom zaslané e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 6
Proti: --Zdržal sa : 1, Ing. Alena Štefková
Uznesenie č. 21/2017
OZ súhlasí s vystavením blankozmenky a podpísaním zmluvy o vyplňovacom práve
k blankozmenke k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1SC111-2016-10/42.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
13. Predbežná žiadosť o súhlas na odpredaj časti pozemku p.č. 12681
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ predbežnú žiadosť
o kúpu nehnuteľnosti p.č. 12681 pre Mgr. Viktora Tótha, Bratislava. Materiály boli poslancom
zaslané.
Navrhujem, že na základe žiadosti v súčasnosti nie je potrebný odpredaj časti
pozemku, pretože uvedený pozemok je vedený v katastri nehnuteľností ako: Pozemok, na
ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná
cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti. Predmetný pozemok nebráni
užívaniu susedných nehnuteľností.
Konštatovanie č.10
OZ berie na vedomie žiadosť Mgr. Viktora Tótha, Bratislava.
14. Obchodná verejná súťaž na p.č. 17412/29 – schválenie podmienok, kúpnej zmluvy
a zvolenie komisie
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ schválenie podmienok,
kúpnej zmluvy a zvolenie komisie na obchodnú verejnú súťaž na p.č. 17412/29. Materiály
boli poslancom OZ zaslané dňa 14.6.2017 e-mailom. Za členov komisie starosta obce
navrhol: Mgr. Mariána Halaša, JUDr. Jána Konečníka, Mgr. Janu Mozolákovú. Schválené
materiály sú prílohou tejto zápisnice.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
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Zdržal sa : --Uznesenie č. 22/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje podmienky verejnej obchodnej súťaže, kúpnej zmluvy a členov
komisie na verejnú obchodnú súťaž v zložení: Mgr. Marián Halaš, JUDr. Ján Konečník, Mgr.
Jana Mozoláková.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
15. Rôzne:
a) informácie starostu obce
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ informácie
Konštatovanie č.11
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
b) Schválenie členstva Obce Krajné v občianskom združení Klub krajnianskej čipky
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie členstva Obce
Krajné v občianskom združení Klub krajnianskej čipky
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 23/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje členstvo Obce Krajné v občianskom združení Klub krajnianskej
čipky.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
c) Použitie rezervného fondu vo výške 42.366,-€ na rekonštrukciu verejného vodovodu
a verejnej kanalizácie v obci Krajné – časť Kúty
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ na schválenie použitie
rezervného fondu vo výške 42. 366,-€ na rekonštrukciu verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie v obci Krajné – časť Kúty.
Počet prítomných poslancov: 7
Za: 7
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 24/2017
OZ jednomyseľne schvaľuje na základe § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
použitie
rezervného fondu vo výške 42. 366,-€ na rekonštrukciu verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie v obci Krajné – časť Kúty.
Ing. Peter Kubis
starosta obce
16. Diskusia
Do diskusie sa zapojili JUDr. Ján Konečník , Mgr. Milan Medveď, PhDr. Valéria
Kaplanová, Ing. Katarína Remiašová, RNDr. Dana Ošková.
17.Záver
Overovatelia:

Zapisovateľka:

JUDr. Ján Konečník, dňa

Jana Hudecová

Bc. Pavol Macúch, dňa
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