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VÁŽENÍ OBČANIA,
vstúpili sme do nového kalendárneho roka
2021. Určite nielen ja, ale aj Vy si kladiete otázku:
„Aký bude?“ Asi nikto z nás nepochybuje, že to
bude rok poznačený pretrvávajúcou pandémiou
COVID-19. I napriek tomu, že v poslednom čísle
Krajnianskych novín som všetkým z Vás želal čo
najrýchlejšie ukončenie celej pandemickej situácie,
mýlil som sa. Celá táto situácia určite neskončí tak
skoro a asi jediným riešením bude vakcinácia, avšak
to je skôr na odborníkoch a epidemiológoch ako
na nás, bežných občanoch. Situácia je zložitá nielen
u nás na Slovensku, ale celý svet je hore nohami
a asi nikto si netrúfne odpovedať, kedy a ako sa
z tejto nemilej pandemickej situácie dostaneme.
I napriek tomu, že štát musí fungovať, vidíme,
že je ochromený, ekonomika stagnuje a v podstate
všetky oblasti života spoločnosti okrem kritickej
infraštruktúry sú paralyzované. Nemôžeme sa voľne
pohybovať medzi okresmi, sme nútení sa riadiť
COVID-semaforom. Nosenie rúšok a respirátorov
sa stalo našou každodennou súčasťou.
Sme denne konfrontovaní údajmi z masmédií
o počte nakazených a ďalších stovkách mŕtvych na
COVID. Aj my v obci sa snažíme byť zodpovední,
obmedzili sme všetky kultúrno-spoločenské podujatia, akékoľvek akcie okrem tých najnevyhnutnejších
boli zrušené, aj na Obecnom úrade fungujeme
presne podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva, obmedzili sme prístup a kontakt
s občanmi.
Jediným miestom, kde sa môžeme ako-tak
stretnúť, je testovanie. Pýtate sa, či má testovanie
zmysel? Či reálne testovanie niekomu pomôže? Na
tieto otázky asi nikto z nás nepozná správnu odpoveď. Realita je však taká, že v súčasnej situácii všetci
tí, ktorí sa pohybujú do práce, prechádzajú medzi okresmi, musia
byť schopní sa na vyzvanie
preukázať platným
certifikátom o negativite na COVID.
I napriek tomu, že
štát (vláda) prijal
rozhodnutie o povinnosti testovať sa,
nezabezpečil bezproblémový prístup
k testovaniu všetkým
občanom, a rozhodnutie
ako, kde a či vôbec testovať,
nechal na samosprávy. Aj v Krajnom

sme sa dlho rozhodovali, či budeme testovať opakovane, menšie obce rezignovali už dávno, väčšie
začínajú štrajkovať až teraz a upozorňujú aj kompetentných na potrebu zabezpečenia voľne prístupného testovania pre občanov formou mobilných
odberných miest (MOM-ky). Veď úloha samospráv
spočíva v niečom inom, ako je nekonečné testovanie obyvateľstva.
Obec Krajné je však špecifická v tom, že patríme
k obciam s viac ako tisíc obyvateľmi a sme silne
kopaničiarskeho rázu, s mnohými osadami a miestnymi časťami, pričom na každé jedno testovanie
nám prichádza do zriadeného odberného miesta
min. 600 testovaných, najmä našich vlastných
občanov. Keď sa rozhodneme a ukončíme testovania v obci, kam pôjdu všetci títo ľudia? Na jediné
štátom zriadené MOM v okrese Myjava, kde sa
musíte registrovať dopredu a precestovať hore-dole
20 km, alebo na MOM zriadené mestom Myjava,
kde paradoxne v minulosti museli občania s pobytom mimo mesta Myjava zaplatiť 5 €?
Nie je to jednoduché, ale rozhodol som sa ako
starosta obce (aj napriek osobným výhradám)
pokračovať v testovaní našich občanov doma
v Krajnom aj v Matejovci, a to až do odvolania,
alebo zmeny postoja zo strany štátu k povinnému
testovaniu. Robíme testovanie pre Vás, občania,
pre Vašu potrebu, pre Vaše pohodlie, pre Vašu
bezpečnosť, máte ho tu doma, nemusíte nikam
chodiť ani špekulovať, ako získať certifikát.
V tejto súvislosti sa chcem poďakovať všetkým,
ktorí nám s testovaním pomáhajú, za ich osobnú
angažovanosť, za čas osobného voľna, ktoré strávia
na testovaní, a ktoré by určite mohli využiť inak,
ďakujem aj ich rodinám, že ich absenciu doma
ospravedlnia, ďakujem zdravotníckemu personálu, všetkým dobrovoľníkom zúčastneným na
testovaní, pracovníkom
obce Krajné, ako aj
všetkým, ktorí nás
v testovaní podporujú a pomáhajú.
I napriek tomu, že
ich osobne nemenujem, všetci viete
o koho ide, a už sa
ma niekedy aj s humorom pýtate, kto dnes
„špajchluje“, lebo nie vždy je
to najpríjemnejšie.
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Veľmi dôležité je určite v tejto zložitej dobe
nezabudnúť na našu základnú školu s materskou
školou. I napriek tomu, že v škole prebieha vyučovanie formou tzv. dištančného vzdelávania, som za
to, aby sa škola, pokiaľ to bude len trošku možné,
otvorila pre všetky ročníky a začalo sa s výučbou
klasickým – prezenčným spôsobom v triedach.
Chodenie do školy pre našich žiakov, to nie je len
spôsob získavania nových vedomosti a znalostí, to
je aj proces socializácie jednotlivca. Deti musia mať
v sebe vybudovaný pocit zodpovednosti, povinnosť
k niečomu. Je predsa normálne ráno vstať a ísť do
práce, ísť do svojej firmy, ísť si plniť svoje každodenné povinnosti. To musia mať v sebe deti zakódované od svojho útleho detstva, inak môžeme začať
mať pochybnosti o ich budúcom vývoji.
Po konzultácii s riaditeľom ZŠ s MŠ som sa ako
zriaďovateľ rozhodol hneď, ako to Ministerstvo
školstva SR a úrad hlavného hygienika SR povolili,
za dodržania prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení, otvoriť v mesiaci február
aspoň 1. stupeň ZŠ a školský klub. Čo čert nechcel,
po týždni fungovania sme museli celú školu z karanténnych dôvodov opäť zatvoriť.
Osobne verím, že najbližšie mesiace – apríl,
máj a nasledujúce – už budú v škole deti fungovať
v štandardnom školskom režime. Ak by som mohol,

odporučil by som aj skrátenie letných prázdnin,
nakoľko žiaci majú určite čo dobiehať.
Každý z nás sa musí pozerať najmä dopredu
a to, čo sme zažili a vykonali v minulosti, využiť na
to, aby sme sa vystríhali možných chýb do budúcnosti. Aj táto „covidová“ doba je pre nás veľkým
poučením. Zistili sme, čo všetko sme v minulosti
v súvislosti s prevenciou zanedbali, zrušili sme
fungujúce organizácie civilnej obrany a musíme
si chtiac-nechtiac priznať, že štát na túto situáciu
nebol vôbec pripravený. A to bez ohľadu na to,
aká politická garnitúra je alebo by bola vo vedení
štátu, resp. vo vláde. Preto by som chcel apelovať
na všetkých zodpovedných, aby rozhodnutia, ktoré
prijímajú, neboli chaotické a zmätočné, ako sme
tomu, bohužiaľ, svedkami doposiaľ. Ide o zdravie
obyvateľstva a o našu spoločnú budúcnosť, s čím
nemôžeme hazardovať!
Ak bude nastávajúca vakcinácia a deklarované
očkovanie celej populácie na Slovensku pripravené
tak, ako bolo pripravené testovanie, ktorého sme
mohli byť svedkom, kde takmer všetko museli na
svoje plecia prevziať samosprávy a starostovia, inak
by testovanie nefungovalo, potom...
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

