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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 24.3.2022
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa malo uskutočniť dňa 10.3.2022, no
z objektívnych príčin bolo presunuté na 24.3.2022 za účasti 8 poslancov OZ , starostu obce JUDr.
Jána Konečníka, administratívnej pracovníčky OcÚ Miroslavy Macúchovej, Ing. Dušana Mozoláka –
stavebný úrad, Ing. Juraja Kovára – správcu obecných lesov, Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ
s MŠ, PaedDr. Rastislava Púdelku – hlavného kontrolóra obce a hosťa Petra Nemčeka – manažér
združenia MAS Myjava.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa o činnosti obecných lesov v roku 2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2021
7. Návrh Štatútu Obce Krajné
8. Návrh Dodatku č. 11 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole , ......
9. Voľba prísediaceho na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
10. Žiadosť o odpredaj prihradenej časti obecného pozemku p.č. 232/24 p. Michala Tomulca
s manž. Piešťany
11. Žiadosť o kúpu časti pozemku p.č. 315/11 MUDr. Jarmila Karolová, Krajné
12. Stanovenie spôsobu a technických podmienok pripojenia nehnuteľností na sieť verejnej
kanalizácie prevádzkovanej v obci Krajné
13. Schválenie financovania formou úveru na dobudovanie chodníka v obci.
14. Informácie starostu obce
15. Diskusia
16. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník skonštatoval
prítomnosť 8 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny skonštatoval, že sú prítomní 8
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. Na základe poslaneckého návrhu sa dopĺňa program rokovania OZ o bod –
Správa o stave súdneho konania PD Krajné a Obce Krajné a to ako bod 13 rokovania.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa : ---Uznesenie č. 1/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva s doplneným poslaneckým návrhom
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa o činnosti obecných lesov v roku 2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2021
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7. Návrh Štatútu Obce Krajné
8. Návrh Dodatku č. 11 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole , ......
9. Voľba prísediaceho na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
10. Žiadosť o odpredaj prihradenej časti obecného pozemku p.č. 232/24 p. Michala Tomulca
s manž. Piešťany
11. Žiadosť o kúpu časti pozemku p.č. 315/11 MUDr. Jarmila Karolová, Krajné
12. Stanovenie spôsobu a technických podmienok pripojenia nehnuteľností na sieť verejnej
kanalizácie prevádzkovanej v obci Krajné
13. Správa o stave súdneho konania PD Krajné a Obec Krajné – doplnenie poslanca OZ
14. Schválenie financovania formou úveru na dobudovanie chodníka v obci.
15. Informácie starostu obce
16. Diskusia
17. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce JUDr. Ján Konečník: p. Dušana Konečníka
a Drahomíru Michalidesovú.
.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ----Zdržal sa : ----Uznesenie č. 2/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Dušana Konečníka a Drahomíru
Michalidesovú
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ. Kontrolu uznesení prečítal za hlavného kontrolóra obce p.
starosta.






Rozpočet obce Krajné na rok 2022 nadobudol právoplatnosť
Dodatok č. 1 k 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, nadobudol
právoplatnosť
Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady, nadobudol právoplatnosť
Predaj parciel KN-C č. 17412/63, KN-C č. 17412/34 sa zatiaľ neuskutočnil - nebola
vypracovaná kúpna zmluva, nakoľko žiadateľ doteraz nevysporiadal drobnú stavbu
nachádzajúcu sa na pozemku /záhradkárska osada Žadovica/
Predaj pozemku p.č. 12360/1 vo výmere 1423m2 – presunutý na ďalšie zasadnutie OZ,
žiadateľ ku dňu rokovania nedoručil GP

Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
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5. Správa o činnosti obecných lesov v roku 2020
Ing. Juraj Kovár, správca obecných lesov predložil poslancom OZ správu o činnosti obecných
lesov za rok 2021.
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie Správu o činnosti obecných lesov za rok 2021
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2021
Hlavný kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ Správu o činnosti
hlavného kontrolóra za rok 2021. Správa o činnosti bola doručená všetkým poslancom OZ.
Uznesenie č. 3/2022
a) OZ prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2021
b) OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2021
7. Návrh Štatútu Obce Krajné
Starosta obce predložil poslancom OZ Návrh Štatútu obce Krajné. Návrh Štatútu bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce. Materiály boli doručené všetkým
poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa : ----Uznesenie č. 4/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje Štatút obce Krajné.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

