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ãíslo 1/2006

cena 5,- Sk

Poskytnutá dotácia
Premiér SR, Mikuláš Dzurinda pridelil finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy
predsedu vlády SR vo výške 200.000,- Sk obci Krajné s účelovým určením
na výmenu okien na budove Základnej školy v Krajnom.
I touto cestou ďakujeme pánovi premiérovi za finančnú dotáciu.

Menovanie prednostky
V súlade s ustanovením § 17 odst. 1 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších predpisov starosta obce, Ing. Vladislav Šuster, menoval od 2. januára 2006
p. Janu Hudecovú do funkcie prednostky Obecného úradu Krajné.
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Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 14/2005 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Krajné zo dňa 14. 12. 2005
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

– podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
– prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení
– prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných
sál, prenájom pozemkov a pozemkov pre obytné prívesy spojený s poskytovaním iných než základných
služieb
– prenájom automobilov a pozemných dopravných
prostriedkov
– prenájom strojov, prístrojov a zariadení
– vedenie účtovníctva
– prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
– kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb)
– čistenie odpadových vôd a likvidácia odpadov, hygienické a podobné činnosti v rozsahu voľných živností
– správa trhových miest
– činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení
– služby knižníc poskytované verejnosti
– prevádzka športových zariadení
– dopravná zdravotná služba
– poskytovanie služieb vedenia motorových vozidiel,
poľnohospodárskych strojov a ich zariadení
– poriadanie kultúrnych podujatí, spoločenských zábav
a diskozábav, zábav pre verejnosť
– služby spojené so zabezpečovaním športových súťaží a podujatí
– prevádzkovanie verejných vodovodov II. kategórie
– prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie
– montáž určených meradiel
– nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej
hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
základné imanie:
200.000,- Sk
výška vkladu každého spoločníka: obec Krajné so
sídlom 916 16 Krajné 52, IČO: 00311715 vklad
200.000,- Sk (peňažný vklad) splatené 200.000,- Sk

A) RUŠÍ
Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Krajné č.
5/2003 zo dňa 21. 8. 2003 a to v tej časti, v ktorej sa
uznesenie zaoberá schválením založenia obchodnej
spoločnosti SLV s.r.o.
B) BERIE NA VEDOMIE
Nový návrh na založenie obchodnej spoločnosti SLV
s.r.o., so sídlom 916 16 Krajné 52.
C) SCHVAĽUJE
Založenie obchodnej spoločnosti nasledovne:
obchodný názov: SLV s.r.o.
sídlo: 916 16 Krajné 52
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
spoločníci: Obec Krajné, so sídlom 916 16 Krajné 52,
IČO: 003117 15 ako výlučný zakladateľ
a jediný spoločník
orgány: valné zhromaždenie - jeho pôsobnosť bude
ako jediný spoločník vykonávať obec Krajné
konatelia:
– Ing. Vladislav Šuster, trvale bytom 916 16 Krajné
– Ing. Ľubomír Galiovský, trvale bytom 916 16
Krajné,
pričom každý z konateľov bude konať v mene spoločnosti samostatne správca vkladov spoločníkov: Ing.
Vladislav Šuster, trvale bytom Krajné
predmet činnosti:
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
– kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
– podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
– sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
– reklamná činnosť
– predaj nápojov na priamu konzumáciu
– predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových
výrobkov, bezmäsitých jedál a obvyklých príloh na
priamu konzumáciu
– približovanie dreva a pilčícke práce
– výroba, úprava a rozvod vody

D) UKLADÁ
Starostovi obce Ing. Vladislavovi Šusterovi v lehote
30 dní odo dňa prijatia tohto uznesenia zabezpečiť
vykonanie príslušných krokov k založeniu obchodnej
spoločnosti SLV s.r.o. podľa tohto uznesenia vrátane
podania návrhu na zápis spoločnosti do obchodného
registra.
Lýdia Boorová

Uznesenie č. 15/2005 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 14. 12. 2005
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

5. Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú s výpovednou lehotou pre NOVTIS - potraviny, Miroslava
Kobánová
6. Predĺženie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú
s výpovednou lehotou pre pani Annu Ďurišovú
7. Od 1. 1. 2006 výšku nájomného 110.- Sk/m2/rok za
prenajaté obecné priestory pre NOVTIS - potraviny,
Annu Ďurišovu, KESS - Ing. Gajdoš, od 1. 1. 2006 do
31. 1. 2006 pre MUDr. Gellenovú, od 1. 2. 2006 pre
GELIMED s.r.o.
8. Založenie obchodnej spoločnosti SLV podľa uzn. č.
14/2005

A/ BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu o kontrolnej činnosti obce
3. Správu o informáciach a aktivitách obecného úradu
4. Správu o výsledkoch školskej inšpekcie v ZŠ Krajné
B/ SCHVAĽUJE
1. Zmenu rozpočtu na rok 2005
2. Návrh rozpočtu na rok 2006 (v rozpočte je zahrnutá
čiastka 218 tis. na podporu a rozvoj činnosti spoločenských organizácií)
3. VZN číslo 4/2005 o miestnych daniach a poplatku za
komunálny odpad
4. Dodatok číslo 1 k VZN č. 2/2004 o komunálnom
odpade

C/ DOPORUČUJE
1. Starostovi obce vybaviť žiadosti P. Kravárika
v zmysle toho času platných uznesení a nariadení
obce
Lýdia Boorová
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Uznesenie č. 1/2006 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 23. 2. 2006
Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

6. Plán práce kontrolórky obce na I. polrok 2006.
7. Žiadosť o dotáciu a vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na prevádzkové náklady v roku
2006 vo výške 35.000,- Sk, ku koncu roka treba čerpanie finančných prostriedkov doložiť relevantnými
dokladmi.

A) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia.
2. Žiadosť o založenie Obecného športového klubu
Krajné.
3. Návštevu mestskej časti Brno - Chrlice.
4. Správu o informáciách a aktivitách obecného úradu.

C) POTVRDZUJE
1. Výšku nájomného MUDr. Gellenovej vo výške 110,Sk/m2, pokiaľ MUDR. Gellenová doloží požadované
informácie obci, OZ v prípade finančných problémov
pri splácaní nájomného prehodnotí doterajšie stanovisko za obyvateľov obce Krajné.

B) SCHVAĽUJE
1. VZN č.1/2006 o ochrane ovzdušia.
2. Dodatok č.1 k VZN č. 4/2005 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
3. Štatút obecnej knižnice.
4. Čerpanie prostriedkov z rezervného fondu obce
v roku 2006 na kapitálové výdavky 400.000,- Sk a na
finančné operácie vo výške 420.000,- Sk.
5. Prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2006.