NIEKOĽKO POSTREHOV
Krajnianske noviny sú periodikom, ktoré prináša
informácie týkajúce sa nielen spoločenského života
v obci, ale mali by sme v nich nájsť aspoň čiastočné
odpovede na otázky, ktoré si kladieme v súvislosti
s chodom a činnosťou celej obce. I napriek všadeprítomnej pandémii, práca v obci ani technických
službách obce nebola zastavená. Základné úlohy,
ktoré obec plní, vyplývajúce jej či už zo zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ale aj iných všeobecne
záväzných platných právnych noriem, musia byť zabezpečené. Vývoz smetí, zimná údržba, vodovodná
sieť a jej vodné zdroje, osvetlenie, chod ČOV a pod.
musia fungovať a sú nevyhnutné pre život v obci.
Niektorí ste si možno všimli, že na jeseň minulého roku sme mali dvakrát po sebe síce krátke,
ale intenzívne dažďové obdobie, kedy sa nám
dvihla hladina miestneho potoka a skonštatovali
ste „chvála bohu“ nevylial sa a nebola povodeň
ako v nedávnej minulosti. No verte, že sme trošku
tomu pomohli aj my a v úzkej spolupráci s odštepným závodom Povodia Váhu v Piešťanoch sa

nám v minulom roku podarilo vyriešiť kritický úsek
potoka pod ČOV v smere na miestnu časť Podvrch,
kde sme odstránili náhonový múr vybudovaný pred
desiatkami rokov pre potreby už neexistujúceho
vodného mlyna a upraviť koryto potoka tak, že
voda v ňom preteká už plynule a nedochádza
k dvíhaniu jeho hladiny, ako sme toho boli svedkami voľakedy. Sám si kladiem otázku, prečo sa
tento problém nevyriešil už dávno. Načo sme
vlastne čakali? Za jeden pracovný týždeň s použitím
ťažkej techniky sme to dokázali spolu s SVP urobiť!
A sami vidíte, pomohlo to. Netreba hľadať výhovorky, poukazovať na vlastnícke vzťahy pozemkov
v okolí potoka a hovoriť – nedá sa to. Jednoducho,
ak je to verejne prospešné a sme presvedčení, že
to pomôže, treba to urobiť a hotovo! A teraz, keď
je to spravené a niekomu sa to nepáči, žalujte ma,
preberám za to ako starosta osobnú zodpovednosť.
Nedá mi ešte nespomenúť prípady sťažností
niektorých občanov z centrálnej časti obce počas
zvýšenej hladiny potoka. „Starosta, mne vytopilo
pivnicu, čo s tým budeš robiť?“ Nuž verte, že tá
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rúra, ktorá trčí z Vašej záhrady do koryta potoka je
„proklete nízko“, sami ste si ju tam voľakedy dali,
viete najlepšie prečo a „aj my“ to tušíme tiež. Je
to historický dlh niektorých z Vás a je len otázkou
času, kedy príslušné orgány životného prostredia
začnú vo veciach odpadov a vypúšťania splaškových
vôd z domácnosti konať a ani obec Krajné sa tomu
určite nevyhne.
V mesiaci marci sme v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov vybrali najvýhodnejšiu ponuku
a v priebehu tohto leta z dotácie, ktorú sme dostali
(inf. v predchádzajúcich Krajnianskych novinách)
kompletne zrekonštruujeme dva partizánske hroby
a hrob neznámeho vojaka na našom miestnom
cintoríne. Aj touto troškou chceme vzdať hold tým,
ktorí padli v partizánskom boji za našu slobodu
a pripomenúť, že nezabúdame. Určite Vám v nastávajúcich číslach tohto periodika prinesiem už
zrealizované obrazové informácie.
Chcel by som poďakovať za osobnú angažovanosť mnohých občanov miestnej časti Matejovec,
ktorí nám spolu so svojimi rodinami pomohli pri
zabezpečovaní a výsadbe nových stromčekov na
odlesnených priestoroch obecných lesov (bližšie
inf. článok odborného lesného hospodára). Je
skvelé, že sa dokážeme zomknúť a dať dohromady,
keď ide o dobrú a spoločnú vec pre nás všetkých.
V dnešných časoch je to skôr výnimka ako pravidlo.
Je vidieť, že u nás na dedine dobré mravy a pracovití ľudia ešte nevymreli.

Naše hospodárenie v obecných lesoch je blízke
ekologickému pohľadu na les a každý jeden vysadený stromček je nielen našou chválou, ale aj ďalšou
najrozumnejšou investíciou do budúcnosti pre naše
nastávajúce generácie.

Zároveň sa teším, že záujmové združenia a organizácie v našej obci nespia aj napriek „COVID“ na
vavrínoch, ale sami sa snažia vylepšovať a zveľaďovať naše spoločné okolie. Prišla jar a verím, že sa
nebudem musieť pýtať ja ako starosta kedy, či, ako?
Ale sami športovci z TJ Krajné, ako aj hasiči z DHZ
Matejovec, ma budú interpelovať, kam a kedy im
mám dať doviezť betónové kocky z chodníka, ktoré
si objednali. Sú odložené pre Vás, čakám len na
Váš podnet a môžete sa pustiť do toho, čo ste si
naplánovali. Materiálne Vám samozrejme obec
vyjde v ústrety, tak ako som Vám to sľúbil. Určite sa
všetci občania potešia, keď uvidia za osobnou angažovanosťou týchto miestnych organizácií kus peknej
roboty. Ilustračné foto už hotového diela Vám radi
prinesieme v nasledujúcich číslach našich novín.
Od januára tohto kalendárneho roka sme ako
obec, aj keď veľmi neradi, museli (!!!) pristúpiť
k ukončeniu platnosti starých papierových žetónov
na vývoz odpadu (Kuka nádob) z domácností.
Uvedený krok sa nestretol u mnohých z Vás
s pochopením, čomu rozumiem. Verte mi však, že
obec k tomuto kroku nepristúpila svojvoľne, ale na
základe zisteného skutkového stavu a po presnej
evidencii vývozov smetných nádob, kedy „zaujímavým spôsobom“ nám množstvo vyvezeného odpadu
stúpalo, pričom počet „skutočných – originálnych“
žetónov klesal. Vynaliezavosť a podnikavosť niektorých našich spoluobčanov nepozná hraníc, vždy ma
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dokážu niečím prekvapiť. K uvedenému problému
sa určite bližšie vrátime v priebehu tohto roka,
pričom vyzývam aj Vás, občanov, na vyjadrenie
vlastného názoru, či by nebolo lepšie aj napriek
tomu, že to bude určite na úkor zvýšenia poplatku
za odvoz a likvidáciu odpadov, (skúšobne) zrušiť
od budúceho roka systém žetónov a jednoducho
mať možnosť vývozu každý z 26-tich intervalov/
rok. Kladiem si otázku, či je už Krajné pripravené
na takýto systém, či sme už dostatočne „enviro“
zodpovední, vyspelí a zrazu, ak to bude bez žetónov – prestaneme separovať a všetko budeme bez
triedenia dávať do smetných nádob. Spýtajme sa
sami seba, dokážeme to? Ak áno, potom to môžeme vyskúšať.
Po dlhej a enormnej snahe našej obce aj za
intenzívnej pomoci našich dobrých priateľov, ktorí
nedajú na Krajné dopustiť, predchádzajúca vláda SR
na návrh odbornej komisie zriadenej Ministerstvom
pôdohospodárstva SR odporučila obec Krajné
medzi obce s najväčšou prioritou potreby vykonania komplexných pozemkových úprav (ďalej len
„KPU“), čo potvrdila a schválila aj uznesením vlády.
Na základe týchto skutočností obec Krajné v úzkej
súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi a všetkými dotknutými organizáciami v kalendárnom roku
2020 vykonala tzv. predprípravné konania k projektu KPU, bez ktorých nie je možné KPU začať.
Po odsúhlasení a skontrolovaní celého spisového
materiálu týkajúceho sa predprípravného konania,
bol tento Okresným úradom, odborom lesného
a pôdneho hospodárstva v sídle kraja odstúpený na
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, ktoré podľa interných noriem zabezpečí jeho
financovanie a verejné obstarávanie zhotoviteľa
projektu KPU v našej obci.
Na osobnom stretnutí v budove ministerstva
na Dobrovičovej ul. v Bratislave som sa takmer
rozplakal, keď ma kompetentní pracovníci príslušného odboru ubezpečovali, že projekt KPU v obci
Krajné bude určite pokračovať, len momentálne
nemôžu vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na zhotoviteľa projektu, nakoľko peniaze vyčlenené na
projekt pozemkových úprav boli (rozhodnutím VIS
MAJOR) z rezortu pôdohospodárstva rozpočtovým
opatrením presunuté späť na účet ministerstva
financií SR a bol z nich realizovaný nákup testov na
COVID. Na otázku, čo teraz, ako ďalej, som dostal
odpoveď, že ministerstvo by malo dostať cca 60
mil. € z Európskej únie v rámci projektu obnovy, čo
budú peniaze prioritne určené na vykonanie pozemkových úprav na Slovensku, len mám byť trpezlivý.
Počas celej cesty domov po diaľnici som rozmýšľal,
ako Vám doma, ľudia, túto nie najlepšiu informáciu

