Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 12.3.2020

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 12.3.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 12.3.2020 za účasti 9
poslancov , starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany Hudecovej,
pracovníka stavebného úradu Ing. Dušana Mozoláka, hlavného kontrolóra obce PaedDr.
Rastislava Púdelku a 1 občianky.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu obce Krajné
7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy materskej školy
8. Mesačná odmena kontrolórovi obce
9. Schválenie nájmu na pozemok p.č. 17412/29
10. Schválenie vecného bremena na pozemok p.č. 232/9
11. Schválenie termínov zasadnutia OZ
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. 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 vyhlási 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
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 1/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu obce Krajné
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7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy materskej školy
8. Mesačná odmena kontrolórovi obce
9. Schválenie nájmu na pozemok p.č. 17412/29
10. Schválenie vecného bremena na pozemok p.č. 232/9
11. Schválenie termínov zasadnutia OZ
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov:9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 2/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla
Kravárika a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Hlavný kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ kontrolu
uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
 Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobudol právoplatnosť
 bola podpísaná zmluva s Prima bankou Slovensko, a.s. na Minucipálny úver –
Univerzál
 bola uzatvorená kúpna zmluva na p.č. 17415/36 vo výmere 416 m2, druh pozemku:
záhrada p. Ľubomírovi Pupekovi, Senica
 jednorazová pomoc vo výške 350,-€ pre rodinu p. Ulmana po požiari prístavby
rodinného domu bola použitá na odvoz odpadu zo zhoreniska
 začali sme riešiť budovanie WC pri kostole ECAV
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Strana 2 z 6

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 12.3.2020

5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
Hlavný kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predkladá poslancom OZ Správu
o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019. Správa o činnosti bola doručená všetkým
poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov:9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 3/2020
a) OZ prerokovalo Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok 2019
b) OZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné za rok
2019.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
6. Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu obce Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Dodatku č. 1
k Štatútu obce Krajné. Návrh Dodatku č. 1 bol doručený všetkým poslancom OZ, do
6.3.2020 neboli doručené žiadne pripomienky. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle obce.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 4/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

7. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy materskej školy
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie Vyhlásenie
verejnej obchodnej súťaže na predaj budovy materskej školy s návrhom zmluvy, podmienky
VOS a návrh zmluvy boli zaslané všetkým poslancom.
Počet prítomných poslancov: 9
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Za: 3 poslanci : Ing. Pavol Egreši, Ing. Ondrej Lančarič, p. Andrej Lacho
Proti: 6 poslanci: p. Pavol Kravárik, p. Drahomíra Michalidesová, p. Dušan Konečník, Mgr.
Denisa Konečná, p. Vladimír Malý, p. Tomáš Pardavý
Zdržal sa: --Uznesenie č. 5/2020
OZ neschvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na budovu materskej školy.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
8. Odmena kontrolórovi obce
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie návrh na
mesačnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške: 10%. Poslanci OZ sa dohodli na
mesačnej odmene pre hlavného kontrolóra obce na 15%.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 6/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje mesačnú odmenu pre kontrolóra obce vo výške 15%

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

9. Schválenie nájmu na pozemok p.č. 17412/29
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie prenájom
pozemku v záhradkárskej osade v Žadovici p.č. 17412/29 vo výmere 602m2 pre Maksyma
Kliusa s manž. Hannou, Bratislava. Uvedený pozemok bol v prenájme do minulého roka.
Žiadateľ od nájomcu odkúpil pozemok v jeho vlastníctve a p.č. 17412/29 , ktorý mal tiež
v prenájme si chce nový vlastník taktiež prenajať s výhľadom po čase na odkúpenie
pozemku od obce.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : ---

Strana 4 z 6

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 12.3.2020

Uznesenie č. 7/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom pozemku vo výmere 602m2 za sumu 19,92m2 p.č.
17412/29 pre Maksyma Kliusa s manž. Hannou, Bratislava
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10 Schválenie vecného bremena na pozemok p.č. 232/9
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie zriadenia
vecného bremena na p.č. 232/9 v k.ú. Krajné na základe žiadosti Ing. Miroslava Malého
s manž., Krajné. Bližšie informácie poskytol Ing. Dušan Mozolák.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č. 8/2020
a) OZ prerokovalo žiadosť Ing. Miroslava Malého s manž. Vierou, o zriadenie vecného
bremena na parcele vo vlastníctve obce Krajné registra „E“ č. 232/9 – ostatná plocha vo
výmere 2611m2 vedenej na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu vybudovania vodovodnej,
kanalizačnej a elektrickej
prípojky a zriadenia dopravného napojenia na miestnu
komunikáciu na pozemkoch reg. C-KN p.č. 84 a 85.
b) OZ schvaľuje žiadosť Ing. Miroslava Malého s manž. Vierou, o zriadenie vecného
bremena na parcele vedenej na LV č. 1v k.ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné registra „E“
p.č. 232/9 – ostatná plocha vo výmere 2611 m2 z dôvodu vybudovania vodovodnej,
kanalizačnej a elektrickej
prípojky a zriadenia dopravného napojenia na miestnu
komunikáciu na pozemku reg. C-KN p.č. 84 a 85.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
11. Schválenie termínov zasadnutia OZ
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil na schválenie termíny na zasadnutie OZ
v roku 2020: 11.6., 10.9., 10.12.2020
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa: ---
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Uznesenie č. 9/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje termíny zasadnutia OZ v roku 2020: 11.6., 10.9., 10.12.2020

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
12. Informácie starostu obce
-

starosta obce informoval o tom, že od pondelka bude zatvorená ZŠ s MŠ Krajné na
základe vyhlásenia mimoriadnej situácie Ústredným krízovým štábom , zatiaľ do
27.3.2020
obec obdržala dotáciu na rekonštrukciu budovy PZ v Krajnom vo výške 11.000,-€
z Úradu vlády z rezervy predsedu vlády sme obdržali 5000,-€ na dofinancovanie
rekonštrukcie budovy PZ v Krajnom
z MO SR sme dostali osobné auto VW Polo
vypracovávame projekt na nenávratný finančný príspevok na vojnové hroby
zapojíme sa do výzvy na nainštalovanie tepelných čerpadiel v KD Matejovec
Správa ciest TSK začala čistiť nálety okolo ciest
druhá splátka za traktor bola uhradená
prebehli rokovania s predstaviteľmi ECAV k výstavbe WC
stále nemáme zazmluvnenú OZV
zasielali sme výzvy neplatičom za vodu s tým, pokiaľ neuhradia platby budú odpojení
od verejného vodovodu
uskutoční sa čiastočná rekonštrukcia chodníka

13. Diskusia
V diskusii vystúpili p.Andrej Lacho a p. Dušan Konečník
14. Záver
Overovatelia:

Zapisovateľka:

Ing. Ondrej Lančarič, dňa:

Jana Hudecová

Pavol Kravárik, dňa:
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