Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 21.9.2017

Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 21.9.2017
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 21.9.2017 za účasti 8
poslancov, starostu obce Ing. Petra Kubisa, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, p. Viery
Macúchovej – kontrolórky obce, Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ s MŠ a 12 občanov.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh Dodatku č. 6 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
6. Schválenie Zámennej zmluvy podľa GP č. 033/17 medzi Obcou Krajné a Ladislavom
Remiašom s manželkou Katarínou, Krajné
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 2964/2 vo výmere 230,5m2 p. Miroslava
Mozoláka, Krajné
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č.232/33 Mgr. Jana Ďurišová, Krajné
9. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p.č. 10111 p. Dana Kudláčová, Jaroslav
Duroška, Brestovec
10. Schválenie Zmluvy o výpožičke p.č. 2337/5, 2337/3 pre SLV, s.r.o.
11. Rôzne: a) informácie starostu
12. Diskusia
13. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce 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 Ing. Peter Kubis dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva, do programu bolo pridané v bode 10. Schválenie
Zmluvy o výpožičke p.č. 2337/5, 2337/3 pre SLV, s.r.o.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 25/2017
OZ schvaľuje program Obecného zastupiteľstva:
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1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia
Schválenie programu OZ
Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Návrh Dodatku č. 6 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
6. Schválenie Zámennej zmluvy podľa GP č. 033/17 medzi Obcou Krajné a Ladislavom
Remiašom s manželkou Katarínou, Krajné
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 2964/2 vo výmere 230,5m2 p. Miroslava
Mozoláka, Krajné
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č.232/33 Mgr. Jana Ďurišová, Krajné
9. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p.č. 10111 p. Dana Kudláčová, Jaroslav
Duroška, Brestovec
10. Schválenie Zmluvy o výpožičke p.č. 2337/5, 2337/3 pre SLV, s.r.o.
11. Rôzne: a) informácie starostu
12. Diskusia
13. Záver

Ing. Peter Kubis
starosta obce
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Do návrhovej komisie starosta obce Ing. Peter Kubis navrhol: Ing. Alenu Štefkovú,
Ing. Ondreja Lančariča, Mgr. Mariána Halaša , za overovateľov zápisnice: p. Rastislava
Kubiša a Bc. Pavla Macúcha a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.26/2017
OZ schvaľuje zloženie návrhovej komisie Ing. Alenu Štefkovú, Ing. Ondreja Lančariča, Mgr.
Mariána Halaša , za overovateľov zápisnice: p. Rastislava Kubiša a Bc. Pavla Macúcha a za
zapisovateľku - p. Janu Hudecovú

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:
- VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce
Krajné nadobudlo právoplatnosť,
- Dodatok 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
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príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni nadobudol
právoplatnosť
- zmena § 27 VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné nadobudla právoplatnosť
- nebola vyhlásená verejná obchodná súťaž na p.č.17412/29 bude zverejnená v najbližších
dňoch
Konštatovanie č.12
OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Návrh Dodatku č. 6 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 na schválenie Návrh Dodatku
č. 6 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. Materiál bol doručený
všetkým poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 27/2017
OZ schvaľuje Dodatok č. 6 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
6. Schválenie Zámennej zmluvy podľa GP č. 033/17 medzi Obcou Krajné a Ladislavom
Remiašom s manželkou Katarínou, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil na schválenie Zámennú zmluvu podľa GP č.
033/17 medzi Obcou Krajné a Ladislavom Remiašom s manželkou Katarínou, Krajné.
Materiál bol doručený všetkým poslancom.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 28/2017
OZ schvaľuje Zámennú zmluvu podľa GP č. 033/17 medzi Obcou Krajné a Ladislavom
Remiašom s manželkou Ing. Katarínou Remiašovou, Krajné .

Ing. Peter Kubis
starosta obce
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 2964/2 vo výmere 230,5m2 p. Miroslava
Mozoláka, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie
pozemku p.č. 2964/2 vo výmere 230,5m2 p. Miroslava Mozoláka, Krajné. Materiály boli
doručené všetkým poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 29/2017
OZ schvaľuje zámer obce Krajné predať alebo vymeniť pozemok p.č. 2964/2 vo výmere
230,5m2.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
8. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č.232/33 Mgr. Jana Ďurišová, Krajné
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie
pozemku p. č.232/33 Mgr. Jana Ďurišová, Krajné
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 30/2017
OZ schvaľuje zámer obce Krajné predať pozemok p. č.232/33 vo výmere 124m2

Ing. Peter Kubis
starosta obce
9. Žiadosť o prenájom obecného pozemku p.č. 10111 p. Dana Kudláčová, Jaroslav
Duroška, Brestovec
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom OZ Žiadosť o prenájom
obecného pozemku p.č. 10111 p. Dana Kudláčová, Jaroslav Duroška, Brestovec. Materiály
boli doručené všetkým poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: --Proti: 8
Zdržal sa : --Uznesenie č. 31/2017
OZ neschvaľuje prenájom obecného pozemku p.č. 10111 vo výmere 1432m, z dôvodu, že
sa jedná o lesný pozemok

Ing. Peter Kubis
starosta obce
10. Schválenie zmluvy o výpožičke p. č. 2337/5, 2337/3 pre SLV, s.r.o.
Starosta obce Ing. Peter Kubis predložil poslancom na schválenie Zmluvu
o výpožičke na p.č. 2337/5, 2337/3 pre SLV, s.r.o. z dôvodu podania žiadosti o NFP z fondov
EÚ na projekt Rekonštrukcia ČOV Krajné.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 32/2017
OZ schvaľuje Zmluvu o výpožičke na p.č. 2337/5, 2337/3 pre SLV, s.r.o. z dôvodu podania
žiadosti o NFP z fondov EÚ na projekt Rekonštrukcia ČOV Krajné.

Ing. Peter Kubis
starosta obce
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11. Rôzne: a) informácie starostu
Konštatovanie č.13
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
12. Diskusia
Do diskusie sa zapojili: Ing. Alena Štefková, JUDr. Ján Konečník, Bc. Pavol Macúch ,
Mgr. Milan Medveď, p. Jozef Pardavý, p. Martin Boor, p. Ján Ochodnický, p. Pavol Kravárik,
Ing. Pavol Egreši.
13. Záver

Overovatelia:

Zapisovateľka:

p. Rastislav Kubiš, dňa

Jana Hudecová

Bc. Pavol Macúch, dňa
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