povedať. Neostáva nám v súčasnosti nič iné, len
dúfať, že na náš projekt komasácie sa peniaze
skutočne nájdu.
V živote každého jedného z nás nastávajú okamihy, keď treba prijať dôležité rozhodnutia, ktoré
do budúcna môžu natrvalo zmeniť našu budúcnosť.
Tak je to aj v našej obci. Veľa som sa ešte pred
komunálnymi voľbami ako poslanec obecného
zastupiteľstva napočúval, ako obec vymiera, ako
sa nič v obci nebuduje, ako mladí ľudia odtiaľto
odchádzajú, lebo tu nemajú bývanie, nemajú si kde
postaviť svoje vlastné rodinné domy. Aj napriek
tomu, že tento problém sa nedá vyriešiť za rok ani
za dva, pokúsili sme sa hľadať jeho riešenie. Máme
dlhodobo nevyužívanú budovu bývalej materskej
škôlky, osobne vidím využitie tohto objektu v komplexnej prestavbe a rekonštrukcii budovy na bytový
komplex, pretože jedine nové bytové možnosti nám
tu prilákajú aj nových ľudí. Určite by to boli mladí
ľudia, mladé rodiny. Dali sme celý objekt aj s pozemkom ohodnotiť, máme jeho aktuálny znalecký
posudok a vieme vyhlásiť verejnú súťaž na jeho
možné využitie. V minulom kalendárnom roku sme
boli spolu so všetkými poslancami OZ na obhliadke
tohto objektu, nakoľko mnohí poslanci nepoznali
jeho vnútorné dispozičné riešenia ani skutočný
aktuálny stav. Výsledkom aj keď veľmi tesného
hlasovania na následnom zasadnutí OZ bolo, že
sme sa na ničom nedohodli a stav ohľadne bývalej
materskej škôlky zostáva taký, aký je.
Obec Krajné je vlastníkom v 1/1 veľkej parcely
v lokalite Červená hora, miestna časť Matejovec,
ktorá je v rámci územného plánu obce určená ako
zástavbová oblasť k IBV. Taktiež v minulom kalendárnom roku sa nám síce až opakovane, na druhý
pokus, ale predsa, podarilo na OZ schváliť zámer
a odsúhlasiť vyhlásenie Verejnej obchodnej súťaže
(ďalej len „VOS“) na zhotoviteľa, ktorý by zrealizoval
výstavbu potrebných inžinierskych sietí v I. etape na
uvedenej parcele vo výmere cca 6 ha. Podmienkou
VOS bolo vybudovanie prístupových komunikácií,
ich napojenie na cestu III. triedy v správe VÚC,
vybudovanie novej trafostanice, chodníkov, pouličného osvetlenia s prípravou na rozšírenie verejného
rozhlasu a vybudovanie novej vodovodnej prípojky
z Jablonky, časť u Borovských až do Matejovca,
ktorá je vo vlastníctve BVS, a.s. (súhlasné vyjadrenie BVS s napojením má obec k dispozícii).
Keď osobne v niečo dúfame, častokrát sa to
splní. Aj nám sa stalo a do súťaže sa prihlásil uchádzač, ktorý splnil skutočne náročné kritériá, ktoré
sme si stanovili. Prebehlo otváranie obálok, zasadnutie stavebnej komisie, pracovné stretnutie s poslancami OZ aj následná prezentácia urbanistickej
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štúdie zhotoviteľom v dome kultúry v Matejovci
(ďalej len „dom kultúry“). Výsledok? Okrem aktívnej
komunikácie zúčastnených občanov na prezentácii
v dome kultúry aj tzv. petícia viacerých občanov,
zaslaná poslancom OZ pred mimoriadnym zasadnutím OZ, ako aj vystúpenie niektorých občanov
podpísaných pod petíciou v deň konania zastupiteľstva, prejudikovala negatívny výsledok hlasovania.
Ani keby sme akokoľvek chceli, vývoj sa nedá
zastaviť. Platí to aj pre našu obec. Stačí sa pozrieť
okolo nás, na iné obce, mnohé dokonca menšie
ako Krajné, nové domy, nové bytovky, noví ľudia,
nové rodiny. A kde sme my, Krajňanci, kam sme
to dopracovali? Hrdosť na to, čo máme, cudzie
nechceme, nového sa bojíme a ak to ma prísť, tak
to odmietame. Pričom možno stačí tak málo, nájsť
v sebe odvahu – skúsiť to zmeniť.
Poznáte ma a viete, že ja nepatrím medzi tých,
ktorí sa len tak ľahko dajú od dobrého úmyslu
odradiť. Som presvedčený o tom, že aj vo vyššie
uvedených veciach sa musíme posunúť dopredu,
a preto na najbližšie riadne zasadnutie OZ v súlade
s príslušnými ustanoveniami rokovacieho poriadku

