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ãíslo 3/2007

ZADARMO

Poďakovanie
Obec Krajné a Základná škola s Materskou školou
v Krajnom ďakuje Ministerstvu školstva SR za poskytnutú dotáciu vo výške 50 000,-Sk na projekt - Otvorená škola športu 2007.

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 6/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 30. 8. 2007
A) Schvaľuje
1. zloženie návrhovej konmisie a overovateľov zápisnice
2. Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
3. Prevádzkový poriadok „Pohrebnej služby obce Krajné“
4. Prevádzkový poriadok „Pohrebiska na území obce
Krajné“
5. Úpravu rozpočtu na rok 2007
6. odpredaj obecného pozemku o výmere 1000m2 p. č.
597/1 a 598 za účelom stavby rodinného domu pre p.
Michala Maťaša, Bokšanská 28/1362, Stropkov za
sumu 25,- Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom hradia
kupujúci

7. predbežný odpredaj obecných pozemkov č. p. 237
a 233/2 s tým, že daný pozemok bude rozdelený a na
základe GP bude potom odpredaná časť manželom
Dlugošovým
8. odpredaj obecného pozemku č. p. 6535/1 vo výmere
38m2 za cenu 25,- Sk/m2 a zároveň zriadenie vecného
bremena na trafostanicu ZSE, a.s. Poplatky spojené
s prevodom hradia kupujúci
B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho za-sadnutia
2. informácie starostu obce
Jana Hudecová
prednostka

Životné prostredie a my
ďalším generáciám nezanechali len veľké skládky odpadu
a nedychateľné ovzdušie.

ODPAD - ktorý ničí všetko okolo nás, prírodu, podnebie,
ľudí a je veľkým problémom nielen u nás. Za posledných pár
desiatok rokov sa vyťažilo toľko prírodných zdrojov, ako za
celú históriu Zeme. Tak rýchlo, ako sme sa dokázali nadchnúť
pokrokom, sme znečistili čisté rieky, vzduch, zahltili naše okolie odpadmi. Fakty nás nútia zamyslieť sa. Ľudská spotreba
prírodných zdrojov v súčastnosti prekračuje o 20 % regeneračnú kapacitu Zeme, čím sme ohrození ekologickými katastrofami. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že 25%
chorôb je spôsobených zlým životným prostredím. Štatistiky
sú neúprosné, podľa nich priemerný občan Slovenska ročne
vyprodukuje približne 290 kg komunálneho odpadu.
Tvoreniu odpadu nezabránime, ale stačí ak si osvojíme
a v praxi budeme i naďalej dodržiavať hierarchiu správneho
nakladania s odpadom a budeme jednotlivé zložky odpadu
separovať. Veď len spaľovaním plastov, gumy, drevotriesky,
umelých vlákien vzniká veľké množstvo škodlivín a jedov,
ktoré potom vdychujeme, a tým nevedomky ohrozujeme
zdravie sebe, svojim deťom a všetkým ostatným ľuďom. Sú to
tiež nežiaduce dioxíny, fenoly, kyanidy, čpavok a látky, ktoré
nepríjemne zapáchajú, dráždia sliznicu horných dýchacích
ciest, spôsobujú bolesti hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed
a mnohé z nich majú rakovinotvorný účinok, čo je vedecky
dokázané. Ak doma priložíme do kotla kúsok plastu, starú
drevotriesku, polystyrén, gumu, oblečenie z umelých vlákien,
to čo, vychádza z nášho komína, nie je len obyčaný dym.
Kedže v našej obci máme možnosť triedenia odpadu zbavíme sa ho a nepripravíme svojich blízkych, či seba o zdravie,
a tým uľavíme našej prírode. V ochrane prírody je najdôležitejšie, aby sa čo najviac ľudí učilo environmentálnemu cíteniu
a spolu sme mohli vytvárať zdravé životné prostredie. Preto
žime ohľaduplne k životnému prostrediu, aby sme naším

Ako separujeme:
PLASTY: patria sem: plasty, igelitové sáčky a tašky, umelé
flaše, umelé obaly, umelé taniere,
hračky,
nepatria sem: znečistené plasty alebo s prímesou
iných látok, polystyrén, a iný odpad
SKLO:
paria sem: sklo biele i farebné, flaše, poháre
a pod.
nepatrí sem: porcelán, sklenné výrobky kombinované s inými látkami napr. drevom,
kovom a inými materiálmi, zdrkadlá,
kamenina a keramika
PAPIER: patria sem: časopisy, katalógy, spisy, noviny, papierové obaly a korešpondencia,
nepatrí sem: celofán, kopír, hrubo znečistený papier, papier s prímesami, mastný
papier
ŽELEZO: patria sem: drôty, klince, alobal, konzervy, plechovky a vrchnáky z fliaš,
nepatrí sem: znečistené predmety a objemové
odpady
Do veľkoobjemového kontajnera na vývoz komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu nepatrí:
kompostovateľný odpad (lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo,
konáre stromov), odpad určený k separovaniu (žel. a nežel.
kovy, papier, plasty, sklo), nebezpečný odpad (batérie,
pneumatiky, elektrický odpad, oleje, znečistené obaly, farby,
polystyrén).
(použité údaje z čl. Priatelia zeme)