D) SPLNOMOCŇUJE
1. Starostu obce na presun rozpočtových prostriedkov
a prekročenie výdavkov do sumy 100.000,- Sk pri
dosiahnutí vyšších prijímov.
Jana Hudecová, prednostka OÚ

Čerpanie finančných prostriedkov obce k 31. 12. 2005
Príjmy:
Európsky sociálny fond
Podielové dane - príjem zo ŠR
Miestne dane - pozemky, nehnuteľnosti
Daň za psa
Nevýherné automaty
Daň za ubytovanie
Príjem za reklamu
Daň za jadrové zariadenia
Príjmy z dlhopisov
Príjmy lesy
Nájomné pozemky
Nájomné budovy
Správne poplatky
Pokuty
Miestny rozhlas
Vydávanie časopisu
Príjem z predaja pozemkov
Úroky v banke
Dobropisy
Dotácia zo štátneho rozpočtu
Dotácia MF SR
Dotácia MV SR
Dotácia štát. rozpočet
Prijatý úver
Príjem za odpad
Cintorínsky poplatok
Stočné, poplatky za kanalizáciu
Poistné plnenie
Príjem za autobus
Príjmy za práce
Príjem za vodu
Dotácia - Úrad vlády
Školné
Základná škola - dotácia
Príjem z rezervného fondu
Príjem zo štátneho rozpočtu
Príjmy celkom:

Požiarnici (elektrická energia, plyn), budova:
– elektrická energia, materiál, údržba, ...
89 347,30 Sk

131 320,00 Sk
7 790 031,00 Sk
2 171 427,50 Sk
26 230,00 Sk
833,00 Sk
3 584,00 Sk
50 000,00 Sk
539 644,52 Sk
3 960,00 Sk
1 046 872,11 Sk
112 660,30 Sk
75 409,00 Sk
61 137,00 Sk
3 600,00 Sk
16 430,00 Sk
6 372,00 Sk
35 750,00 Sk
4 239,21 Sk
37 050,90 Sk
47 406,00 Sk
350 000,00 Sk
43 400,00 Sk
101 603,00 Sk
2 100 000,00 Sk
630 400,50 Sk
30 140,00 Sk
164 097,00 Sk
5 089,00 Sk
50 754,00 Sk
175 588,68 Sk
670 575,00 Sk
50 000,00 Sk
64 490,00 Sk
6 081 441,60 Sk
165 460,50 Sk
1 160 000,00 Sk

Miestne komunikácie:
– zimná údržba, rekonštrukcia cesty Kúty, opravy ciest,...
2 601 294,20 Sk
Nakladanie s odpadmi:
– odvoz smetí obec + ostatné osady

806 308,30 Sk

Dom smútku, cintorín:
– materiál, údržba, poistné,...

287 541,10 Sk

Nakladanie s odpadovými vodami:
– elektrická energia, údržba ČOV, štúdie, investície,...
1 005 389,40 Sk
Obecné služby:
– elektrická energia, plyn, náhradné diely, pohonné hmoty,opravy motorových vozidiel, materiál na údržbu, a iné.
1 120 965,70 Sk
Zásobovanie vodou:
– elektrická energia vodovod Krajné, materiál vodovod Krajné, údržba vodovodu, rozbor vody,...
1 044 710,20 Sk
Verejné osvetlenie:
– elektrická energia, materiál na údržbu, údržba VO
392 521,30 Sk
Súbor:
– ozvučovacia technika, dotácia na súbor

80 000,00 Sk

Zdravotné stredisko:
– elektrická energia, plyn, údržba budovy

126 662,50 Sk

Športová činnosť:
– príspevok športovcom, údržba ihriska
Knižnica:
– nákup kníh a časopisov

35 825,00 Sk

Členské príspevky združeniam:

20 980,30 Sk

Starostlivosť o dôchodcov:

Výdavky:

Základná škola - obec:
– školská jedáleň, školská družina

Správa obce:
– mzdy a odvody, cestovné, el. energia, plyn, telefón, údržba
strojov, údržba budov, revízie, stavebníctvo - spoločná úradovňa, oprava strechy obecné služby a iné.
5 353 730,01 Sk

Základná škola:
– prevádzkové náklady, mzdy
Úver splátky:
Základná škola - kapitálové výdavky:

Matrika:

Výdavky celkom:

101 603,00 Sk

3

7 375,00 Sk

Kultúrna činnosť:
Materská škola:

24 006 995,82 Sk

89 961,20 Sk

1 543 026,80 Sk
13 455,20 Sk
953 000,00 Sk
6 081 441,60 Sk
105 000,00 Sk
1 043 837,60 Sk
22 903 975,71 Sk
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VODOVODY A KANALIZÁCIA
Správcov iných sietí (plyn, elektrina, telekomunikácie,
média, toky, verejná doprava ap.) rešpektuje z racionálych
i iných dôvodov vo všeobecnosti každý. Vedomosť, že
správcom niektorej siete je obec, veľakrát negatívne vplýva na úroveň rešpektovania jej rozhodnutí pokynov a výkonov, vplýva na spôsob komunikácie s pracovníkmi pri
správe majetku (voda, kanál, komunikácie).
Z dôvodu predchádzaniu nedoruzumeniam, konfliktom,
k stretu záujmov, ale hlavne z dôvodu zvýšenia informovanosti (o.i. časté zmeny v legislatíve) a na základe rozboru
často sa vyskytujúcich otázok a problémov, dávam do
pozornosti niektoré základné zásady - pravidlá, ktoré je
nutné dodržiavať:
• právo prevádzkovateľa na vodné a stočné sa nezakladá
na povinnosti mať podpísanú zmluvu
• držba zmlúv (nevrátených prevádzkovateľovi) odberateľmi vody a producentmi odpadových vôd je konaním
v rozpore so zákonom. Má priamy následok vo zvýšení
nákladovosti z titulu poštovného, mzdových nákladov
a ako taká môže priniesť konanie vo veci neoprávneneho odberu (odvodu) predmetných vôd
• nik sám, ani prostredníctvom iných (aj oprávnených
osôb), nesmie zasahovať do meradla, bez ohľadu na
jeho vlastníctvo
• funkciu meradla odvedených vôd neplní elektrické
meranie (súčasť ovládania čerpacej stanice), množstvo
odvedených vôd je odvodené od množstva dodanej pitnej vody, resp. vypočítaneho množstva spotrebovanej
vody (smerné čísla)
• je zakázané - nik nesmie porušiť montážne a overovacie
značky (blomby), ktoré sa na zariadeniach prípojky
nachádzajú
• je zakázané - nik nesmie, s výnimkou hrozby vzniku rozsiahlej škody, manipulovať s uzáverom jednotlivých prípojok
• je zakázané - nik nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa,
s výnimkou výkonu požiarneho zásahu, odoberať vodu
z hydrantu
• je zakázané - nik nesmie vykonať na prípojke také