predložím návrh starostu obce na vytvorenie nezávislej a nestrannej komisie – združenia občanov,
poslancov, odborníkov. Pozývam aj tých, ktorí sú
podpísaní pod uvedenou petíciou, všetkých, ktorí
majú záujem, a záleží im na našej obci. Príďte, dajte
sa dohromady a skúsme spolu nájsť riešenia, ako
využiť bývalú škôlku, ako teda a kde stavať rodinné
domy, keď v Červenej hore nie. Som naklonený
akémukoľvek rozumnému riešeniu, ktoré samozrejme musia odsúhlasiť poslanci OZ, len sa, prosím
Vás, skúsme spolu dohodnúť, pohnúť dopredu,
nečakajme, kým nás iní predbehnú, neprešľapujme
na mieste, prestaňme si sami sebe hádzať polená
pod nohy, pretože podľa štatistických údajov
k 31. 12. 2020 voľakedy najväčšia kopaničiarska
obec starého okresu Trenčín už nemá ani 1 500
svojich obyvateľov.
V závere tohto článku mi dovoľte popriať Vám
pravdepodobne len v kruhu svojich najbližších
príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a tým
najmenším šibačom aj napriek obmedzeniam určite
darujte vyšibané vajíčko, nech nezabudnú na naše
tradície.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 10. 12. 2020
Uznesenie č. 36/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva i s poslaneckým návrhom p. Andreja
Lachu.
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
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14. Schválenie predaja časti pozemku p. č. 3720
vo výmere 25m2 v 1/4 – 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
Uznesenie č. 37/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Pavla Kravárika.
Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
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.
Uznesenie č. 38/2020
OZ schvaľuje 1. Úpravu rozpočtu Obce Krajné
na rok 2020.
Konštatovanie č. 13
OZ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra obce
k návrhu rozpočtu obce Krajné na roky 2021 – 2023.
Uznesenie č. 39/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zmeny položiek na
základe pripomienky riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom
Rozpočtu obce Krajné na rok 2021.

Uznesenie č. 40/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce
Krajné na rok 2021 upravený na základe pripomienky riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom.
Konštatovanie č. 14
OZ berie na vedomie Rozpočet Obce Krajné na
roky 2022 – 2023.
Uznesenie č. 41/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 2/2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Krajné.
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.
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.
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.
Uznesenie č. 45/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie
I. polroka 2021.
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 1 978 m2
a registra „E“ p. č. 596 – orná pôda vo výmere
593 m2 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. 1 v k. ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné
Krajné registra „C“ č. 232/10 – zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 1 978 m2 a registra
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„E“ p. č. 596 – orná pôda vo výmere 593 m2
z dôvodu uloženia vodovodnej a kanalizačnej
prípojky a elektrického vedenia.
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.
OZ 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.
Uznesenie č. 48/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
prenajať pozemok p. č. 5541/1 – orná pôda vo
výmere 2 233 m2.
Uznesenie č. 49/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 4 ks
žetónov, a to 1 ks na rok 2020 a 3 ks na rok 2021
pre p. Alžbetu Malú, Krajné.
Uznesenie č. 50/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 4 ks
žetónov, a to 1 ks na rok 2020 a 3 ks na rok 2021
pre p. Zuzanu Konečnú, Krajné.
Uznesenie č. 51/2020
OZ neschvaľuje poslanecký návrh p. Andreja
Lachu na prehodnotenie platu starostu obce,
týkajúci sa zníženia na základ stanovený zákonom.

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 18. 2. 2021
Uznesenie č. 1/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje program
Obecného zastupiteľstva i s poslaneckým návrhom
p. Drahomíry Michalidesovej.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Diskusia
5. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

6. Oznámenie stavebnej komisie o výsledku
verejnej obchodnej súťaže na IBV Matejovec
7. Schválenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemku k individuálnej bytovej výstavbe Matejovec
a Zmluvu o zabezpečovacom prevode práva
8. Informácie starostu obce
9. Záver
Uznesenie č. 2/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov
zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p. Tomáša
Pardavého.
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva z predchádzajúceho zasadnutia.
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie informácie o výsledku
verejnej obchodnej súťaže, ktorá bola s poslancami
naviac prerokovaná aj na pracovnom stretnutí dňa
5. 2. 2021.

9
Uznesenie č. 3/2021
OZ neschvaľuje uzatvorenie zmluvy a nesplnomocňuje starostu obce na podpis na uzatvorenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve pozemku k individuálnej bytovej výstavbe Matejovec registra
„C“ LV č. 1 číslo parcely 13462/100 o výmere
126 563 m2, druh pozemku – orná pôda, kód
spôsobu využitia pozemku: Pozemok využívaný pre
rastlinnú výrobu, na ktorom sa pestujú obilniny,
okopaniny, krmoviny, technické plodiny, zelenina
a iné poľnohospodárske plodiny alebo pozemok
dočasne nevyužívaný pre rastlinnú výrobu; prvá
etapa určená geometrickým plánom vo veľkosti
prvej etapy (príloha VOS) za sumu 1,- €/m2, t. j.
celková cena za každý m2 budúcich stavebných pozemkov v prvej etape, obchodnou verejnou súťažou
podľa ustanovenia § 281 až § 288 Obchodného
zákonníka ( zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov). Na základe

GP ---, ktorý odčleňuje časť určenej k IBV a Zmluvy
o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva
parcely č. 13462/100 na LV č.1 v prospech
investora Tenus, s. r. o., Robotnícka 109, 905 01
Senica, záväzok dočasne previesť vlastnícke právo
k Predmetu zabezpečovacieho prevodu, a to za
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve za účelom
zabezpečenia pohľadávok v rozsahu podľa tejto
Zmluvy.
Uznesenie č. 4/2021
OZ využíva oprávnenie vyhlasovateľa a v súlade
s písmenom H) súťažných podmienok:
„Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: odmietnuť
všetky predložené návrhy k všetkým pozemkom
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu“
Jana Hudecová,
prednostka OcÚ

DAŇOVÉ PRIZNANIE
Povinnosť vyplývajúca zo zákona o miestnych
daniach.
Daň z nehnuteľností je majetková daň ustanovená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).
Priznanie k dani z nehnuteľností podávajú
všetci tí daňovníci (občania, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby) dane z nehnuteľností,
ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto
alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza)

v predchádzajúcich kalendárnych rokoch takéto
tlačivo nepodávali a ktorí v roku 2020 nadobudli
do vlastníctva pozemok, pôdu, stavbu, byt alebo
nebytový priestor v bytovom dome.
Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností však
podávajú aj tí daňovníci, ktorým k 31. 12. 2020
zanikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností, čiže tí daňovníci, ktorí v roku 2020
napr. predali alebo darovali nehnuteľnosť. Takýto
daňovníci v tlačive vyznačia, že podávajú čiastkové
priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 160
ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
pandémiu COVID-19 posunula termín upustenia
od uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať
priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 15.
marca 2021.
Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých, ktorí
nadobudli pozemok alebo inú nehnuteľnosť v kat.
území obce Krajné a z akýchkoľvek dôvodov nepodali v ustanovenej lehote daňové priznanie (pozabudli a pod.), aby tak čo najskôr vykonali u správcu
dane (obec Krajné). V prípade, že obec Krajné zistí
pri kontrole „Ex Officio“ nesplnenie si povinnosti
daňovníka, začne voči nemu podľa zákona o miestnych daniach v súlade so zákonom č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(správny poriadok) konanie vo veci uloženia sankcie
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pre nesplnenie si tejto povinnosti, pričom zaplateniu dane sa aj tak nevyhne, nakoľko správca dane
je oprávnený vyrubiť daň aj dodatočne – spätne
„aposteriori“.
Taktiež upozorňujeme všetky fyzické osoby,
osoby oprávnené na podnikanie – SHR, mladých
farmárov ako aj právnické osoby podnikajúce na
pôde v kat. území obce Krajné, ktoré si uplatňujú
jednotné dotácie na plochu v rámci podpôr z PPA
v súlade so zákonom č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z.
o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú
pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov
na základe režimov podpory v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky, v oblasti financovania,
riadenia, monitorovania a kontroly spoločnej poľnohospodárskej politiky. Obec Krajné ako správca
dane v súčinnosti s príslušným pracoviskom
PPA (elektronický systém krížového plnenia
„kontroly“) preverí všetkých takýchto žiadateľov v kat. území obce, či v príslušnom kalendárnom roku výška deklarovanej výmery,
na ktorú si uplatňujú dotáciu v systéme PPA,