Zo života obce:
Konalo sa:
• dňa 04.08.2007 III. ročník súťažno-zábavného popoludnia „Krajnianska prúdnica“ na Obecnom športovom štadióne Krajné
• dňa 28.08.2007 sa uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 63. výročia SNP položením
vencov pri pamätníku obetiam svetových vojen pred
Obecným úradom v Krajnom
• 23. 09. 2007 sa uskutočnila na Obecnom športovom
štadióne v Krajnom I. Stredoeurópska výstava boxerov

Pripravujeme:
• 19. slávnostný obrad pri príležitost Pamiatky na
zosnulých, ktorý sa uskutoční v mesiaci november
v Dome smútku v Krajnom
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OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku si pripomíname mesiac október, ako mesiac úcty k starším. Aj
v našej obci máme za cieľ aby dôchodcovia žili
aktívnym spoločenským životom. Je chvályhodné, že
starosta obce za spolupráce prednostky obecného
úradu, venujú značnú pozornosť činnosti organizácie
Jednoty dôchodov Slovenska. Boli prijaté opatrenia
a uvoľnené potrebné finančné prostriedky na zabezpečenie jednotlivých úloh v mesiaci októbri. Medzi
prvoradé patrí pridelenie finančných poukážok na
nákup v COOP JEDNOTA v hodnote 150,- Sk dôchodcom starším ako 70 rokov.
Podľa predbežnej dohody so ZO JDČ z Brna-Chrlíc,
očakávame ich návštevu 23. októbra 2007. Úlohou
našej ZO JDS bude pripraviť im dôstojné privítanie.
Radi by sme ich uvítali v priestoroch Obecného úradu
v Krajnom a oboznámili ich s históriou našej obce. Na
slávnostnej spoločnej schôdze by sme radi privítali
nášho starostu p. Ing. V. Šustera.
Prijali sme pozvanie na slávnostné zhromaždenie
JDS v Hrachovišti, ktoré sa uskutoční v prvej polovici
októbra. Spolupráci a družbe z MO JDS Hrachovište sa
darí a budeme v tom pokračovať i v budúcnosti.
Predpokladáme, že nás pozvú na slávnostný progam
venovaný „Mesiacu októbru, mesiacu úcty k starším“ aj
priatelia dôchodci z Myjavy.

bo sa zúčastniť nenáročného zájazdu. Je celá rada
aktivít, ktoré sa v našej činnosti dajú uskutočňovať. Veď
deň za dňom v kalendári beží, zastaviť sa nedá, pretože
čas je neúprosný a ukrajuje z nášho života. Pozbierajme
teda kvietka šťastia, buďme ešte dlhé roky šťastní,
zdraví, v pokoji užívajme život v kruhu svojích blízkych,
či už v rodine alebo medzi priateľmi. Nech je naša cesta
životom naďalej pekná a pokojná.
(ZO JDS v Krajnom)

Priatelia, dovoľte mi pri tejto príležitosti, aby som vás
starších-dôchodcov pozval do našich radov, posedieť
si, porozprávať, pobesedovať, prípadne i zaspievať, ale-

Babylon
Hoci v nedeľu 23. septembra 2007 v Krajnom, na
obecnom futbalovom štadióne vládol babylon jazykov,
vždy si našli všetci prítomní spoločný jazyk, ktorým sa
dohovorili. Na Stredoeurópskej výstave boxerov, usporiadanej v spolupráci s obcou, mala medzinárodná porota
rozhodcov Miroslav Auterský z Českej republiky, Imrich
Sopko zo Slovenska, Alessandro Tanoni z Talianska
a Lajos Vidák z Maďarska posúdiť a vybrať najlepších
psov, boxerov v siedmich triedach, v rozdelení: psi zlatí,
psi pásikaví, sučky zlaté, sučky pásikavé z dvesto
súťažných jedincov, z trinástich krajín strednej Európy.
Najsilnejšie zastúpenie mali krajiny Vyšegrádskej štvorky.
Pre ľudí, ktorí majú dobrý vzťah k zvieratám a zvlášť majú
záľubu v psoch, bolo toto podujatie veľmi zaujímavé.
Oficiálne jazyky boli dané jazykom rozhodcov, slovensky, taliansky, maďarsky, ale účastníci, majitelia psov tu
dopĺňali komunikáciu v jazyku českom, poľskom, rumunskom, ruskom, občas zaznela angličtina, alebo nemčina.
Celý deň vládlo pekné počasie, dobrá atmosféra predvádzania a vyhodnotenia, čo trvalo 8 hodín, zanechala
v účastníkoch a prítomných divákoch veľmi dobré dojmy.
Celú organizáciu výstavy mal na starosti organizačný
výbor: Jozef Šuster, Miroslav Slovák, Ladislav Kužma,
Marián Slovák a Dominika Šusterová. Samozrejme, že
sa nezaobišli bez pomoci celého radu pomocníkov, najviac ich bolo z Telovýchovnej jednoty Slovan Krajné. Aj

