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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa
10.12.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 10.12.2020 za účasti
9 poslancov OZ , starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany Hudecovej ,
hlavného kontrolóra obce PaedDr. Rastislava Púdelku, Mgr. Jany Mozolákovej – ekonómky
obce, Ing. Dušana Mozoláka – stavebný úrad, Ing. Ľubomíra Galiovského – technický úsek
obce , Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ s MŠ Krajné a 9 občanov.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
6. 1. Úprava Rozpočtu obce Krajné na rok 2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Krajné na roky 2021- 2023
8. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky 2021 -2023
9. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie I.polroka 2021
13. Schválenie vecného bremena na p.č. 232/10, 596 pre sl. Marcelu Haňákovú, Krajné
14. Schválenie predaja časti pozemku p.č. 3720 vo výmere 25m2 v ¼ - 6,25m2 pre p. Emíliu
Kubíčkovú, Krajné
15. Žiadosť o dlhodobý prenájom p.č. 5541/1, Juraj Strnád, Bratislava
16. Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Alžbetu Malú, Krajné
17. Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Zuzanu Konečnú, Krajné
18. Informácie starostu obce
19. Diskusia
20. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník skonštatoval
prítomnosť 9 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny skonštatoval, že sú
prítomní 9 poslanci 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. P. Andrej Lacho predložil poslanecký návrh.
Prehodnotenie platu starostu obce. Tento bod programu bude zaradený pred bod informácie
starostu.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa : -----
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Uznesenie č. 36/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje
p. Andreja Lachu.

program Obecného zastupiteľstva i s poslaneckým návrhom

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
6. 1. Úprava Rozpočtu obce Krajné na rok 2020
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Krajné na roky 2021- 2023
8. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky 2021 -2023
9. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie I.polroka 2021
13. Schválenie vecného bremena na p.č. 232/10, 596 pre sl. Marcelu Haňákovú, Krajné
14. Schválenie predaja časti pozemku p.č. 3720 vo výmere 25m2 v ¼ - 6,25m2 pre p. Emíliu
Kubíčkovú, Krajné
15. Žiadosť o dlhodobý prenájom p.č. 5541/1, Juraj Strnád, Bratislava
16. Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Alžbetu Malú, Krajné
17. Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Zuzanu Konečnú, Krajné
18. Poslanecký návrh p. Andreja Lachu – prehodnotenie platu starostu obce
19. Informácie starostu obce
20. Diskusia
21. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce JUDr. Ján Konečník : Ing. Ondreja
Lančariča a p. Pavla Kravárika.
.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa : ----Uznesenie č. 37/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: : Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ:








Uskutočnil sa predaj p.č. 17415/9 vo výmere 520m2 manželom Jägrovám z Piešťan
P. Martin Ochodnický si prevzal žetóny na komunálny odpad pre mamu p. Eriku
Ochodnickú
Podpísali sme zmluvu s MF SR na návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu
výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v sume 32 265,-€, suma bola
poukázaná na účet obce
Bola podpísaná zmluva na zriadenie vecného bremena na parcele vedenej na LV č.
1v k.ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné registra „C“ p.č. 17412/1– ostatná plocha vo
výmere 17412/1 m2 z dôvodu uloženia vodovodého potrubia a elektrického vedenia
na pozemkoch v záhradkárskej osade v Žadovici.
Bola vyhlásená Verejná obchodná súťaž na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve
týkajúca sa pozemkov k individuálnej bytovej výstavbe v Matejovci.

Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2019
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Správu nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov k 31.12.2019, správa bola doručená všetkým poslancom OZ.
Konštatovanie č. 12
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2019.
6. 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2020
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil
Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2020.

poslancom OZ na prerokovanie 1.