•

•
•

•

•

•

•
•
•

úpravy, ktoré vedú k možnosti zmiešania vody z verejného vodovodu s vodou cudzieho zdroja (vlastná studňa, súkromný vodovod)
je zakázané - nik nesmie vykonať na prípojke také
úpravy, ktorými je možné dosiahnuť odber ešte pred
meradlom
je zakázané - nik nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa
dovoliť odberať vodu inému odberateľovi
každý žiadateľ o nové zriadenie (zrušenie) pripojenia
postupuje podľa vodného (žiadosť, stanovenie technických podmienok) a stavebného (drobná stavba) zákona
zároveň
prevádzkovateľ pri zriaďovaní novej vodovodnej prípojky na svoje náklady zriadi odbočenie (pripojí vlastníkove rozvody k sieti) a osadí vodomer, žiadateľ znáša
všetky ostatné náklady (vrátane príp. pretláčania)
prevádzkovateľ pri zriaďovaní novej kanalizačnej prípojky na svoje náklady osadí šachtu, vykoná do nej
napojenie vnútornej kanalizácie, osadí technológiu
a zabezpečí východiskovú revíziu, ostatné náklady (vrátane výkopových prác) sú nákladom žiadateľa
nutnou technickou podmienkou dobre fungujúcej čerpacej stanice = kanalizačnej prípojky je o.i. odvedenie
všetkých vôd vnútornej kanalizácie do samotnej šachty.
Šetrenie (elektriny) a odvod vôd len z WC ap. má následok vo vzniku havárií čerpacej jednotky
poruchy na čerpacích staniciach - nahlásenie: 7786
131, 7786 189, 0907 507578
každú zmenu vlastníctva objektu, nehnuteľnosti je nutné
hlásiť (vlastník) neodkladne prevádzkovateľovi siete
prevádzkovateľ - obec postupne obnovuje meradlá na
prípojkách, časový horizont je daný ekonomickým
a ľudským limitom v danom období.

O všetkých otázkach získate informácie denne telefonicky (7786189, 7786131), najlepšie však osobne (vopred
dohodnuý čas, miesto a spôsob). Havarijné prípady hlásiť
neodkladne.
Ing. Ľubomír Galiovský

Zimná údržba
Pripomienky, „podnety“ k výkonu (trasa, postupnosť,
čas nasadenia, spôsob prehŕňania, posypu, výkony
v súkromných vjazdoch) sú legálne a pochopiteľné, no pre
samotný výkon zväčša nepoužiteľné. Ich aplikovaním sa
do práce strojov a ľudí vnáša často chaos, dezorganizácia,
vzrastá napätie v medziľudských vzťahoch, prichádza
únava a potreba väčšieho času na regeneráciu síl.
Pracovníci služieb, bez výnimky, s maximálnou snahou
a nasadením, využitím svojich znalostí terénu a techniky
konajú a konali tak, aby výkon údržby splnil účel, aby
zjazdnosť komunikácií bola obnovená v čo najkratšom
čase. Prvok hospodárnosti pritom je a vždy bude nezanedbateľným kritériom.
A preto, teraz i neskôr, nežiadajte meniť trasy a časový
sled výkonu, prehŕňať takým či onakým smerom, posýpať,
keď je pracovníkom a vedúcim pracovníkom jasné, že
treba ešte prehŕňať, neplánujte vlastnú dopravu na
poslednú chvíľu, obmedzte v kalamitných situáciách svoje
pohyby na kolesách na minimum. Skúste uznať, že pri
takom stave techniky a ľudských zdrojov aké obec má,
môže prísť i k poruchám, kolíziám, k stretu záujmov, či

chorobám a následným sklzom vo výkone. Skúste pochopiť, že nielen Vy, ale každý subjekt má svoje priority a
priority priorít. Prosím, vezmite do úvahy, že kto robí, robí
i chyby. A v neposlednom rade, že ten sneh, ktorý Vám
mechanizmus nahrnie do brány, je z cesty, ktorú užívate
i Vy. A tá sa nekončí pri Vašej nehnuteľnosti.
ëakujem za pochopenie v‰etk˘m, ktorí ani túto zimu
svoj prípadn˘ adrenalín neposlali po vetre ìalej ìal‰ím
spoluobãanom.
P.S: Nemá to síce priamu súvislosÈ, ale nezabudnime
na sitáciu z vlaÀaj‰ej jari, keì sa sneh zaãal rozpú‰ÈaÈ...
Ing. Ľubomír Galiovský
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Správa o ãinnosti obecn˘ch lesov v roku 2005
V roku 2005 sme hospodárili v obecných lesoch podľa schváleného LHP, ktorý
schválil Krajský úrad Trenčín.
Ťažbová činnosť: v obnovných porastoch sme vyťažili 430 m3 ihličnatej hmoty
a 759 m3 listnatej hmoty, čo prestavovalo
2,17 ha ťažbovej plochy, v prebierkových
porastoch sme vyťažili 82 m3 ihličnatej a
65 m3 listnatej hmoty na ploche 9,81 ha
prebierok. Vykonávali sme aj náhodnú
ťažbu (sucháre) v rozsahu 127 m3 ihličnatej
hmoty, najmä borovica, 26 m3 listnatej hmoty, prevažne
suchý dub. Okrem toho sme vykonali 82 m3 mimoriadnej
ťažby na ploche 0,60 ha pri rozširovaní elektrovodu nad
Vápenkami.
S vyťaženou hmotou bolo naložené nasledovne: vlastná
spotreba predstavovala 48 m3 ihličnatej hmoty (ihrisko, budova služieb, plot ZS), 17 m3 listnatej hmoty - LND na
kúrenie.
Predaj bol nasledovný: guľatina BK 139,32 m3, DB
183,24 m3, SM 242,67 m3, BC 38,99 m3, BO 2,34 m3, vláknina ihličnatá 70,89 m3, vláknina listnatá 65,38 m3, LND

740 prm, ihličnaté palivo 200 prm. LND bolo predávané
domácim občanom, ako aj prevažná časť ihličnatého
paliva, guľatinové sortimenty kupovali spracovatelia dreva,
vlákninu odoberali výrobcovia paliet a obalov.
V obnove lesa bolo zalesnených 0,92 ha v prevažnej
miere prirodzeným zmladením, 0,48 ha holiny zostáva do
nasledujúceho roku. Na 0,10 ha bola urobená príprava
pôdy pre umelé zalesnenie. Ochrana kultúr a nárastov
proti burine bola vykonaná na 3,60 ha, jedná sa o kosenie
buriny krovinorezom a kosákmi. Na 1,00 ha bola vykonaná
ochrana sadeníc proti zveri, jedná sa o ochranu terminálneho pupeňa sáčkom proti odhryznutiu.
V rámci hygieny bolo vykonávané vhadzovanie a likvidácia ihličnatej haluzoviny, aby sa zabránilo množeniu
škodcov (lykožrúty) a tiež sa uvolňovali plochy pre obnovu
porastov. Taktiež sme vykonávali aj ďalšie činnosti, ako
orezávanie líp v obci, zabezpečenie májov pre Krajné
a Žadovicu. V spolupráci s obecnými službami sme vykonávali opravu lesných ciest (navážka materiálu) a tiež
údržba lesnej cestnej siete.
Ing. Ľubomír Mikláš, vedúci OL

Zákon Slovenskej národnej rady ã. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

PRVÁ âASË
POSTAVENIE OBCÍ
§1
Základné ustanovenie
1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej
re-publiky; združuje osoby, ktoré majú
na jej území trvalý pobyt./1/
Obec je právnickou osobou, ktorá za
podmienok ustanovených zákonom
samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami (§ 7).
2. Základnou úlohou obce pri výkone
sa-mosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby
jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti
a obmedzenia len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy./1a/
3. Obec má právo združovať sa s inými
obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.
§ 1a
Názov obce
1. Obec a jej časť má svoj názov. Názov
obce a jej časti sa uvádza v štátnom
jazyku./1b/ Označovanie obce v inom
jazyku upravuje osobitný zákon./1c/
2. Názov obce určuje alebo mení vláda
Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením: názov obce možno
zmeniť iba so súhlasom obce. Názvy
/1/
/1a/
/1b/
/1c/
/1d/

3.