toto bol malý príspevok k zviditeľneniu Slovenska na mape
Európy.
Čitatelia, ktorí budú mať záujem o odbornú stránku
výstavy boxerov, nájdu ju určite v časopise Kynologická
revue a na www.dogsk.sk www.dogsk.sk/boxer/. Obrazovú reportáž z podujatia nájdu na internetovej stránke
obce www.krajne.sk.
I. Gálik
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Vojensko-historické múzeum v Piešťanoch
V piatok 7. septembra 2007 sa žiaci celého druhého stupňa ZŠ s MŠ z Krajného zúčastnili na Dni otvorených
dverí vo Vojensko-historickom múzeu v Piešťanoch. Videli ukážky starej i novej špeciálnej vojenskej a leteckej
techniky, ukážky práce vojenských špecialistov Armády SR, Policajného zboru a Záchranárskeho zboru SR. Veľká
škoda, že práve v tento deň nad celým územím Slovenska a aj na letisku v Piešťanoch vládlo daždivé septembrové
počasie. Aj napriek nemu o pripravené podujatia mali žiaci záujem a vyskúšali si, ako sa sedí v obrnenom
transportéri, v tanku, či v bojovom lietadle.
RNDr. Ladislav Gergel

Krajnianska prúdnica
V sobotu 4. augusta 2007 sa na obecnom športovom
štadióne uskutočnil tretí ročník súťažno-zábavného podujatia
„Krajnianska prúdnica“. Súťaže sa zúčastnilo päť hasičských družstiev: DHZ Babulicov Vrch, Hrachovište, Prašník,
Matejovec a Krajné. Prítomní boli aj zástupcovia družobných
Chrlíc. Súťaž prebehla v štyroch kolách, dvakrát požiarny
útok, štafeta a hod hadíc. Od výsledného času oboch útokov
a štafety sa odpočítal čas získaný presnými hodmi hadíc na
cieľ. Najlepšie obstál DHZ Prašník s výsledným časom 442
(4,42 minút), na druhom mieste DHZ Krajné 460, na treťom
mieste DHZ Babulicov Vrch 467, ktorý získal svoje miesto
najlepšími hodmi hadíc. Hasičom prialo aj počasie.
Organizačný štáb a komisia rozhodcov pod vedením Pavla
Moravca pracovali s prehľadom, technika nemala žiadne
problémy.
(DHZ Krajné)
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Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(pokračovanie z minulého čísla KN č. 2/2007)

(1) Obce môžu spolupracovať na základe
zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí,
zriadením alebo založením právnickej
osoby podľa osobitného zákona.(16b)

úradu; ak spoločný obecný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej
správy pre obec, ktorá ho uskutočňuje podľa osobitného predpisu aj pre
iné obce, je jeho sídlom táto obec,
b) určenie počtu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho
organizáciu,
c) určenie starostu, ktorý bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych
veciach týkajúcich sa spoločného
obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoločnom obecnom úrade.

(2) Majetok, ktorý obce získajú na základe
zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti, alebo
z činnosti právnickej osoby, ktorú založili
podľa osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom všetkých obcí, ktoré sú
účastníkmi zmluvy. Podiel na majetku
získanom spoločnou činnosťou zodpovedá sume vložených prostriedkov, ak
sa obce nedohodnú inak.

(4) Na platnosť zmluvy je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej
obce, ktorá je účastníkom zmluvy. Za
záväzky vzniknuté voči tretím osobám
zo zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti
účastníci zmluvy zodpovedajú spoločne
a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje
inak.

(3) Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce
majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké
postavenie.

Združenie obcí
§ 20b

TRETIA ČASŤ
SPOLUPRÁCA OBCÍ
Vnútroštátna spolupráca
§ 20
Formy a zásady spolupráce

(1) Obce môžu zriaďovať združenia obcí.
(2) Združenie obcí je právnická osoba.