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 1 – p. Pavol Kravárik
Zdržal sa : 1 – p. Tomáš Pardavý
Uznesenie č. 38/2020
OZ schvaľuje 1. Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2020.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Krajné na roky 20212023
Kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krajné na roky 2021 – 2023. Stanovisko
hlavného kontrolóra obce bolo doručené všetkým poslancom OZ.
Konštatovanie č.13
OZ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krajné na roky
2021 – 2023
8. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky 2021-2023
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie Návrh
Rozpočtu obce Krajné na roky 2021 - 2023. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce. Bol doručený všetkým poslancom OZ. Na základe
pripomienky Mgr. Milana Medveďa, riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom k rozpočtovanej dotácii
v rámci originálnych kompetencií bola nad rámec zákona navýšená suma pre MŠ, ŠJ a ŠKD
na sumu 209 040,44€. Z dôvodu navýšenia v tejto kapitole rozpočtu boli v rozpočte
upravené položky, s ktorými prítomných oboznámila Mgr. Jana Mozoláková, ekonómka
obce.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č.39/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zmeny položiek na základe pripomienky riaditeľa ZŠ s MŠ v
Krajnom Rozpočtu obce Krajné na rok 2021
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ---Uznesenie č. 40/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce Krajné na rok 2021 upravený na základe
pripomienky riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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Konštatovanie č. 14
OZ berie na vedomie Rozpočet Obce Krajné na roky 2022 – 2023.
9. Návrh VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie Návrh VZN
č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Krajné. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Bol doručený všetkým poslancom OZ
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č.41/2020
OZ
jednomyseľne schvaľuje
VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krajné
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10. Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie Návrh VZN
č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy a školských
zariadení so sídlom na území obce Krajné. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce. Bol doručený všetkým poslancom OZ. Na základe
pripomienok Mgr. Milana Medveďa, riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom. V dôvodovej správe
zaslanej poslancom OZ boli pripomienky riaditeľa ZŠ s MŠ budú akceptované alebo
zamietnuté. Po vzájomnej dohode obce a školy bolo VZN upravené nasledovne: prečítanie
úprav z dôvodovej správy.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č.42/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zmeny na základe pripomienok riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom
v návrhu VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej
školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č.43/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
11. Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie návrh
Dodatku č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Návrh Dodatku č. 1 k VZN 5/2016 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Bol doručený všetkým poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa : ----Uznesenie č. 44/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie I.polroka
2021
PaedDr. Rastislav Púdelka, hlavný kontrolór obce predkladá poslancom OZ Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie I. polroka 2021. Návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Návrh bol doručený všetkým
poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: -----
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Uznesenie č. 45/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na
obdobie I. polroka 2021
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
13. Schválenie vecného bremena na p.č. 232/10, 596 pre sl. Marcelu Haňákovú, Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ schválenie zriadenia
vecného bremena na p.č. 232/10, 596 v k.ú. Krajné na základe žiadosti Ing. Gabriely
Václavkovej zastupujúcej sl. Marcelu Haňákovú, o uloženie vodovodnej a kanalizačnej
prípojky a elektrického vedenia do uvedených pozemkov vo vlastníctve obce. Všetkým
poslancom bola doručená e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č. 46/2020
a) OZ prerokovalo žiadosť Ing. Gabriely Václavkovej zastupujúcej sl. Marcelu Haňákovú , o
zriadenie vecného bremena na parcelách vo vlastníctve obce Krajné registra „C“ č. 232/10 –
zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1978m2 a registra „E“ p.č. 596 – orná pôda vo
výmere 593m2 vedené na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky a elektrického vedenia.
b) OZ schvaľuje žiadosť Ing. Gabriely Václavkovej zastupujúcej sl. Marcelu Haňákovú, o
zriadenie vecného bremena na parcelách vedených na LV č. 1v k.ú. Krajné vo vlastníctve
obce Krajné Krajné registra „C“ č. 232/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1978m2
a registra „E“ p.č. 596 – orná pôda vo výmere 593m2 z dôvodu uloženia vodovodnej a