4.

5.

6.

7.

častí obcí určuje a mení Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) na návrh obce.
Názov novej obce a jej časti sa určuje
spravidla podľa názvu časti obce, názvu miestnej časti, podľa pomenovania významného prírodného útvaru,
javu alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce alebo nežijúcej významnej osobnosti.
Obec, ktorá vznikne zlúčením obcí,
má spravidla názov jednej zo zlučovaných obcí. Ak zlučované obce neustanovia v dohode o zlúčení obcí
názov novej obce, lebo sa na ňom nedohodli, navrhne ho ministerstvo. Výnimočne možno určiť aj zložený názov
obce.
Obec, ktorá vznikne rozdelením obce,
má spravidla názov, ktorý mala ako
časť obce. Ak nová obec nevznikla
z bývalej časti obce, určí sa jej názov
podľa odseku 3.
Neprípustný je názov obce a názov
časti obce, ktorý je dlhý, duplicitný,
urážajúci mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzhľadom na historický vývin
územia.
Ak sa má určiť alebo zmeniť názov
obce alebo jej časti v súvislosti so
zmenou územia obce, obe zmeny
treba vykonať s rovnakou účinnosťou.

§ 1b
Symboly obce
1. Obec má právo na vlastné symboly.

2.

3.

4.

5.

Obec, ktorá má vlastné symboly, je
povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne
aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu
používať symboly obce len so súhlasom obce.
Právo na vlastné symboly má aj časť
obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako
vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu./1d/
Obec označuje erbom obce a vlajkou
obce budovu, ktorá je sídlom orgánov
obce, zasadaciu miestnosť obecného
zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce
na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.
Obec predkladá ministerstvu návrh na
zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky.

§2
Územie obce
1. Územie obce je územný celok, ktorý
tvorí jedno katastrálne územie alebo
viac katastrálnych území.
2. Územie obce sa môže členiť na časti
obce. Časť obce má vlastný názov;
časť obce nemusí mať vlastné katastrálne územie.

Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
Čl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.
§ 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
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3. Obec zriaďuje, zrušuje, rozdeľuje alebo obce zlučuje vláda nariadením.
Rozhodnúť o tom možno iba so
súhlasom obce a na základe stanoviska krajského úradu, v ktorého
územnom obvode sa obec nachádza.
4. O inej zmene územia obce ako v odseku 3 rozhoduje so súhlasom obce
krajský úrad, ak osobitný zákon neustanovuje inak./2/
5. Vláda Slovenskej republiky rozhodne
o inej zmene územia obce aj bez súhlasu obce podľa odseku 4, ak po
rozdelení obce nedošlo k usporiadaniu území nových obcí v súlade s verejným záujmom, v dôsledku čoho sa
urbanistická súčasť obce nachádza
na území inej obce.
6. Ustanovenie odseku 5 sa vzťahuje na
obce Kežmarok a Ľubica.
§ 2a
Zlučovanie a rozdelenie obce
1. Dve obce alebo viac obcí sa môžu
zlúčiť do jednej obce; obec sa môže
rozdeliť na dve obce alebo viac obcí.
Zlúčením obcí zanikajú zlučované
obce a vzniká nová obec; rozdelením
obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce. Zlúčiť obce alebo
rozdeliť obec možno len s účinnosťou
ku dňu konania všeobecných volieb
do orgánov samosprávy obcí.
2. Súčasťou návrhu na zlúčenie obcí je
dohoda o zlúčení obcí a údaje o výsledkoch hlasovania obyvateľov zlučovaných obcí. Dohoda o zlúčení
obcí obsahuje najmä
a) názvy obcí, ktoré dohodu uzatvárajú,
b) dátum, ku ktorému sa obce majú
zlúčiť,
c) názov novej obce a sídlo jej orgánov,
d) označenie katastrálnych území
novej obce,
e) určenie majetku novej obce vrátane
/2/

/2a/
/2b/

3.
4.

5.

6.

finančných prostriedkov, pohľadávok a záväzkov, ako aj označenie
právnických osôb novej obce,
f) zoznam všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „nariadenie“) vydaných zlučovanými obcami,
g) podpisy starostov zlučovaných obcí s uvedením ich mena, priezviska
a funkcie.
Nová obec, ktorá vznikla zlúčením
obcí, je právnym nástupcom každej
z nich.
Nová obec zasiela kópiu dohody
o zlúčení samosprávnemu kraju, na
ktorého území sa táto obec nachádza, Štatistickému úradu Slovenskej
republiky, obvodnému úradu a daňovému úradu.
Obec sa môže rozdeliť, ak nové obce
budú mať katastrálne územie alebo
súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000
obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli
s ostatnými časťami obce. Obec nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti obce boli vložené investície, od ktorých je závislá celá obec.
Dohodu o rozdelení obce a ďalšie
dokumenty podpisuje starosta obce
a splnomocnenec petičného výboru
alebo osoba určená v petícii./2a/
Na rozdelenie obce sa primerane
vzťahujú odseky 2 až 4.

§ 2b
Označovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev
1. Obec určuje a mení nariadením názvy
ulíc a iných verejných priestranstiev.
2. V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných
verejných priestranstiev, má každá
ulica alebo iné verejné priestranstvo
svoj názov.
3. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na
históriu obce, na významné nežijúce
osobnosti, na veci a pod. Neprípustné

sú názvy po žijúcich osobách, názvy
dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť,
náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.
4. Označenie ulíc a iných verejných priestranstiev v jazyku národnostnej menšiny upravuje osobitný zákon./2b/
5. Označovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev názvami zabezpečuje
obec na vlastné náklady.
§ 2c
Číslovanie stavieb
1. Obec určuje stavbám súpisné číslo
a orientačné číslo, vedie evidenciu
súpisných čísiel a evidenciu orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so
skutočným stavom.
2. Na označovanie stavieb súpisnými
číslami obstaráva obec na vlastné
náklady tabuľky rovnakého vzoru.
Obec môže rozhodnúť o označovaní
stavieb orientačnými číslami na tabuľkách rovnakého vzoru.
3. Na účely prevodu vlastníctva k stavbe
a poistenia stavby môže obec určiť
stavebníkovi súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.
§ 2d
Odo dňa vyhlásenia referenda, volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky,
volieb prezidenta Slovenskej republiky
alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, hlasovania obyvateľov obce alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov
nemožno až do ich vykonania rozhodnúť
o územnej zmene, ur-čiť alebo zmeniť
názov obce alebo jej časti, určiť názov
ulice alebo iného verejného priestranstva
ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb.
(prevzaté z jaspi.justice.gov.sk)
(pokračovanie v budúcom čísle KN)

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
§ 4 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín.