je totožná s výmerou, ku ktorej sú povinní
plniť si svoju daňovú povinnosť v prospech
správcu dane. V prípade, že správca dane
zistí takúto nezrovnalosť (žiadateľ si uplatňuje dotáciu na väčšiu výmeru, za akú platí daň
správcovi dane), žiadateľ o priamu platbu
prostredníctvom PPA sa svojím konaním dopúšťa naplnenia znakov skutkovej podstaty
trestného činu Subvenčného podvodu podľa
§ 225 Trestného zákona (prípad Rošková
a spol.) a samozrejme neoprávneného čerpania finančných prostriedkov a porušovania
pravidiel poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami priamych
platieb (NV SR č. 342/2014 Z. z.). „Kto
vyláka od iného dotáciu, subvenciu, príspevok
alebo iné plnenie zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, rozpočtu štátneho
fondu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo
rozpočtu obce, ktorých poskytnutie alebo použitie je podľa všeobecne záväzného právneho
predpisu viazané na podmienky, ktoré nespĺňa,
a to tým, že ho uvedie do omylu v otázke ich
splnenia, potrestá sa odňatím slobody na jeden
rok až päť rokov.“
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce

ČINNOSŤ OBECNÝCH LESOV V ROKU 2020
V obecných lesoch Krajné sa snažíme vykonávať
hospodársku činnosť v maximálnej miere za účelom využitia prírodných pomerov a stanovišťných
podmienok daného územia. Preto je našou prioritou vypestovať kvalitné porasty, ktoré sú odolnejšie
voči nepriaznivým vplyvom abiotických a biotických
škodlivých činiteľov. Toto sa podarí len pri využití
prirodzeného zmladenia z drevín, ktoré sú v našich
lesoch pôvodné. Umelé zalesňovanie sa u nás
vykonáva len na plochách, ktoré boli odlesnené
náhodnou ťažbou (ťažba suchárov vzniknutých poškodením podkôrnym hmyzom, suchom, vetrom...).
V roku 2020 sme na týchto holinách vysadili za
pomoci niektorých našich občanov z miestnej
časti Matejovec 500 ks buka, 500 ks duba a 500 ks
smreka. Kúpu smrekových sadeníc títo občania
zaplatili sami v plnej výške. Rady by sme im poďakovali za túto ich iniciatívu. V roku 2021 máme
objednané ďalších 2 800 sadeníc rôznych druhov
drevín. Zalesňovanie vykonávame vo forme zmiešania, aby sa minimalizovalo riziko vzniku holín, keď

by nám v budúcnosti vyschol jeden z vysadených
druhov. Z pestovnej činnosti v roku 2020 sme
vykonali vyžínanie buriny okolo sadeníc vysadených
v minulosti, ošetrovanie repelentom proti zimnému
odhryzu zverou a prečistky. Prečistky sú pestovné
zásahy v mladinách za účelom prvého formovania
porastu vyrezaním nekvalitných jedincov, nežiadúcich druhov drevín a tým uvoľnením priestoru pre
ostatné.
Ťažba v roku 2020 predstavovala 2 500 m3 drevnej
hmoty. Z toho bola náhodná ťažba 275 m3. Listnatej
hmoty sa vyťažilo 1 754 m3, ihličnatej 746 m3.
Palivové drevo sa predalo všetkým občanom
nahláseným počas roka. Na palivo v päťmetrových
dĺžkach bolo zaevidovaných 82 objednávok, čo celkovo činilo 567 m3. Na palivo v metrových dĺžkach
79 objednávok, celkovo 311 m3. Ostatná drevná
hmota bola odpredaná v guľatinových sortimentoch
a vo vláknine spracovateľom.
Listnatá haluzina, ktorá vzniká po ťažbe,
bola spracovaná občanmi v samovýrobe tohto
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sortimentu. Celkovo prejavilo záujem 30 občanov.
Ihličnaté zbytky, hlavne po náhodnej ťažbe, boli
na miestach, kde to dovoľovali terénne pomery,
vyvezené vývoznou súpravou, následne spracované
a odvezené vo forme lesnej energetickej štiepky.
Celkovo bolo vyprodukovaných 357 ton.
Treba si uvedomiť, že procesy v lese sa nedejú
v priebehu pár mesiacov, ale niekoľko rokov.
Všetky porasty, ktoré v dnešnej dobe obnovujeme,
boli pred približne 130-timi rokmi taktiež vyrúbané za účelom obnovy. Vtedy sa uprednostňovali
postupy vyrúbania a následne zalesnenia celej
obnovovanej plochy umelou sadbou. Dnešné
vnímanie prírodnejších a prírode bližších postupov

sa odzrkadľuje i na schopnosti stanovišťa maximálne
využiť plodonosný potenciál materských porastov.
Treba si pri návštevách v prírode, ktoré sú povolené
i pri dnešnej pandemickej situácii uvedomiť, že
nie je všetko len čierno-biele a nepoukazovať na
to, čo a kde sa zle robí, ale so zdravým úsudkom
popremýšľať a potom hodnotiť. Pretože v lese sa
pracuje so živými organizmami, v reálnych prírodných a poveternostných podmienkach. Hospodárili
v ňom predkovia, hospodárime my a naším cieľom
je, aby aj budúce generácie mali na čom hospodáriť.
Ing. Juraj Kovár,
správa obecných lesov Krajné

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV
V ROKU 2021
Vážení občania, od júna 2020 do 12. februára
2021 obec Krajné vykonávala po prvý raz v histórii
sčítanie domov a bytov sama, elektronicky, bez
prítomnosti vlastníkov nehnuteľností. Obec čerpala
jednotlivé údaje a informácie o domoch a bytoch zo
svojich evidencií uložených v archíve, z obhliadok
priamo pri rodinných domoch a bytoch, ako i z aktuálnych informácií a zoznamov priamo z počítačov
na úseku daní a poplatkov, zo stavebných povolení,
z registra adries, z katastra nehnuteľností a pod.
a v neposlednom rade i v spolupráci so Štatistickým
úradom so sídlom v Trenčíne. Dňa 12. februára
2021 sa nám toto sčítanie domov a bytov podarilo
úspešne dokončiť.
Od 15. februára 2021 do 31. marca 2021
prebieha sčítanie obyvateľov, rovnako elektronicky,
ako i sčítanie domov a bytov. Každý občan sa musí
sčítať sám (povinnosť zo zákona č. 223/2019 Z. z.
o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
o zmene a doplnení niektorých zákonov), vyplnením sčítacieho formulára elektronicky prostredníctvom počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného
zariadenia. Pokiaľ sa občan nemôže, nevie, nemá
možnosť sčítať, môže požiadať o sčítanie svojich
blízkych. Pre tých obyvateľov, ktorí sa do 31. marca
2021 z akéhokoľvek dôvodu nesčítajú, bude od
1. apríla 2021 do 31. októbra 2021 prebiehať
asistované sčítanie na kontaktnom mieste prostredníctvom stacionárneho asistenta alebo mobilného
asistenta. Každá obec bude mať na to určených 6
týždňov, počas ktorých bude toto dosčítavanie obyvateľov našej obce vykonávať. Bližšie informácie pre
nesčítaných obyvateľov zverejníme neskôr obvyklým