8. Návrh Dodatku č. 11 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole , ......
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ 2020 Návrh Dodatku č. 11 k VZN
č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ,
......, . Návrh Dodatku č. 9 bol doručený všetkým poslancom OZ. Návrh Dodatku č. 11 bol zverejnený
na webovej stránke obce. Neboli k nemu doručené žiadne pripomienky.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ----Zdržal sa : ----Uznesenie č. 5/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 11 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole , ......
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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9. Voľba prísediaceho na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom o
zvolenie druhého prísediaceho súdu v obvode okresného súdu. Navrhol za prísediaceho zvoliť p.
Miroslava Michalidesa, Krajné.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa : ---Uznesenie č. 6/2022
OZ jednomyseľne volí za prísediaceho na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom: p. Miroslava
Michalidesa, Krajné.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10. Žiadosť o odpredaj prihradenej časti obecného pozemku p.č. 232/24 p. Michala Tomulca
s manž. Piešťany
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj pozemku p.č. 232/65, vo
výmere 40m2 podľa GP č. 14/2022 zo dňa 24.1.2022, overeného Okresným úradom Myjava,
katastrálnym odborom pod č. G1-64/2022. Pozemok sa predáva ako prihradený za sumu 8,-€/m2.
Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Materiál obdržali všetci
poslanci.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa: ---Uznesenie č. 7/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Krajné na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.3.2022
I.

Prerokovalo

na základe žiadosti žiadateľov:
titul, meno a priezvisko:
Michal Tomulec, rodený Tomulec
dátum narodenia: .211.2.1986
rodné číslo:
II.
trvalé bydlisko:
III.
štátna príslušnosť: Slovenská republika
IV.
a manželka
titul, meno a priezvisko:
Mgr. Mária Tomulcová, rodená Čechovičová
dátum narodenia: .06.1990
rodné číslo:
trvalé bydlisko:
štátna príslušnosť:
možnosť odpredaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. Krajné, ktorá je zameraná
Geometrickým plánom č. 14/2022, ktorý dňa 24.01.2022 autorizačne overila Ing. Milica Vašková
a ktorý bol dňa 21.2.2022 úradne osvedčený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod
číslom overenia G1-64/2022; jedná sa o:
- novovytvorenú parcelu KN-C č. 232/65 vo výmere 40 m2 zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
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sa odčlenila od pôvodnej parcely KN-C č. 232/24; pričom pôvodná parcela KN-C č.232/24 je vo
vlastníctve Obce Krajné - právny vzťah k tejto nehnuteľnosti je evidovaný v k. ú. Krajné na liste
vlastníctva č. 1.
II.

Schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. Krajné, ktorá je zameraná
Geometrickým plánom č. 14/2022, ktorý dňa 24.01.2022 autorizačne overila Ing. Milica Vašková
a ktorý bol dňa 21.2.2022 úradne osvedčený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
pod číslom overenia G1-64/2022:
novovytvorenej parcely KN-C č. 232/65 vo výmere 40 m2 zastavaná plocha
a nádvorie, a to v podiele 1/1 k celku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:

V.
VI.
VII.

titul, meno a priezvisko:
Michal Tomulec, rodený Tomulec
dátum narodenia: .211.2.1986
rodné číslo:
trvalé bydlisko:
štátna príslušnosť: Slovenská republika
a manželka
titul, meno a priezvisko:
Mgr. Mária Tomulcová, rodená Čechovičová
dátum narodenia: .06.1990
rodné číslo:
trvalé bydlisko:
štátna príslušnosť:

Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov – zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa
bol v dňoch 22.2.2022 až 9.3.2022 zverejnený na úradnej tabuli obce Krajné ako aj na jej
webovom sídle:
https://www.krajne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah878_1.pdf&origina
l=Ozn%C3%A1menie%20o%20z%C3%A1mere%20preda%C5%A5%20pozemok%20vo%
20vlastn%C3%ADctve%20obce%20p.%20Tomulec%20s%20man%C5%BE..pdf
Dôvodová správa
Predmet odpredaja - nehnuteľnosť zameraná Geometrickým plánom č. 14/2022
(G1-64/2022) - novovytvorená parcela KN-C 232/65 susedí s parcelou KN-C č. 280, ktorá je v podiele
1/1 k celku v BSM žiadateľov; pričom právny vzťah k parcele KN-C č. 280 je evidovaný v k. ú. Krajné
na liste vlastníctva č. 8364.
Parcely KN-C č. 232/65 a KN-C 280 tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý p.
Michal Tomulec s manželkou Mgr. Máriou Tomulcovou čistia a udržiavajú. Prevodom vlastníckeho
práva k parcelám KN-C č. 232/65 v prospech p. Michala Tomulca s manželkou Mgr. Máriou
Tomulcovou a to v podiele 1/1 k celku do ich BSM sa zosúladí užívací a právny vzťah.
Schválenie kúpnej ceny
kúpna cena parcely KN-C č. 232/65 bola schválená obecným zastupiteľstvom Obce
Krajné na sumu 8,-€ za 1 m2, čo celkovo za 40 m2 predstavuje sumu 320,00,-€ (slovom
tristodvadsať EUR)
Náklady spojené s vyhotovením príslušného geometrického plánu, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad hradia žiadatelia.
Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
11. Žiadosť o kúpu časti pozemku p.č. 315/11 MUDr. Jarmila Karolová, Krajné
Starosta obce predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj pozemku p.č. 315/25, vo
výmere 68m2 podľa GP č. 208/2021 zo dňa 25.10.2021, overeného Okresným úradom Myjava,
katastrálnym odborom pod č. G1-462/2021. Pozemok sa predáva ako prihradený za sumu 8,-€/m2.
Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Materiál obdržali všetci
poslanci.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 1 /Drahomíra Michalidesová/
Zdržal sa: ----Uznesenie č. 8/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Krajné na svojom riadnom zasadnutí dňa 24.3.2022
I.

Prerokovalo

na základe žiadosti žiadateľov:
titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia: 12.1981
trvalé bydlisko:
PSČ 017 07 štátna príslušnosť:
á republika
a manželka
titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia: .2.5.5.1977,
trvalé bydlisko:
štátna príslušnosť:

Mgr. Michal Karol, rodený Karol
rodné číslo:

MUDr. Jarmila Karolová, rodená Náhliková
rodné číslo:
Krajné č. 151,916 16

možnosť plánovaného odpredaja nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. Krajné, ktorá je
zameraná Geometrickým plánom č. 208/2021, ktorý dňa 25.10.2021 autorizačne overil Ing. Peter
Ladislav a ktorý bol dňa 2.11.2021 úradne osvedčený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod číslom overenia G1-462/2021; jedná sa o:
novovytvorenú parcelu KN-C č. 315/25 vo výmere 68 m2 ostatná plocha, ktorá sa
odčlenila od pôvodnej parcely KN-C č. 315/11; pričom pôvodná parcela KN-C č. 315/11
je vo vlastníctve Obce Krajné - právny vzťah k tejto nehnuteľnosti je evidovaný v k. ú.
Krajné na liste vlastníctva č.1.
II. Schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú. Krajné, ktorá je zameraná
Geometrickým plánom č. 208/2021, ktorý dňa 25.10.2021 autorizačne overil Ing. Peter Ladislav
a ktorý bol dňa 2.11.2021 úradne osvedčený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod
číslom overenia G1-462/2021:
- novovytvorenej parcely KN-C č. 315/25 vo výmere 68 m2 ostatná plocha, a to
v podiele 1/1 k celku do bezpodielového spoluvlastníctva manželov:
titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia: .12.1981
trvalé bydlisko:
PSČ 017 07 štátna príslušnosť:
á republika
a manželka
titul, meno a priezvisko:
dátum narodenia: .2.5.5.1977,
trvalé bydlisko:
štátna príslušnosť:

Mgr. Michal Karol, rodený Karol
rodné číslo:

MUDr. Jarmila Karolová, rodená Náhliková
rodné číslo:
Krajné č. 151,916 16

Prevod sa uskutoční v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov – zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných
osobitného zreteľa bol v dňoch 22.2.2022 až 9.3.2022 zverejnený na úradnej tabuli obce Krajné
ako aj na jej webovom sídle:
https://www.krajne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah879_2.pdf&orig
inal=Ozn%C3%A1menie%20o%20z%C3%A1mere%20preda%C5%A5%20pozemok%2
0vo%20vlastn%C3%ADctve%20obce%20MUDr.%20%20Karolov%C3%A1%20s%20m
an%C5%BE..pdf
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Dôvodová správa
Predmet odpredaja - nehnuteľnosť zameraná Geometrickým plánom č. 208/2021
(G1-462/2021) - novovytvorená parcela KN-C č. 315/25 susedí s parcelou KN-C č. 274, ktorá je
v podiele 1/1 k celku v BSM žiadateľov; pričom právny vzťah k parcele KN-C č. 274 je evidovaný v k.
ú. Krajné na liste vlastníctva č. 8399.
Parcely KN-C č. KN-C č. 315/25 a KN-C 274 tvoria jeden funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý
p. Mgr. Michal Karol s manželkou MUDr. Jarmilou Karolovou čistia a udržiavajú. Prevodom
vlastníckeho práva k parcele KN-C č. 315/25 v prospech p. Mgr. Michala Karola s manželkou MUDr.
Jarmilou Karolovou a to v podiele 1/1 k celku do ich BSM sa zosúladí užívací a právny vzťah.
Schválenie kúpnej ceny
kúpna cena parcely KN-C č. 315/25 bola schválená obecným zastupiteľstvom Obce
Krajné na sumu 8,-€ za 1 m2, čo celkovo za 68 m2 predstavuje sumu 544,00,-€
(slovom päťstoštyridsaťštyri EUR)
Náklady spojené s vyhotovením príslušného geometrického plánu, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad hradia žiadatelia.
Žiadatelia nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona 138/1991 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
12. Stanovenie spôsobu a technických podmienok pripojenia nehnuteľností na sieť verejnej
kanalizácie prevádzkovanej v obci Krajné
Ing. Dušan Mozolák predložil poslancom OZ na schválenie Stanovenie spôsobu a technických
podmienok pripojenia nehnuteľností na sieť verejnej kanalizácie prevádzkovanej v obci Krajné. Návrh
uznesenia obdržali všetci poslanci.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa: ---Uznesenie č. 9/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje uznesenie, ktoré stanovuje spôsob a technické podmienky pripojenia
nehnuteľností na sieť verejnej kanalizácie (ďalej len „VK“) prevádzkovanej v obci Krajné, a to pre
nehnuteľnosti, ktoré nie sú určené na podnikateľskú činnosť.
V obci Krajné je prevádzkovaný kombinovaný systém delenej verejnej kanalizácie – tlaková vetva VK
a samospádová vetva VK.
I. V mieste prevádzkovania vetvy systému samospádovej verejnej kanalizácie je v prípade
kladného stanoviska prevádzkovateľa VK a čistiarne odpadových vôd ku možnosti napojenia
nehnuteľnosti na sieť VK možné pre nepodnikateľské účely pripojenie na VK za splnenia
nasledovných podmienok:
- žiadateľ je povinný splniť Technické podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu stanovené
prevádzkovateľom VK,
- výkopové práce, dodávku a montáž kanalizačnej prípojky, ako i výkop, dodávku a osadenie
kontrolnej / revíznej šachty vykoná žiadateľ na vlastné náklady a podľa pokynov prevádzkovateľa
kanalizácie.
- vykonanie zaústenia kanalizačnej prípojky do stoky vykoná správca verejnej kanalizácie na
náklady žiadateľa.
II. V mieste prevádzkovania vetvy systému tlakovej kanalizácie je v prípade kladného
stanoviska prevádzkovateľa VK a čistiarne odpadových vôd ku možnosti napojenia
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nehnuteľnosti na sieť VK možné pre nepodnikateľské účely pripojenie na VK nasledovnými
alternatívami:
1. Pripojenie na verejnú tlakovú kanalizáciu s dodávkou vlastnej čerpacej stanice :
-