Nitra 20. decembra 2005
Vážený pán starosta,
aj touto formou Vám srdečne ďakujem osobne i menom mojej rodiny za udelenie čestného občianstva
rodnou obcou Krajné, uskutočneného na vysokej kultúrnej a spoločenskej úrovni. Vytvorili ste peknú,
uznania hodnú tradíciu.
Počas môjho života som obdržal rôzne vedecké i spoločenské uznania, medzi inými aj čestné občianstvo mesta Nitry, ale - a vravím to úprimne - Vaše udelenie čestného občianstva patrí medzi tie, ktoré si
najviac vážim a je mi najmilšie.
Želám Vám ďalšie úspechy v náročnej a zodpovednej funkcii i v ďalšom živote v kruhu svojej rodinky,
priateľov a občanov Krajného
S pozdravom a úctou
Ján Plesník
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Z kultúry:
Pripravujeme:
– v mesiaci apríl 61. výročie oslobodenia obce
– dňa 29. apríla 2006 stavanie mája
– v mesiaci máj Deň matiek
– dňa 27. mája cestu rozprávkovým lesom pri príležitosti
Dňa detí
– dňa 3. júna 2006 Okresné hasičské kolo - Myjava, Nové
Mesto nad Váhom - súťaž „Plameň“

Konalo sa:
– v dňoch od 17. do 20. decembra 2005 vernisáž akademického maliara Štefana Pavelku v zasadačke Obecného úradu v Krajnom
– dňa 18. decembra 2005 vianočný koncert v Požiarnej
zbrojnici Krajné
– dňa 4. februára 2006 IX. školský ples u p. Haššanovej HANY Reštaurácia v administratívnej budove Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné
– dňa 25. februára 2006 pochovávanie basy u p. Haššanovej – HANY Reštaurácia v administratívnej budove
Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné

Ples
Tradíciou zimného obdobia sa stalo organizovanie školského plesu. V tomto roku to bol už IX. ročník a po jeho
skončení uvažujeme už nad jubilejným X. A to hlavne
preto, že by sme našich hostí chceli niečím pekným
a pamätným prekvapiť. Možno by stačilo hlavne teplo,
ktoré nám asi najviac všetkým chýbalo. Zima, ktorá sa
tohto roku vydarila, sa nám v sobotu večer vôbec nepáčila. Myslím, že znížila kvalitu starostlivo pripraveného
podujatia a narušila príjemnú atmosféru spoločenského
stretnutia. No i tak sme radi, že nás prišlo podporiť 142
priateľov našej školy. Dúfam, že sa dostatočne vytancovali
na parkete, kde bolo miesta nadostač, vyspievali a vyrozprávali v príjemne vykúrenej kaviarni pri cimbálovke. Snáď
to je dobrou pozvánkou na ďalší, dúfam teplejší, no rovnako dobrý ples.
K obohateniu plesu každoročne patrí tombola. Chcem

touto cestou poďakovať všetkým srdečným ľuďom a firmám, ktorí nám venovali ceny do polnočného losovania:
Nachema, Molitex, TBS, Landert keramik, JAZ, HAM,
Thermoplastik, Herbex, Dexia banka, Setoop, Nedia
Afganistan, RPD Poriadie, OÚ Jablonka, Bove,
Aquatech, Vato, p. Mirovi Molãanovi, p. Lenke
Janekovej, p. Zuzke ·usterovej, p. Milanovi Kozárovi, p.
Jánovi Zrubákovi, p. Vladovi Jáno‰ovi, neznámemu darcovi.
Poďakovanie patrí organizátorom plesu za čas a energiu, obom hudobným zoskupeniam za produkciu a p.
Jožkovi Pardavému za pomoc.
Te‰íme sa jubilejné X. stretnutie so v‰etk˘mi priaznivcami na‰ej ‰koly.
Milan Medveď

Prehliadka v speve ľudovej piesne
Videli ste už spievať drozda alebo slávika? Zobáčik napriahnu k oblohe
a z ich hrdielok sa ozýva prekrásny spev. A nielen spev vtákov poteší naše srdcia, ale i prekrásna ľudová pieseň, ktorá sa prenáša stáročia z pokolenia na
pokolenie. Keď túto pieseň spieva dieťa je o to krajšia a milšia. Prostredníctvom
piesní deti vyjadrujú svoj vzťah k okolitému svetu i radosť zo života. Spev detských hláskov sa ozýval Základnou umeleckou školou v Myjave, kde prebehla
prehliadka v speve ľudovej piesne materských škôl okresu Myjava. Tejto prehliadky sa zúčastnili aj deti z Materskej školy v Krajnom. Spev detí doprevádzal
na harmonike p. učiteľ Klasovitý. Prehliadku sme ukončili mottom „Nech ľudová
pieseň je kľúčikom, ktorý otvára radosť nielen v srdciach detí, ale v srdciach
všetkých ľudí“.
Kolektív MŠ Krajné

Karneval v Materskej škole
Fa‰iangy sú obdobím karnevalov, keì sa radi prezliekame do rozliãn˘ch vesel˘ch kost˘mov. âím je maska
smie‰nej‰ia, t˘m je zábava vesel‰ia. Aj deti a zamestnanci Materskej ‰koly v Krajnom sa spoloãne zabávali na
karnevale. Rodiãia zhotovili, alebo zapoÏiãali deÈom
masky, ãasÈ masiek zhotovili pani uãiteºky. Pohostenie
pre deti pripravili zamestnanci ‰koly, program pripravili
pani uãiteºky. Odmeny pre masky darovala firma HAM
a p. Miriam Tomková. Po druÏnej zábave sa deti posilnili
a obãerstvili, aby nabrali sily do ìal‰ích zábavn˘ch ãinností.

Dovidenia o rok Fa‰iangy!
Kolektív MŠ Krajné
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LyÏovaãka na Orave
Zima je obdobím, keď voľné dni využívame na oddych.
V našej škole sme sa rozhodli spríjemniť chvíle oddychu

stvo zvierat. Z tohto stretnutia si deti odniesli množstvo
vedomostí a skúseností o tom, ako sa treba starať o zvieratá. A čo bolo najúžasnejšie a najlepšie na celej lyžovačke? Jednoznačne večerné diskotéky, ktoré si naši malí
lyžiari organizovali celkom sami. Žasli sme nad ich tanečnými kreáciami. Dni sa pomaly míňali a ani sme sa nenazdali a prišiel čas, keď sme sa museli rozlúčiť s krásnou
oravskou prírodou a opäť zasadnúť do školských lavíc. Už
len spomienky a krásne zážitky pripomínajú tohtoročnú
lyžovačku.