§20a
Zmluvy
(1) Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia
konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý
čas. Jej predmetom nemôže byť vznik
právnickej osoby. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná.
(2) Zmluva musí obsahovať
a) označenie účastníkov zmluvy,
b) vymedzenie predmetu zmluvy,
c) vymedzenie času, na ktorý sa uzatvára,
d) práva a povinnosti účastníkov zmluvy,
e) podiel každej obce na majetku získanom spoločnou činnosťou,
f) spôsob využitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
g) spôsob odstúpenia od zmluvy a vyporiadania majetkových a finančných
záväzkov.
(3) Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoločného obecného úradu, zmluva musí
obsahovať
a) určenie sídla spoločného obecného
(16b)

(3) Združenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dňom registrácie registrujúcim
orgánom.
(4) Predmetom činnosti združenia obcí je
najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie
a čistenie odpadových vôd), miestna
doprava, oblasť školstva, kultúry
a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako
aj úloh vyššieho územného celku.
(5) Na platnosť zmluvy o zriadení združenia
obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny všetkých poslancov obecného
zastupiteľstva každej obce, ktorá je
účastníkom zmluvy. Súčasťou zmluvy
o zriadení združenia obcí sú jeho stanovy.

podáva obvodnému úradu v sídle kraja,
v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo združenia.
(2) K návrhu na registráciu sa prikladajú
tieto doklady:
a) zmluva o založení združenia obcí
podpísaná starostami všetkých obcí,
ktoré sa stávajú členmi združenia
obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, funkcie
a názvu obce,
b) uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi,
c) oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene
združenia obcí,
d) stanovy združenia, v ktorých sa
uvádza
1. názov združenia obcí,
2. sídlo,
3. cieľ činnosti,
4. orgány združenia obcí, spôsob ich
ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí,
5. zásady hospodárenia,
6. spôsob zániku, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia obcí,
e) meno, priezvisko a adresa osoby
splnomocnenej na podanie návrhu na
registráciu združenia obcí.
(3) Názov združenia obcí sa musí líšiť od
názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja
činnosť na území Slovenskej republiky,
a musí obsahovať slová „združenie
obcí“.
(4) Ak návrh na registráciu nemá náležitosti
podľa odsekov 2 a 3 alebo ak údaje
v ňom uvedené sú neúplné alebo nepresné, obvodný úrad v sídle kraja určí
lehotu najviac 10 dní na odstránenie
nedostatkov návrhu a konanie preruší.
Ak navrhovateľ nedostatky návrhu na
registráciu v určenej lehote neodstráni,
krajský úrad konanie zastaví.
(prevzaté z jaspi.justice.gov.sk)
(pokračovanie v budúcom čísle KN)

§ 20c
(1) Návrh na registráciu združenia obcí sa

Napríklad Obchodný zákonník v znení neskor-ších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon
č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
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Oznam
Prenajímate alebo budete prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku?

Od 1. 9. 2007 máte ako fyzická osoba tieto povinnosti:
ak ste na území SR pred 1. 9. 2007 prenajímali a naďalej prenajímate byt alebo nebytový
priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku a nemali ste registračnú povinnosť,
najneskôr do 31. 12. 2007 musíte požiadať o registráciu na miestne príslušnom
daňovom úrade,
ak ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začnete na území
SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do 30 dní
po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území SR prenajali byt alebo nebytový priestor, alebo
nehnuteľnosť okrem pozemku ste povinný oznámiť túto skutočnosť mieste príslušnému
daňovému úradu,
ak nie ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade a po 1.9.2007 začnete na
území SR prenajímať byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku, do
30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území SR prenajali byt alebo nebytový priestor,
alebo nehnuteľnosť okrem pozemku ste povinný požiadať o registráciu na miestne príslušnom
daňovom úrade,
ak ste registrovaný na miestne príslušnom daňovom úrade a na území SR ste pred
1.9.2007 prenajímali a naďalej prenajímate byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť
okrem pozemku nemáte povinnosť túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému
daňovému úradu.

Miestna príslušnosť sa riadi trvalým pobytom fyzickej osoby bez ohľadu na skutočnosť, kde
na území SR sa prenajatý byt alebo nebytový priestor, alebo nehnuteľnosť okrem pozemku
nachádza.
Bližšie informácie môžete získať v kancelárii daňového úradu, alebo na internetovej stránke
www.drsr.sk.

Spoloãenská rubrika
VÍTAME NOVORODENIATKA
Timea Ješková
Oliver Jackovič
Ján Banda

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Marcela Papuláková Dušan Cibulka
Lucia Kubánová Radovan Konečník
Jana Gergelová Martin Michalský
Ing. Andrea Kubišová Ing. František Michalec
Matina Zmeková Marián Tomek

Elena Cambelová Milan Sivák
Martina Malovicová Jaroslav Sadloň
Katarína Gazdaricová Ondrej Lančarič
Alžbeta Kosová Martin Bielik
ROZLÚâILI SME SA
Alžbeta Gráfová
Ján Babulic
Pavol Kovár
Milan Juráš
Emília Michalcová
Ján Nebeský
Oľga Moravcová
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