-

žiadateľ je povinný splniť Technické podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu
stanovené prevádzkovateľom VK,
zaústenia tlakovej časti kanalizačnej prípojky (rúra LDPE D 40) do stoky vykoná
prevádzkovateľ VK na náklady žiadateľa,
žiadateľ vykoná všetky ostatné súvisiace dodávky a práce súvisiace s realizáciou kanalizačnej
prípojky a pripojením na sieť VK na vlastné náklady a podľa pokynov prevádzkovateľa
kanalizácie. (Medzi týmto sú zaradené aj všetky výkopové práce súvisiace s realizáciou
zaústenia kanalizačnej prípojky do stoky).
Ak prevádzkovateľ VK nestanoví inak, žiadateľ dodrží nasledovné technické vlastnosti
čerpacej stanice :
1. Objemový prietok
0,70-0,75 l / s (42 - 45 l / min)
2. Maximálny pracovný výtlak
100 m
3. Dopravný tlak
min. 100 – max. 1000 kPa, opt. 500 KPa
4. Maximálna teplota čerpanej kvapaliny max. 35 °C
5. Maximálna hĺbka ponoru
30 m
6. Otáčky elektromotoru
2850 / min
7. Max. hustota čerpanej kvapaliny
1110 kg / m3
8. Rozsah PH čerpanej kvapaliny
6.5 – 12
9. Priemer výtlačnej prípojky
5/4 “
10. Pracovné napätie čerpadla
400 V pre sieť TN-C-S
11. Maximálna hlučnosť
70 dbA

V prípade, že pripojenie na verejnú TK bude zrealizované s dodávkou vlastnej čerpacej stanice,
vlastník pripájanej nehnuteľnosti zostáva výlučným vlastníkom takto namontovanej čerpacej
stanice tlakovej kanalizácie a plne zodpovedá za jej prevádzku a dodržanie jej technických
vlastností. Prevádzkovateľ VK v tomto prípade nie je povinný pri poruche čerpacej stanice
tlakovej kanalizácie túto opraviť a opätovne uviesť do prevádzky na svoje náklady.
2. Pripojenie na verejnú tlakovú kanalizáciu s dodávkou čerpacej stanice prevádzkovateľom
VK
a) Žiadatelia uvedený v prílohe č. 1 Poradovník žiadostí o pripojenie na tlakovú
kanalizáciu uzavretý k 12/2021.
Žiadateľ je povinný uhradiť poplatok vo výške 166,00 € v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva č. V z 22.6.1995 + poplatok za predčasné pripojenie na VK (398,40 € za
žiadosti podané v roku 2021, resp. 199,20 € za žiadosti podané v roku 2020).
žiadateľ je povinný splniť Technické podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu,
výkopové práce pre uloženie tlakovej hadice ako i výkop potrebný pre osadenie čerpacej
šachty, dodávku a montáž kanalizačnej prípojky (rúra LDPE D 40) vykoná žiadateľ na
vlastné náklady a podľa pokynov prevádzkovateľa kanalizácie,
elektrické napájanie ovládacej skrinky tlakovej kanalizácie a jeho trasovanie vykoná
žiadateľ na vlastné náklady a podľa pokynov prevádzkovateľa kanalizácie,
zaústenia tlakovej časti kanalizačnej prípojky (rúra LDPE D 40) do stoky vykoná
prevádzkovateľ VK na svoje náklady,
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vlastným nákladom realizuje dodávku a montáž
čerpacej stanice tlakovej časti prípojky (osadenie čerpacej šachty a technológie v nej),
Poradie pripájania bude stanovené prevádzkovateľom siete VK na základe údajov o množstve
pitnej vody odobranej zo siete verejného vodovodu. Prevádzkovateľ VK písomne vyzve
jednotlivých žiadateľov, či pretrváva ich záujem o pripojenie na sieť VK. V prípade, že žiadateľ
oznámi prevádzkovateľovi, že už nemá o pripojenie na VK záujem, resp. neoznámi do 3
mesiacov od doručenia horeuvedenej výzvy prevádzkovateľovi VK, že jeho záujem
o pripojenie na sieť VK pretrváva, prevádzkovateľ VK záujemcu z poradovníka vyškrtne. Pri
neskoladovaných stavbách si prevádzkovateľ VK vyhradzuje právo montáže čerpacej stanice
tlakovej kanalizácie až v termíne, kedy je táto montáž potrebná z dôvodu užívania predmetnej
nehnuteľnosti.
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b)

Žiadatelia neuvedený v prílohe č. 1 Poradovník žiadostí o pripojenie na tlakovú
kanalizáciu uzavretý k 12/2021.