spôsobom v miestnom rozhlase, SMS hlásnikom,
na internetovej stránke obce, v úradných tabuliach
a pod. Stacionárny asistent bude vykonávať sčítanie
obyvateľov na Obecnom úrade v Krajnom, mobilný
asistent bude vykonávať svoju prácu v teréne,
osobne príde k vám domov za dodržania prísnych
hygienických opatrení a i podľa toho, ako sa ďalej
bude vyvíjať pandemická situácia súvisiaca s ochorením COVID-19.
Žiadame občanov, ktorí sa k 31. marcu 2021
nesčítajú, aby kontaktovali Obecný úrad v Krajnom,
lebo len na základe požiadavky evidovanej priamo
v systéme sčítania obyvateľov budú následne sčítaní
buď stacionárnym asistentom (obyvateľ príde na
Obecný úrad osobne) alebo priradením požiadavky
k mobilnému asistentovi, ktorý príde k vám domov.
Veríme, že sa nám podarí spoločne sčítať všetkých obyvateľov našej obce a ukončiť tak úspešne
i túto časť sčítania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021.
Bc. Miroslava Matejovičová
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AKO SME TESTOVALI

Určite ste sa s nimi stretli, nemusím Vám ich
predstavovať, nie sú to Eskimáci, sú to členovia
našich odberných tímov.
Ešte raz mi dovoľte ako starostovi obce v mene
všetkých otestovaných povedať veľké ĎAKUJEME.

VOJNOVÉ HROBY NA CINTORÍNE V KRAJNOM
V poslednom čísle Krajnianskych novín
(3/2020) bol uverejnený článok „Obnova vojnových hrobov“, kde je uvedené: Na našom cintoríne
sa nachádza šesť vojnových hrobov, v ktorých sú
uložené telesné pozostatky osôb, ktoré zahynuli
počas II. svetovej vojny – Adam Cvajniga, Štefan
Lipták a Ján Bukovčan, Štefan Marko, Martin
Konečník, Samuel Kubík a neznámy vojak.
V Krajnianskych novinách č. 1/2017 som
písal o Adamovi Cvajnigovi. Dostal som potom
k článku ešte niekoľko doplňujúcich informácií.
Začiatkom mája prišiel na sekretariát obce mail od
Alberta Krajča z USA: I wanted to share a photo
of my family, at my cousins gravesite. I just read
the book and found it amazing. Slovak isn‘t my
first but second language. Posielam fotografiu
mojej rodiny, pri hrobe môjho bratranca. Práve
som si prečítal knihu a zistil som, že je úžasná.
Slovenčina nie je môj prvý, ale druhý jazyk.
Ide o článok Pamiatka zosnulých – Adam
Cvajniga, kde Albert (*1983) našiel svojho
prabratranca Adama (*1921) z babkinej strany.
Presnejšie povedané, Adam Cvajniga bol synovcom Albertovej prastarej mamy. Vo vojne padli aj
príbuzní z dedkovej strany – Jozef Krajč a Karol
Krajč z Vikartoviec. Albert poslal veľa informácií,
ale sľúbil mi ešte ďalšie o Adamovi. Preto nechcem
jeho príbeh ešte uzavrieť.
Uvádzam stručné údaje o padlých v II. svetovej
vojne pochovaných na našom cintoríne.
Ján Bukovčan (* 1900) z Krajného-Dolín bol
zastrelený 15. septembra 1944, keď sa priplietol do

Adamovi príbuzní pri jeho hrobe
cesty trestného komanda hľadajúceho partizánov.
S ním bol zastrelený aj Štefan Lipták.
V ten deň bol zastrelený i Ján Bukovčan
z Krajného a poštový úradník Lupták
z Bratislavy, evakuovaný v Krajnom-Dolinách,
ktorí išli z Krajného nič netušiac do kopaníc.*1
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Štefan Marko – 21. septembra 1944 bola
v lese zvanom Mišie jarky, nájdená mrtvola
Štefana Marka z Podkylavej, ktorého zastrelili
partizáni, lebo bol moskovským rozhlasom vyhlásený za vojnového zločinca, nakoľko ako vojak
slovenskej armády, pri postupe tejto po Ukrajine
dal sa najať dobrovoľne Nemcami k popravám
mnohých zajatých ruských vojakov a občanov, ... *1
Samuel Kubík – Ako som už na začiatku
spomenul, robili Nemci veľmi často rázie po obci a po kopaniciach, hladajúc partizánov a chlapov, ktorí mali narukovať a nenarukovali, ale
sa skrývali doma. Pri jednej z týchto rázii dňa
17. marca prišla hliadka na kopanicu Chalupy.
Tam bol v tej dobe Samuel Kubík z kopanice
Sychrov, ktorý keď videl Nemcov, začal pred
nimi utekať. Nemci ho zbadali a začali prenasledovať. V úzkosti schoval sa do stohu slamy, kde
ho zastrelili. *1

Hrob Samuela Kubíka
Martin Konečník – (* 1921) z KrajnéhoMatejovca sa 1. septembra 1944 pridal k partizánom. Krátko pred oslobodením ho zaradili
do malej prepadovej skupiny Daniela Sadloňa.
Trojčlenná hliadka skupiny sa dostala do
prestrelky pri osade Hlaváč (chotár Podkylavy)
a ukryla sa v lese. Pri následnom ostreľovaní
Nemcami bol M. Konečník ranený a zomrel
na druhý deň, 7. apríla 1945. Druhovia mu
v Krajnom vystrojili partizánsky pohreb.*2
V Krajnianskych novinách č. 2/2019 som písal
o dvoch mládencoch, ktorí prišli o život pár dní
pred oslobodením obce. Po uverejnení článku som
dostal niekoľko doplňujúcich informácií, ďalšie som
získal neskôr. Pri menách Pavol Plesník a Milan
Boor z Podvrchu je dátum úmrtia 3. 4. 1945.
Prvý príbeh mi rozprával Štefan Plesník, Pavlov

