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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa
7.2.2019
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom sa uskutočnilo dňa 7.2.2019 za
účasti 8 poslancov, starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany Hudecovej
a 3 občanov.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Schválenie predloženia Žiadosti o NFP na SO OPII, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
(Voľné WIFI - Krajné, Matejovec)
6. Rôzne: a) informácie starostu obce
b) Schválenie udelenia Ceny obce Krajné p. Vladimírovi Jánošovi
7. Diskusia
8. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník skonštatoval
prítomnosť 8 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 JUDr. Ján Konečník dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva, rozšírený v Rôzne b) Schválenie udelenia Ceny obce
Krajné p. Vladimírovi Jánošovi.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 1/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Schválenie predloženia Žiadosti o NFP na SO OPII, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
(Voľné WIFI - Krajné, Matejovec)
6. Rôzne: a) informácie starostu obce
b) Schválenie udelenia Ceny obce Krajné p. Vladimírovi Jánošovi
7. Diskusia
8. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starosta obce JUDr. Ján Konečník navrhol: p. Dušana
Konečníka a p. Vladimíra Malého, za overovateľov zápisnice: p. Tomáša Pardavého a p.
Pavla Kravárika a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 2/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie p. Dušana Konečníka a p.
Vladimíra Malého, za overovateľov zápisnice p. Tomáša Pardavého a p. Pavla Kravárika.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predložila poslancom OZ kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ, kontrolu prečítal starosta obce:
- nebola uzatvorená zmluva na odkúpenie pozemku p.č. 13462/169 p. Mgr. Halašom,
Krajné
- nebola uzatvorená zmluva na odkúpenie pozemku p.č. 232/14 p. Pavla Marônka
s manž. Krajné
- zmluva s p. Zdenkou Michalcovou, Rudník a p. Pavlom Michalcom, Krajné, bola
uzatvorená ale pred vkladom do katastra sme zistili, že pozemok p.č. 13462/81 je
v extraviláne obce a z toho dôvodu sa nemôže deliť orná pôda, preto na
nasledujúcom zasadnutí OZ bude predaj uvedeného pozemku dáme na
preschválenie po dohode súrodencov na p. Michalcovú.
- nebola uzatvorená zmluva na odkúpenie pozemku p.č. 232/61 p. Miroslavom
Mihočkom s manž. Krajné
- bola uzatvorená zmluva na predaj pozemku p.č. 11125/4 s p. Ivanom Sedlákom,
Krajné
- bola uzatvorená zmluva o prenájom pozemkov s Lipovcom, s.r.o. Krajné
- na podpise v spoločnosti TBS, a.s. Stará Turá je nájomná zmluva na pozemky
- bol zmenený v obchodnom registri konateľ SLV, s.r.o.
- s Prima bankou Slovensko, a.s. bol podpísaný Dodatok č. 7 k zmluve
o kontokorentnom úvere
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
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5. Schválenie predloženia Žiadosti o NFP na SO OPII, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP
(Voľné WIFI - Krajné, Matejovec)
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh na predloženie
Žiadosti o NFP na SO OPII, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP (Voľné WIFI - Krajné,
Matejovec)
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 3/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje predloženie žiadosti o NFP na SO OPII, kód výzvy: OPII2018/1/1-DOP pod názvom: Voľné WIFI – Krajné, Matejovec, výška maximálneho celkového
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 750,-€.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
6. Rôzne:
a) informácie starostu obce
Informácie starostu obce
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
b) Schválenie udelenia Ceny obce Krajné p. Vladimírovi Jánošovi
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ návrh na udelenie Ceny
obce Krajné pre p. Vladimíra Jánoša.
P. Vladimír Jánoš, nar.: ------, bytom Krajné ----. Ocenenie je za celoživotnú vzdelávaciu,
výchovnú činnosť, kultúrny prínos – oživenie kultúrnych tradícií v obci, spoluzakladateľ
súboru Krajnanec a primáš hudobnej zložky súboru Krajnanec.
Na základe § 41 ods. 1 Štatútu obce Krajné sa Cena obce Krajné „Cena obce Krajné sa
udeľuje fyzickej, právnickej osobe alebo kolektívu za činnosť osôb, ktoré sa významným
spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce a jeho propagáciu doma
i v zahraničí ...“ , ods. 4 „Cenu obce Krajné tvorí plaketa s erbom obce a peňažná odmena
schválená obecným zastupiteľstvom. K cene obce sa vydáva potvrdenie (preukaz) o jeho
udelení, v ktorom je uvedené meno, adresa laureáta fyzickej osoby ..., dátum udelenia,
pečiatka obce a podpis starostu obce.“
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 4/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje udelenie Ceny obce Krajné p. Vladimírovi Jánošovi nar.: -----,
bytom Krajné ----. Ocenenie je za celoživotnú vzdelávaciu, výchovnú činnosť, kultúrny prínos
– oživenie kultúrnych tradícií v obci, spoluzakladateľ súboru Krajnanec a primášom
hudobnej zložky súboru Krajnanec a peňažnú odmenu vo výške 250,-€.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

7. Diskusia
8. Záver
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Tomáš Pardavý, dňa:

Jana Hudecová

Pavol Kravárik, dňa:
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