-

žiadateľ je povinný uhradiť 80 % nákladov na obstaranie čerpacej stanice,
žiadateľ je povinný splniť Technické podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu,
výkopové práce pre uloženie tlakovej hadice ako i výkop potrebný pre osadenie čerpacej
šachty, vykoná žiadateľ na vlastné náklady a podľa pokynov prevádzkovateľa kanalizácie,
elektrické napájanie ovládacej skrinky tlakovej kanalizácie a jeho trasovanie vykoná žiadateľ
na vlastné náklady a podľa pokynov prevádzkovateľa kanalizácie,
zaústenia tlakovej časti kanalizačnej prípojky (rúra LDPE D 40) do stoky vykoná
prevádzkovateľ VK na náklady žiadateľa,
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie vlastným nákladom realizuje dodávku a montáž čerpacej
stanice tlakovej časti prípojky (osadenie čerpacej šachty a technológie v nej),
vlastníctvo, teda aj práva a povinnosti viažuce sa ku kanalizačnej prípojke (šachta,
technológia, ovládanie, tlaková rúra) určujú aktuálne platné „Všeobecné zmluvné podmienky a
podmienky dodávky vody a odvádzania odpadových vôd“.

-

(pre informáciu ČS TLAKAN P4 - N3 KRG - 10 m kábel, korugovaná šachta 800/2000, 400 V, 3
sondy + 2 plaváky bola v roku 2021 obstarávaná v cene 1362,00 € a ČS PPS800 , čerpadlo
PRESSKAN NP -S 400V komplet , šachta ABC 800/2000 + tesnenie 40/40/160 v cene 1200 €)
Príloha č. 1 - Poradovník žiadostí o pripojenie na tlakovú kanalizáciu uzavretý k 12/2021
Por.
číslo

Meno

Priezvisko

Trvalé bydlisko

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Miroslav
Miloš
Milan
Anna
Ivan
Monika
Marián
Hana
Júlia
Ján
Anna
Vladimír

Dlhý
Otruba
Marek
Zmeková
Gálik
Málková
Durec
Marônková
Lajdová
Ochodnický
Babulicová
Janeka

Krajné 212, 916 16
Krajné 284, 916 16
Krajné 224, 916 16
Krajné 279, 916 16
Krajné 323, 916 16
Krajné 323, 916 16
Krajné 206, 916 16
Krajné 55, 916 16
Krajné 3, 916 16
Krajné 309, 916 16
Krajné 167, 916 16
Krajné 217, 916 16

13
14
15

Viera
Jaroslav
Monika

Turanová
Egel
Manďáková

Krajné 134, 916 16
Krajné 81, 916 16
Krajné 308, 916 16

Miesto
odkanalizovania
Krajné 212, 916 16
Krajné 284, 916 16
Krajné 122, 916 16
Krajné 279, 916 16
Krajné 323, 916 16
p.č. 248/3, k. ú. Krajné
Krajné 206, 916 16
p.č. 603/2, k. ú. Krajné
Krajné 273, 916 16
Krajné 310, 916 16
Krajné 167, 916 16
p.č. 7325/3, k. ú.
Krajné
Krajné 134, 916 16
Krajné 81, 916 16
Krajné 308, 916 16

Rok
podania
žiadosti
2003
2005
2007
2012
2013
2013
2013
2016
2016
2017
2020
2020
2021
2021
2021

Tento zoznam môže byť doplnený len na základe preukázania, že žiadateľ v termíne do
decembra 2021 podal žiadosť o pripojenie svojej nehnuteľnosti na sieť verejnej kanalizácie
a túto podal vlastníkovi resp. prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie v obci Krajné.
Schválením tohto uznesenia sa ruší uznesenie č. V obecného zastupiteľstva v Krajnom
konaného dňa 22.júna 1995.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

13. Správa o stave súdneho konania medzi Obec Krajné a PD Krajné
Na základe poslaneckého návrhu starosta obce informoval o stave súdneho konania s PD
Krajné.
vo veci žalobného návrhu obce na Okresnom súde v Novom Meste nad Váhom prebehlo
viacero súdnych pojednávaní vo vzťahu k prejednaniu žalobného návrhu, doplnenie dôkazov,
Strana 9 z 11

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 25.3.2021

vypočutie štatutárov. Posledné súdne pojednávanie bolo na jeseň 2021, pričom sudkyňa
vyjadrila názor /vzhľadom k tomu, že žiadna zo strán sporu už nepredložila žiadne nové
dôkazy v konaní/, že na najbližšom pojednávaní pravdepodobne vyhlási vo veci rozsudok.
Ku dňu konania zastupiteľstva nebol ešte dátum pojednávania určený.