Pohreb Martina Konečníka
bratranec. Podľa jeho rozprávania boli obaja
učňami v Taušovej fabrike, počas týždňa bývali
na Myjave, na nedeľu chodili domov. Po veľkonočných sviatkoch, utorok 3. 4. 1945, sa vybrali
na Myjavu, ale Taušova fabrika už nepracovala,
lebo sa blížil front. Chlapci zobrali domov periny
a prádlo a s veľkými batohmi na bicykloch sa vydali
z Myjavy do Krajného. Pravdepodobne do tohto
dátumu neprelietavali ruské lietadlá „raty“ nad
naším krajom, od bojovej línie ešte dosť vzdialeným,
nestrieľali na pozemné ciele. Na hradskej bol už
veľký pohyb, išli bočnými cestami, ktoré viedli do
údolia potoka Korytárka, cez osady Klbečkovia,
Tížikovia, Podkorytárka, Žadovica. Z Podmitalovca
bol chodník vedľa kanála – náhonu na Čerešňov
mlyn. Tadiaľ sa chodilo peši na Myjavu. Cesta pre
vozy na Žadovicu bola asi o pol kilometra vyššie,
ako je súčasná.
Za Tížikmi, Podpasienkom ich prekvapili dve
„raty“. Ako pohybujúci sa cieľ boli nápadní, spustili
na nich streľbu. Obaja zostali na mieste mŕtvi.
V tom istom čase išla schovať kravu do maštale
Anna Kujková, ktorá bola tiež zabitá. Aj keď to trvalo dlhší čas, niekto dal rodičom vedieť, a tak Pavol
Pakány z Podvrchu s Pavlom Mockom zo Žadovice
prišli mŕtvych odviezť na voze do Krajného. Takto
mi to potvrdil Štefan Talába. Na udalosť si spomína
aj Alžbeta Mocková.
Zaujímavé je, že Ján Gálik v knihe Odboj a oslobodenie Myjavy uvádza: Prvý krst ohňom dostala
Myjava dnes okolo 5. hod. odpoludnia, keď sa
nečakane objavili nad obcou ruské Raty a spustili guľometnú palbu a zhodili bomby malého
kalibru. Lietadlá utvorili veľký kruh a jednotlivo
ostreľovali hradskú, cestu na Polianku a obec.
Predtým bola bombardovaná Turá Lúka, kde
boli zabití 3 civili: Zuzana Pecňová, Katarína
Koláriková a dcéra Štefana Omastu. Samuelovi
Križanovi roztrhla strela ruku. Na Myjave z civilov bol vážnejšie zranený Pasko Vojtek…, až
s dátumom 6. 4. 1945.
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Hroby Pavla Plesníka a Milana Boora
V matrike je zapísané: Milan Boor, 18-ročný –
3. 4. 1945 a Pavol Plesník, 20-ročný – 3. 4. 1945.
Kronikár Ján Gabriž túto udalosť v kronike
nezaznamenal.
Na stránke Pamätníky epocha, ktorej autorom
je Stanislav Chromek, sa nachádzajú zoznamy
padlých, ktorých mená sú na pomníku pred
obecným úradom. Sú tu doplnené aj podrobnejšie
informácie o padlých, uvedené v monografii obce
Ján Lukačka: Krajné 1392 – 1992 a v knihe Jána
Gálika: Odboj a oslobodenie Myjavy, 1994.
JÁN BABULIC
MILAN BOOR
JÁN BUKOVČAN
PAVOL BUKOVČAN
ONDREJ FLAŠKA
DANIEL GÁLIK
RODINA ADOLFA HERZA
RODINA JAKUBA HERZA

MICHAL KAVICKÝ
JÁN KONEČNÍK
MARTIN KONEČNÍK
JÁN KRAVÁRIK
JÁN KUBIŠ
SAMUEL KUBÍK
MICHAL MARÔNEK
JÁN PLESNÍK

PAVOL PLESNÍK
PAVOL SADÁK
JÁN TOMKA
JÁN VYDARENÝ
JÁN ZIMA
RODINA PONGEROVÁ

Táto internetová stránka sa bude venovať
pamätníkom a pamätným tabuliam Bratislavy,
Záhoria, brezovsko-myjavských kopaníc…
V zozname nie je rodák z Krajného Pavol
Gálik (1920 – 1941). Bol vojakom slovenskej armády na východnom fronte. Pri Ptiči dezertoval
11. novembra 1941 k partizánom A. A. Žigara,
v radoch ktorých padol (Martin Lacko: Dezercie
a zajatia príslušníkov zaisťovacej divízie v ZSSR
v rokoch 1942 – 1943, Bratislava 2007, str. 253).
V menoslove pomníka nie je Ján Kotík, ktorý
mal zahynúť 21. októbra 1944 pri Bošáci. *2
Nedopátral som sa k hrobu neznámeho vojaka.
Jeho hrob je pri konci dolnej cesty.
Záznamy v kronike nedávajú presnejšie informácie, z ktorých by sa dalo vychádzať. Mohli tu byť
pochovaní ruskí partizáni, ale aj naši.
V Krajnom na kopaniciach sa už v priebehu
februára 1944 objavili prví ruskí utečenci z koncentračných táborov. Krajňanci sa o nich jednak

zo súcitu, a jednak uveriac ich sľubom, že budú
organizovať partizánske skupiny, dobre postarali
a plnili všetky ich želania. Zajatci však z dlhej
chvíle začali holdovať alkoholu a v alkoholickom
opojení páchali aj trestnú činnosť. Ich vzájomné
vzťahy boli tiež veľmi napäté, lebo sa navzájom
podozrievali zo zrady. Keď im jeden z nich
dr. Skripničenko vyčítal neusporiadaný život
a lúpež na lubinských kopaniciach, jeho podarení
druhovia ho ako zradcu zastrelili a hodili do
potoka. Tento čin negatívne ovplyvnil postoj
Krajňancov k ruským zajatcom…
Nemci zastrelili aj jedného ruského partizána
a ďalšieho učiteľa Milana Slávika z Lubiny odvliekli do koncentračného tábora…
Nemci ho zbadali a pustili strelbu na šopu,
z ktorej vybehol a v ktorej spali i tí dvaja.
Výsledok prestrelky bol, že jeden partizán bol
zastrelený a jeden ťažko ranený.*1
Podľa rozprávania Pavla Halaša z Podrienia, zastrelený partizán bol František Buk. Rozprával sa
s jeho rodičmi asi v polovici 50. rokov. Hľadali hrob
svojho syna. Nevedel mi povedať, kde bol na cintoríne pochovaný, či bol exhumovaný. Raneného
partizána obyvatelia ukryli v jarku, potom v osade
U Drobných a u Klčovského na Sychrove.
Spoločná jednotka Hlinkovej gardy
z Vrbového spolu s nemeckými vojakmi uskutočnila 15. septembra 1944 protipartizánsku akciu
v oblasti Krajného. V skorých ranných hodinách
prišli na kopanicu Podprehora, kde sa rozostavili
do rojnice. Práve v tom čase išli na motorke
do Lubiny partizáni Milan Slávik s Andrejom
Pančenkovom. Pri prestrelke Slávika ranili
a zajali a Pančenkova zastrelili. Potom nemeckí
vojaci a gardisti pokračovali ďalej na Poddrienie.
Tu narazili na presúvajúcu sa menšiu ženijnú
skupinu Uhrovho oddielu, z ktorej v boji padol
František Buk, pôvodom z Handlovej, a jeden
český partizán. Jozef Tangelmajer pochádzajúci
z myjavsko-brestovských kopaníc bol ťažko ranený. Civili Ján Lipták a Ján Bukovčan, ktorí prišli
vojakom a gardistom do cesty, boli zastrelení bez
akéhokoľvek vysvetľovania. *3
Na stránke https://www.vets.cz/vpm/35251-pomnik-ilja-danilovic-dibrov/
sú podobne zodpovedajúce informácie.
Z Kroniky obce Krajné dopĺňam padlých občanov, ktorí nie sú pochovaní na našom cintoríne.
Naposledy som nechal tých, ktorí obetovali to
najdrahšie, ktorí obetovali svoj život. Niektorí
padli priamo v boji ako partizáni, alebo vojaci, iní zahynuli v koncentračných táboroch
v Nemecku. Sú to: Ján Vydarený, padol v boji
pri Cetune, Ján Kubiš pri Bošácej, Ján Konečník
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pri prechode z Ošmeku za Váh, Michal Tomka
z Tŕnia v Povstaní, Ján Kravárik z Luskovice.
V Nemecku zahynuli: Pavol Bukovčan, Michal
Marônek, Ján Sadák (chybný zápis krstného
mena – Pavol). Ešte doma zahynul Ján Babulíc
a Samuel Kubík. Pamätajme všetci my a vy,
nasledujúce pokolenia, že obetovali to najdrahšie
na oltár vlasti, aby my i vy všetci, ktorí prídete po
nás mohli žiť šťastnejšie, aby žili životom radostnejším a veselším. Česť ich pamiatke! *1
28. októbra chytili Krajňanci Ján Babulic,
Michal Knap a Pavel Sadák v hostinci
Potravného družstva „lúpežného partizána“
K. Glýra a po predbežnom vypočutí sa ho rozhodli eskortovať k partizánskej skupine Jána
Reptu, ktorá operovala v košariských horách.
Cestou sa však Glýr pokúsil o útek a bol zastrelený M. Vavákom. Veliteľ partizánskej Brigády
pplk. Snežinský 27. 11. 1944 stretol sa s Jánom
Babulicom na Ošmeku. V neobývanom dome
zvanom Kahúnovec pri ostrej výmene názorov
bez súdu zastrelil Babulica v domienke, že Glýr
bol statočným partizánom. Tento čin rozhorčil
Krajňancov, lebo Babulic bol v obci obľúbený. *4
O pôsobení „lúpežných partizánov“ písal
Mgr. Juraj Krištofík, PhD., – Keď Krajné žilo v strachu, http://www.vhu.sk/data/att/5256.pdf str.131. V knižnej
podobe: Mgr. Juraj Krištofík, PhD. – „Javorinu Nemci
nikdy nedostanú!“ Odboj a partizánske hnutie v podjavorinskom regióne 1939 – 1945, je to 3. kapitola.
*1 Kronika obce Krajné – kronikár Ján Gabriž,
prepis textu je v pôvodnom znení, bez jazykovej
a gramatickej korekcie. 2009 © Ivan Gálik