kanalizačnej prípojky a elektrického vedenia.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
14. Schválenie predaja časti pozemku p.č. 3720 vo výmere 25m2 v ¼ - 6,25m2 pre p.
Emíliu Kubíčkovú, Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Žiadosť o predaj časti
obecného pozemku p.č. 3720 vo výmere 25m2 v podiele obce Krajné ¼ tzn. 6,25m2 Emílie
Kubíčkovej, Krajné. Oznámenie o zámere predaja bolo zverejnené na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce. Všetkým poslancom bola doručená e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: -----
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Uznesenie č. 47/2020
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí Emílie Kubíčkovej, nar. -------, bytom Krajné ----ako aj v súlade so svojím uznesením č. 27/2020 zo dňa 1.10.2020 možnosť odpredaja
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcela KN-C č. 3720 o výmere 25
m2 zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/4 k celku. Parcela č. 3720 je udržiavaná
záujemkyňou, nachádza sa v blízkosti RD p. Kubíčkovej.
II. Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 27/2020 zo dňa 1.10.2020
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k.ú. Krajné, ktorá je Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom evidovaná nasledovne LV č. 2147 - parcely registra “C“
o výmere 25 m2 zastavaná plocha a nádvorie v podiele 1/4 k celku
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe
Uznesenia č. 98/2018 zo dňa 25.10.2018 v sume 8,- € / m2. čo celkovo za 6,25 m2
predstavuje kúpnu cenu 50,- eur
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
15. Žiadosť o dlhodobý prenájom p.č. 5541/1, Juraj Strnád, Bratislava
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Žiadosť o dlhodobý
prenájom p.č. 5541/1 – orná pôda vo výmere 2233m2 p. Jurajovi Strnádovi, Bratislava.
Všetkým poslancom bola doručená e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č. 48/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné prenajať pozemku p.č. 5541/1 – orná pôda
vo výmere 2233m2.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
16. Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Alžbetu Malú, Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Žiadosť o pridelenie
žetónov p. Štefánii Malej, Krajné pre mamu p. Alžbetu Malú, zo zdravotných dôvodov.
Materiály boli doručené všetkým poslancom e-mailom. Sociálna komisia odporúča prideliť
4ks žetónov. Obec navrhuje prideliť žetóny nasledovne: 1ks na rok 2020 a 3ks na rok 2021
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
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Zdržal sa: ----Uznesenie č. 49/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 4 ks žetónov a to 1ks na rok 2020 a 3ks na rok 2021
ks žetónov pre p. Alžbetu Malú, Krajné.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
17. Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Zuzanu Konečnú, Krajné
Starosta obce predkladá poslancom OZ Žiadosť o pridelenie žetónov Ing. Soni
Dóšovej, Krajné pre mamu p. Zuzanu Konečnú, zo zdravotných dôvodov. Materiály boli
doručené všetkým poslancom e-mailom. Sociálna komisia odporúča prideliť 4ks žetónov
a to 1ks na rok 2020 a 3ks na rok 2021
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č. 50/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 4 ks žetónov a to 1ks na rok 2020 a 3ks na rok 2021
pre p. Zuzanu Konečnú, Krajné.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
18. Poslanecký návrh p. Andreja Lachu – prehodnotenie platu starostu obce
Poslanec p. Andrej Lacho predniesol poslanecký návrh na prehodnotenie platu
starostu s návrhom na zníženie platu na základ stanovený zákonom. Vyzval každého
poslanca, aby sa vyjadril, ako bude hlasovať a prečo sa tak rozhodol.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: Ing. Ondrej Lančarič, p. Andrej Lacho, p. Pavol Kravárik, p. Tomáš Pardavý
Proti: Ing. Pavol Egreši, p. Dušan Konečník
Zdržal sa: Mgr. Denisa Konečná, p. Drahomíra Michalidesová, p. Vladimír Malý
Uznesenie č. 51/2020
OZ neschvaľuje poslanecký návrh p. Andreja Lachu na prehodnotenie platu starostu obce
týkajúce sa zníženia na základ stanovený zákonom.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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19. Informácie starostu obce
-

Informácie Ing. Galiovského o prácach vykonávaných pracovníkmi Obecných služieb
Navrhované zasadnutia OZ v roku 2021: 11.3.2021, 10.6.2021, 9.9.2021, 9.12.2021
Výsadba stromčekov obecné lesy
Prebiehajú práce na WC pri PZ
Búranie rodinného domu s.č. 192
Preberanie chodníka
Žiadosť Environmentálny fond – technika

20. Diskusia
Do diskusie sa prihlásili poslanci: Ing. Pavol Egreši, p. Drahomíra Michalidesová,
riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Milan Medveď, občania: p. Miroslav Michalides, p. Rastislav
Michalides, p. Martin Boor, p. Ján Ochodnický. P. Branislav Drobný , ktorý požaduje, aby
zakročila obec voči p. Alene Ochodnickej, ktorá úmyselne parkuje motorovým vozidlom tak,
že zabraňuje prejazdu na miestnej komunikácii a obmedzuje ostatných účastníkov cestnej
premávky v Matejovci.
21. Záver

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Ing. Ondrej Lančarič, dňa:

Jana Hudecová

Pavol Kravárik, dňa:
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