-

Konštatovanie č. 3
OZ berie na vedomie, že súdne konanie nie je stále ukončené

14.Schválenie financovania formou úveru na dobudovanie chodníka v obci
PaedDr. Rastislav Púdelka, hlavný kontrolór obce predkladá poslancom OZ Stanovisko
hlavného kontrolóra obce Krajné k dodržaniu podmienok na prijatie úveru z Prima banky Slovensko,
a.s. na dobudovanie chodníka v obci.
Konštatovanie č. 3
OZ berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k dodržaniu podmienok na prijatie
úveru z Prima banky Slovensko, a.s. na dobudovanie chodníka v obci.
Starosta obce predkladá poslancom OZ na schválenie návrh na úver na dobudovanie chodníka v obci.
Vo výške 50.000,-€ z Prima banky Slovensko, a.s.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa: ---Uznesenie č. 10/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje úver na financovanie ďalšej etapy rekonštrukcie chodníka vo výške
50.000,-€.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: ---Zdržal sa: ---Uznesenie č. 11/2022
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver na prefinancovanie časti chodníka vo výške 50.000,-€ z
Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575
951, IČ DPH SK2020372541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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15. Informácie starostu obce
 chceme pred zdravotné stredisko zakúpiť a osadiť 2 lavičky
 podarilo sa dohodnúť zachovanie autobusového spoja na Starú Turú o 17.15 hod . a taktiež
autobusového spoja do Dolín k vykonaniu zmien od 1.4.2022
 na zadnej ulici v Krajnom sa dorábajú žľaby spolu s kanalizačnou vpusťou
 p. Hudecová odišla na starobný dôchodok a nastúpila nová administratívna pracovníčka p.
Miroslava Macúchová
 predložili sme projekt na rekonštrukciu ČOV so žiadosťou o dotáciu prostredníctvom
Envirofondu
 z Operačného programu Kvalita životného prostredia sme požiadali o dotáciu na triedený zber
komunálneho odpadu, nákup kontajnerov, váhy, čelného nakladača
 informácia k ťažbe dreva Štátnymi lesmi v lokalite Boriny, Kurtišácke jarky, ktorá by mala
prebiehať v tomto roku
 obec Krajné podporila moravskú obec Lužice u Hodonína postihnutou živelnou pohromou –
tornádom
 informácia starostu k množstvu utečencov v Krajnom ako aj situáciu v okrese Myjava
 požiadali sme o dotáciu z VÚC Trenčín na projekt Hravé leto v Krajnom
 informácia starostu k faktúram za zvyšujúce sa platby energií /elektrická energia, plyn/
 prebieha jarný vývoz veľkoobjemového odpadu prostredníctvom veľkých kontajnerov
 realizujeme výstavbu parkoviska spolu s rozšírením kanalizácie pri Evanjelickom kostole
 zabetónovania a výstavba prístrešku v areáli ČOV pre potreby ukladania vyseparovanej
zložky komunálneho odpadu
 objednali sme výmenu zostávajúcich okien na KD v Matejovci

v priebehu roka chceme riešiť prístavbu Hasičskej zbrojnice v Krajnom, v súčasnosti prebieha
povoľovacie konanie
 starosta obce informoval poslancov o záveroch z rokovania ZMOS /prebieha legislatívny
proces nového stavebného zákona, dofinancovávanie neverejných škôl, veľký problém
s možnými doplatkami občanov, ktorí budú umiestnení v súkromných zariadeniach –
Domovoch sociálnych služieb, v máji tohto roku by mal byť mimoriadny snem ZMOS, kde
chceme poukázať na zlý systém financovania obcí ako aj ďalšie problémy súvisiace so
samosprávou/
 starosta obce poďakoval Ministerstvu financií SR, ktoré bezodplatne darovalo Obci Krajné
osobné motorové vozidlo Škoda Fabia
16. Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných
17. Záver
Starosta ukončil zasadnutie OZ a poďakoval všetkým prítomný za účasť

Overovatelia:
Dušan Konečník, dňa:
Drahomíra Michalidesová, dňa:

Zapisovateľka:
Miroslava Macúchová
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