tak ako minulý školský rok, lyžovačkou. Tohtoročná snehová nádielka bola veľmi bohatá, lyžovať sa dalo hádam
v každom kúte Slovenska. Nám sa zapáčila oravská oblasť
a preto sme zorganizovali lyžovačku v najkrajšom stredisku na Orave - v Novoti. Aj keď to bolo len neďaleko od
Oravskej Lesnej - najchladnejšieho miesta na Slovensku,
zimy sme sa nebáli. Veď mamičky svoje ratolesti vystrojili
taškami plnými teplých vecí. A dobre urobili, pretože
januárový týždeň, ktorý sme strávili na Orave bol najchladnejší počas tohtoročnej zimy. Určite si všetci pamätáte na
teploty mínus 25°C.Presne také a ešte nižšie sme zažívali
aj my na Orave. Chladné noci sa však striedali s krásnymi
slnečnými dňami. Slniečko nás sprevádzalo na lyžiarskom
svahu a tak sa nám celá lyžovačka vydarila. Pokročilí
lyžiari sa zdokonalili a tí, čo stáli na lyžiach po prvýkrát sa
naučili lyžovať. Okrem lyžovania mali deti aj dostatok času
na oddych a hry. Stolný tenis, biliard, video, milionár, plaváreň sa stali miestami, ktoré deti navštevovali počas voľných chvíľ. Príjemnou bola i vychádzka do dedinky Novoť,
ale aj exkurzia na súkromný majetok, kde chovali množ-

Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali
pri spoluorganizovaní lyžiarskeho výcviku. Za trpezlivosť
a výborný inštruktorský prístup patrí poďakovanie, Mgr.
Janke Domiňákovej, Mgr. Milanovi Medveďovi a Mgr.
Jánovi Figurovi.
MUDr. Janke Gellenovej, ktorá sa bez nároku na odmenu počas celého týždeň starala o naše zdravie. Spolu
s manželom JUDr. Adriánom Gellenom vzorne pomáhali
malým i veľkým pacientom, za čo im patrí veľké poďakovanie.
Taktiež ďakujeme za sponzorské dary: Obecnému
úradu v Krajnom, rodine Lackovej z Prašníka, Hargašovej
z Podkylavy, rodine Vydarenej, Melicherovej, Vavákovej,
Mikovej, Štefkovej, Pagáčovej, Janekovej, Kostelnej
a Kubalákovej z Krajného.
PaedDr. Ľubica Karliková

Z vernisáÏe v˘stavy „V˘ber z tvorby“
akademického maliara ·tefana Pavelku
V sobotu 17. decembra 2005 bola v zasadačke
Obecného úradu v Krajnom otvorená výstava akademického maliara Štefana Pavelku s názvom „Výber z tvorby“.
Chcel ukázať časť jeho bohatej tvorby z rôznych umeleckých odborov, ktorým sa autor venoval od 50-tych rokov
20. storočia až po súčasnosť.
Výtvarný prejav Štefana Pavelku sa začal formovať najprv na umeleckej priemyslovke a na VŠVU v Bratislave
pod vedením profesorov Čemického a Želibského. Už na
škole sa jeho záujmom stali figurálne kompozície, motívy
zátiší krajiny a portréty. Na škole získal za svoju tvorbu niekoľko ocenení - v roku 1953 cenu za maľbu Polakt, v roku
1954 druhú cenu za maľbu Zimná krajina a v roku 1956
obhájil záverečnú diplomovú prácu kompozíciami
„Krajnianska svadba“.
Po skončení vysokej školy sa zo začiatku venoval maľovaniu, od roku 1958 sa preorientoval na užité umenie
výstavníckej, plagátovej a knižnej tvorbe. Po dovŕšení
dôchodkového veku sa začal venovať opäť maľbe.
Z úprimnej snahy a veľkého nadšenia skúmal krásu prírody, a preto vo voľnej tvorbe zostal na platforme realizmu.
Námety si vyberal prevažne z Krajného a jeho blízkeho
okolia. Rád maľuje krajinky, zátišia a portréty tunajších

obyvateľov. Okrem maľby sa venuje perokresbám, grafike,
fotokolážam, akvarelom, ilustráciám a monumentálnym
dielam. Jeho tvorba sa vyznačuje širokým záujmom a rôznorodosťou techník a rôznych umeleckých odborov.
Pán Štefan Pavelka získal za svoju umeleckú éru nespočítateľný počet rozličných ocenení, z ktorých spomeniem aspoň niektoré:

Pokračovanie na nasl. strane
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r. 1964 - získal 1. cenu na II. Výstave výtvarníkov
Západoslovenského kraja
r. 1966 - diplom za účasť na výstave užitej grafiky vo
Vojvodine v Novom Sade
r. 1968 - v Air Bombai v Indii vyhodnotila medzinárodná
porota kalendár cestovného ruchu Štefana
Pavelku za najkrajší kalendár roka
r. 1977 - diplom a plaketu za najlepší plagát s tématikou
bezpečnosti
práce
v
priemysle
na
Medzinárodnej výstave plagátov v Melbour-ne
(Austrália)
r. 1983 - pamätnú medailu za dlhoročnú spoluprácu od
Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochranu prírody v Bratislave
r. 1986 - pamätnú medailu „Ľudovíta Štúra“ za grafické
riešenie Múzea Ľ. Štúra v Modre
r. 1992 - plaketu a ďakovný list od Obce Krajné za grafické riešenie publikácie „600. výročie prvej
písomnej zmienky o Obci Krajné“
r. 1992 - plaketu za grafickú úpravu časopisu „Krásy
Slovenska“.

inými aj Tranovský kalendár, navrhol okolo 250 plagátov
a namaľoval vyše 200 obrazov. Jeho výtvarné diela sú rozmiestnené po celom svete od Európy cez Sýriu až po USA
a Kanadu.
Zväz výtvarných umelcov ho menoval do rôznych komisií vo vydavateľstvách, televízii a výstavníctve ERPA.

Akademický maliar Štefan Pavelka od roku 1960 až do
roku 1989 realizoval mnoho kultúrnych a priemyselných
výstav, napr. Agrokomplex, Incheba, s jeho tvorbou sa
možno stretnúť v múzeách vo Svidníku, na Oravskom
zámku, Bardejove, Trnave, na Bratislavskom hrade,
Modre, Žiline a inde.
Graficky upravoval a ilustroval okolo 400 kníh, medzi

Od roku 1990 sa venuje prevažne maľbe a perokresbám. Želám za seba i za obyvateľov Obce Krajné akademickému maliarovi Štefanovi Pavelkovi ešte veľa tvorivých
nápadov vo výtvarnom úsilí zachytávajúcom krásne scenérie Krajného a jeho okolia.
RNDr. Ladislav Gergel

Jednota dôchodcov Slovenska v Krajnom opäÈ oÏila
javili záujem, prijali pozvanie na 10. novembra 2005 do
reštaurácie u Bórika pod vežou na zakladajúcu schôdzu.
Zúčastnilo sa jej 37 občanov - seniorov, ktorí aj hneď na
schôdzi vypísali prihlášky do JDS. Zakladajúcej schôdze
sa zúčastnili za okresnú organizáciu jej predseda p. B.
Nemček a podpredsedovia p. M. Kovarčík a Mgr. P.
Klasovitý.
Na zakladajúcej schôdzi sme sa oboznámili s poslaním,
cieľmi a prácou v JDS.
Po diskusii sa uskutočnili voľby výboru ZO JDS v Krajnom. Za predsedu bol navrhnutý a jednomyseľne
schválený Štefan Horák. Ďalej boli zvolení podpredseda K.
Nedbálek, tajomníčka A. Tomková, hospodárka A. Janeková. Ďalšími členmi výboru boli zvolení B. Pavelková,
A. Šedovičová a A. Rapantová. Do revíznej komisie boli
zvolení J. Sedílek a Z. Tomková.
V záverečnom príhovore novozvolený predseda Š. Horák poďakoval za dôveru a zástupcom okresnej organizácie ako i všetkým zúčastneným za účasť.
Ak sa bude v budúcnosti prejavovať taký elán a záujem
o prácu v tejto organizácii ako na zakladajúcej schôdzi, o čo
prítomných požiadal predseda organizácie, nie je obava o jej
činnosť. Očakávame a sme presvedčení, že do činnosti
našej organizácie - Jednoty dôchodcov Slovenska v Krajnom sa zapoja ešte ďalší krajňanskí dôchodcovia.
výbor Jednoty dôchodcov Slovenska

Jednota dôchodcov v Krajnom bola založená 26. 3.
1998. Činnosť sa po založení darila no postupne stagnovala a tak v mesiaci máji 1999 organizácia prestala pracovať až úplne zanikla.