Hroby na mape cintorína:
1 Štefan Marko, 2 Štefan Lipták, 3 Ján Bukovčan,
4 Adam Cvajniga, 5 Martin Konečník,
6 Samuel Kubík, 7 Pavol Plesník, 8 Milan Boor,
9 neznámy vojak, 10 Ján Babulic
*2 https://pam.epocha.sk/pamaetniky-zahorie/okres-myjava/
*3 Ján Gálik: Odboj a oslobodenie Myjavy
*4 PhDr. Ján Lukačka, Csc.: Krajné 1392*1992
Ivan Gálik

KVETINÁRSTVO KRAJNÉ
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponúkame na predaj:
rezané, črepníkové kvety (letničky, trvalky, dreviny)
umelé kvety, vence, smútočné ikebany
kahance, sviečky
dekorácie, sklo, keramika

Zabezpečujeme:
• výzdoba sál, kostolov, kompletné svadobné
Záhradkársky sortiment:
výzdoby (kytica, sála, auto, kostol)
semená
• zhotovujeme vence, kytice, smútočné ikebany na
cibuľa sadzačka, sadbový cesnak, sadbové zemiaky
rakvy aj formou donáškovej služby...
substráty, hnojivá
• zabezpečujeme spolu s obecným úradom predaj
plastové kvetináče, hrantíky
rakiev priamo v našej obci NONSTOP služba

Krmivá pre zvieratá:
• granule pre psov a mačky
• sypaná zmes pre sliepky
• granule pre zajacov a nosnice

Vykonávame donáškovú službu!!!
Nájdete nás v Krajnom v budove obecných služieb.
Danka Ábelová, tel.: 0908 144 037

POHREBNÉ SLUŽBY V KRAJNOM
Obec Krajné
ako prevádzkovateľ pohrebiska
a pohrebnej
služby Vás touto
cestou informuje
o pohrebných službách so sídlom v Krajnom.
Prevádzkovanie pohrebnej služby podľa zákona č. 131/2010 Z. z.
o pohrebníctve v znení neskorších
predpisov zahŕňa:
• počiatočnú starostlivosť o ľudské
pozostatky,
• úpravu ľudských pozostatkov a ich
ukladanie do rakvy,
• prepravu ľudských pozostatkov
a ľudských ostatkov a prepravu
potrateného ľudského plodu alebo
predčasne odňatého ľudského
plodu,
• miestnu prepravu, prenos rakvy
a pochovanie,
• predaj rakiev a smútočných potrieb,
• zabezpečovanie a organizáciu
pohrebného obradu,
• poradenskú činnosť súvisiacu
s pohrebom.

Konečníkovou na základe nájomnej
zmluvy (Kvetinárstvo Krajné).
Na každom pohrebnom obrade
(občianskom i cirkevnom) zabezpečujeme osvetlenie a ozvučenie celého
priebehu pohrebného obradu, úpravu
obradnej miestnosti domu smútku,
otváranie a zatváranie domu smútku
a brány na cintoríne podľa potreby.
Na poplatky za pohrebné
náklady – kopanie hrobu a ďalšie
Pohrebné služby obec Krajné
činnosti súvisiace s pohrebom Obec
vykonáva prostredníctvom svojich
Krajné vystaví pozostalému faktúru
zamestnancov, ktorí zabezpečujú
na základe objednávky spísanej
pochovávanie, výkopové práce,
pred pohrebným obradom, ktorú
úpravu hrobového miesta po
môže uhradiť na Obecnom úrade
pohrebnom obrade, samotný úkon v Krajnom v hotovosti alebo z účtu.
uloženia telesných pozostatkov do
Vyhlásenie smútočného oznámehrobu na základe dohody s pozosta- nia v miestnom rozhlase a vyvesenie
lými a iné činnosti priamo súvisiace parte na úradnej tabuli pri obecnom
s pochovávaním.
úrade je bez poplatku.
V obci Krajné máme zabezpečenú
V prípade potreby kopania
i prepravu ľudských pozostatkov
hrobu, prevozu zosnulého do
pohrebným vozidlom do domu
Domu smútku v Krajnom a uloženia
smútku a uloženie zosnulého do
zosnulého v chladiacom zariadení
chladiaceho zariadenia. Predaj rakiev kontaktujte nonstop službu na
a smútočných potrieb zabezpečujeme tel. č. 0951 469 296.
v spolupráci s nájomcom Dankou
Bc. Miroslava Matejovičová

KOMUNIKÁCIA
OBČANOV
S OBECNÝM
ÚRADOM
Á
Č
Ý Ú
Obec Krajné touto
cestou oznamuje občanom
Krajného i občanom bez
trvalého pobytu v Krajnom
(chalupárom), že kto má
záujem o komunikáciu
prostredníctvom e-mailovej
adresy (letáky, oznamy, návratky...), je potrebné zaslať
nižšie uvedenú návratku na
Obecný úrad v Krajnom.

Návratka:
Meno, priezvisko: ......................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................
Adresa pobytu v obci Krajné: ......................................................................
e-mailová adresa: .......................................................................................
Súhlasím – nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknuť) so zasielaním oznamov
a letákov z obecného úradu Krajné na moju e-mailovú adresu na zlepšenie
a zjednodušenie komunikácie medzi mojou osobou a obecným úradom.
V Krajnom, dňa ...........................

podpis: ............................................

UZÁVIERKA
Á
NOVÍN
Í
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2021 bude 31.mája 2021, to
znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2021 odovzdajte na Obecnom úrade v Krajnom do
uvedeného termínu.

VYDÁVA
Á
OBECNÝ
ÝÚ
ÚRAD KRAJNÉ
É
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