Po viacerých diskusiách sme dospeli k záveru, že organizáciu by sme mali oživiť a robiť pravidelné stretnutia
občanov - seniorov, na ktorých by sme sa mohli porozprávať, zaspomínať si na mladé časy, na spoločnú prácu, prípadne sa aj pobaviť a spoznávať viacej našu známu
i menej známu históriu.
Naši dôchodcovia, ktorí o predpokladané podujatia pre-

Poďakovanie
Odchod do dôchodku je v Ïivote kaÏdého ãloveka jeden z najv˘znamnej‰ích a z hºadiska psychiky najzloÏitej‰ích momentov.
Zmena prostredia, kolektívu, pracovného a Ïivotného rytmu stavia mnoh˘ch pred mnoÏstvo problémov, na ktoré je potrebné vãas
pripraviÈ ich sam˘ch aj okolie.
DÀa 1. januára 2006 odi‰la na zaslúÏen˘ dôchodok prednostka Obecného úradu v Krajnom p. L˘dia Boorová. Na obecnom
úrade pracovala od roku 1967 a spolu odpracovala 38 rokov.
Milá Lydka, rozhodla si sa preÏiÈ ìal‰ie roky svojho Ïivota v kruhu svojich najbliÏ‰ích. Preto Ti ìakujeme za vykonanú prácu
a prajeme, aby si ìal‰ie roky preÏila v pevnom zdraví, obklopená úctou a láskou svojich najbliÏ‰ích.
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce a kolektív pracovníkov obecného úradu
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Roãn˘ sumár náv‰tevnosti webstránky obce Krajné

2

Za uplynulé obdobie február 2005-január 2006 bola náv‰tevnosÈ webovsk˘ch
stránok na‰ej obce na veºmi dobrej úrovni. Za celé toto obdobie bolo zaznamenan˘ch viac neÏ 2 milióny náv‰tev. Podrobn˘ prehºad v jednotliv˘ch
mesiacoch je zaznamenan˘ v tabuºke a na grafe niÏ‰ie.

Mesiac
Jan 2006
Dec 2005
Nov 2005
Okt 2005
Sep 2005
Aug 2005
Jul 2005
Jun 2005
Maj 2005
Apr 2005
Mar 2005
Feb 2005
Celkove

Stlač
688
844
800
640
658
528
393
502
439
424
389
657

Denný priemer
Súbory
Stránky
Súbory
430
89
24
642
96
29
620
96
31
513
74
28
534
76
27
429
68
26
305
47
25
388
70
32
329
59
26
318
59
30
296
54
27
514
77
32

Stlač.
76
515
553
559
476
425
361
323
291
306
316
369

Návšt.
48720
271442
332312
293919
298173
325837
116820
117981
97832
69323
59911
71584
2103854

Mesačne celkom
Sites
Kbytes
Návšt.
73
269
1290
916
3006
19910
945
2888
18619
874
2307
15904
818
2283
16036
834
2113
13308
802
1478
9472
967
2103
11659
824
1832
10223
910
1770
9553
862
1702
9180
922
2168
14400
9747
23919
149554

Stránky
2066
26170
24007
19870
19744
16387
12199
15064
13637
12747
12073
18423
192387

Hasiãsk˘ zbor upozorÀuje!
Vážení občania!
Jarné obdobie je časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. V roku 2005 vzniklo v prírodnom
prostredí 8 142 požiarov, z toho bolo
2 756 požiarov trávnatých plôch
a 285 lesných požiarov.
Najčastejšími príčinami bola nedbalosť a neopatrnosť dospelých. Takýmto konaním ľudí sú ohrozené nielen životy a zdravie, ale aj samotná príroda. Vypaľovanie
suchých trávnatých porastov je každoročne sa opakujúci jav nášho života a preto Vás - vážení občania,
príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom vyzývajú
na rešpektovanie zákona o ochrane pred požiarmi
a žiadajú:

– nevypaľujte trávu ani iné suché porasty,
– nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú
horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť,
– nezakladajte ohne mimo vyznačených miest,
– nefajčite v lesoch.
Osobitne oznamujeme, že inšpektori Okresného riaditeľstva budú vykonávať na obciach kontrolnú činnosť
za účelom odhaľovania priestupkov na úseku ochrany
pred požiarmi a v prípade ich zistenia bude voči konkrétnym osobám vyvodený prísny postih.
Vypaľovanie porastov je zakázané a za porušenie
zákona o ochrane pred požiarmi je možné uložiť pokutu do výšky 10.000,- Sk, čo nie je v dnešnej ekonomickej situácii zanedbateľná finančná hodnota.
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Musia dedičia uhradiť dlhy zo svojho vrecka?
Určite každý chce, aby sa majetok,
ktorý za celý svoj život nadobudol,
dostal do tých správnych rúk. Ak sa
však pre deľbu majetku nerozhodnete
spísaním závetu, prichádza na rad
dedenie zo zákona. Ak neexistuje
závet, váš majetok sa rozdelí najprv medzi deti a manžela.
Oveľa horšia situácia nastáva vtedy, keď pozostalý zanechal dlhy. Ako postupovať v tomto prípade a ako sa dá
dedičstvo odmietnúť?
Treba vedieť, že naša legislatíva rozoznáva niekoľko spôsobov dedenia. A to buď zo zákona, závetu, alebo z oboch
týchto dôvodov. Ak príde k situácií, že na základe poslednej
vôle pozostalí nadobudnú len časť majetku, zvyšná časť sa
rozdelí medzi dedičov tak, ako to určuje zákon.
Závet môžete napísať aj bez svedkov, avšak celý text
musí byť napísaný vlastnou rukou a podpísaný.
Odmietnutie dedičstva:
Keď sa napríklad chcete vzdať pozostalosti, môžete tak
urobiť odmietnutím dedičstva. Vybrať sa dá medzi dvoma
spôsobmi - buď to ústne vyhlásite na súde, alebo vyhlásenie
napíšete a odošlete súdu. Nemôžete si však stanoviť žiadne
podmienky či výhrady, na základe ktorých by ste dedičstvo
prijali. Tiež sa nedá odmietnuť len časť dedičstva - teda prípadné dlhy s tým, že majetok si ponecháte. Vyhlásenie
o odmietnutí alebo o prijatí dedičstva už nemožno odvolať.
Zanechanie dlhov:
Mnohí sa desia len pomyslenia na to, čo spravia v prípade, že by zosnulý zanechal viac dlhov ako majetku.
Netreba sa však toho báť. Zákon hovorí jasne - dedič zod-

povedá za poručiteľove dlhy len do výšky hodnoty nadobudnutej pozostalosti. Ak je dedičov viac, zodpovedajú za
dlhy podľa pomeru nadobudnutého dedičstva k celkovému dedičstvu. Jednou z možností je už spomínané
odmietnutie dedičstva, avšak týmto sa nič nevyrieši, lebo
dlh iba prechádza na ostatných dedičov.
Možná dohoda:
S veriteľom sa môžu pozostalí dohodnúť na splatení
dlhov tak, že mu prenechajú hmotný majetok v príslušnej
hodnote. Takúto dohodu ale musí schváliť súd. Ak by však
veritelia s týmto riešením nesúhlasili, nasleduje likvidácia
dedičstva. Majetok je rozpredaný a peniaze sa rozdelia
medzi veriteľov. Keby napriek tomu suma nebola dostatočná, zvyšok dlhov už na dedičov neprechádza, a teda
ich nemusia uhradiť z vlastného vrecka.
Dedenie zo zákona:
1. skupina: deti a manžel, všetci spoločným dielom. Ak
nededia potomkovia, dedičský rozdiel prechádza na ich
deti.
2. skupina: ak pozostalý nemal potomkov (prípadne, že
už nežijú, alebo sa vzdali dedičstva), dedí manžel, rodičia zosnulého a ďalej tí, ktorí s nimi žili najmenej 1 rok
v spoločnej domácnosti. Manžel dedí vždy najmenej
polovicu majetku, ostatní rovnakým dielom.
3. skupina: ak nededí manžel ani rodičia pozostalého,
dedia jeho súrodenci, prípadne ich deti a osoby, ktoré
s poručiteľom žili aspoň 1 rok v spoločnej domácnosti.
4. skupina: ak nie sú dedičia z predchádzajúcich skupín,
dedia rovnakým dielom prarodičia, prípadne ich deti.
(prevzaté z Nového času dňa 13. 3. 2006)

VÝZVA
Na základe bodu č. 4, písm. d) zápisnice zo zasadnutia
povodňovej komisie obce Krajné, ktoré sa konalo dňa 21.
febrára 2006 dávame Vám na vedomie, že v súlade so
zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon) v zmysle:
– § 47 ods. 1) Meniť smer, pozdĺžny sklon a priečny profil
koryta, poškodzovať brehy, ťažiť z koryta zeminu a ukladať predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť odtoku vody v koryte, kvalitu vôd, zdravie ľudí
a ich bezpečnosť, prípadne ukladať takéto predmety na
miesta, z ktorých môžu byť splavené do vodného toku,
je zakázané.
– § 47 ods. 3) Vlastníci stavieb, ktoré nie sú vodnými stavbami, alebo technických zariadení umiestnených vo
vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na
vlastné náklady
a) dbať o ich riadnu údržbu a o ich statickú bezpečnosť,
aby neohrozovali plynulý odtok vôd,
b) zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, splaveninami a ľadom,
c) odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku.

– § 50 ods. 1) Vlastník pobrežného pozemku je povinný
a) umožniť správcovi vodného toku výkon jeho oprávnenia,
b) dbať o ochranu vôd a zdržať sa činnosti, ktoré môžu
ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodnom toku, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu, znemožniť
alebo sťažiť riadnu prevádzku a údržbu vodného toku
a s ním súvisiacich vodných stavieb.
– § 50 ods. 4) Ak ide o pobrežný pozemok pri drobnom
vodnom toku, je jeho vlastník povinný udržiavať breh
v takom stave, aby sa netvorili prekážky, ktoré bránia
nehatenému odtoku vody, sťažujú alebo znemožňujú
prístup k vodnému toku alebo podporujú usadzovanie
plavenín alebo ukladanie splavenín.
– § 77 ods. 1) Priestupku na úseku ochrany vôd, vodných
tokov a vodných stavieb sa dopustí ten, kto
g) mení smer koryta, poškodzuje brehy, ukladá predmety do vodného toku, ktoré môžu ohroziť plynulosť
odtoku vody v koryte, zdravie ľudí a ich bezpečnosť,
alebo ukladá predmety na miesta, z ktorých môžu
byť splavené do vodného toku (§ 47 ods. 1)
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce

Spoloãenská rubrika
VITAJTE
NOVORODENCI
Adela Babincová
Karin Jurášová
Sabina Moravcová
Katarína Papuláková
Dáša Haňáková
Alexandra Chlebíková
Ján Kovár

BLAHOŽELÁME NOVOMANŽELOM
MUDr. Michal Častven MUDr. Jarmila Náhliková
Marián Papulák Vladimíra Jancová
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ROZLÚČILI SME SA
Štefan Sako
Jaroslav Kuliha
Martin Ochodnícky
Anna Malovícová
Ján Kravárik
Zuzana Kovačechová
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V˘voz veºkoobjemového komunálneho odpadu
a drobného stavebného odpadu - jar 2006
Krajné obe - ZŠ zástavka
29.03.06 - 04.04.06
- Požiarna zbrojnica
- Horný koniec pri zbrode

Zbehy - pod obchodom
Dobrá Mera - pri Genšeniakovi
Dobrá Mera - pri Kavických

Žadovica - autobusová zástavka
05.04.06 - 11.04.06
Luskovica - križovatka nad transformátorom
Svinová - pri autobusovej zástavke

U Ferancov - preloženie - Hodovec
0.05.06 - 16.05.06
U Vankov - preloženie - Komárno
U Hrdlicov - preloženie - U Tomkov (Potôčkov)

U Januškov - autobusová zástavka
Podvrch - pri obecnej studni
Prehôrka - na križovatke

Osady Stanová, Jeruzalem, Bukovina, u Marušícov,
Mitalovec, u Drobných, Nebojsa, Siváci a Tŕnie nebudú
vyvážané z dôvodu, že v nich je pristavený kontajner celoročne alebo v zimnom období.
Do kontajnerov je zakázané ukladať: kompostovateľný
odpad (lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov), odpad určený k separovaniu (žel. a nežel. kovy,
papier, plasty, sklo), nebezpečný odpad (batérie, pneumatiky, elektronický odpad, oleje, znečistené obaly,
farby, POLYSTYRÉN,...).

12.04.06 - 18.04.06

Konkušova dolina - autobusová zástavka 19.04.06 - 25.04.06
Vydarená dolina - autobusová zástavka
Podrienie - autobusová zástavka
Matejovec - pri Piešťanských
Matejovec - križovatka k Chalupám
Matejovec - pri Juhásikovi

26.04.06 - 02.05.06

03.05.06 - 09.05.06

Oznam
Obec Krajné zvaÏuje vyuÏitie
b˘valého skladu pri predajni
NOVTIS - potraviny - Miroslava Kobánová (27m2 - v budove Obecn˘ch sluÏieb Krajné) formou prenájmu.
Prípadn˘ záujem osobne alebo na tel. ã. 032/7786121.
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