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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 14. 12. 2018
Uznesenie č. 14/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Schválenie programu OZ
3.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4.Kontrola uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia
5.Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017
6.Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce Krajné na roky 2019 – 2021
7.Návrh Rozpočtu obce Krajné na roky 2019
– 2021
8.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
9.Schválenie predaja pozemku p. č. 13462/211
pre Mgr. Mariána Halaša, Krajné
10.Schválenie predaja pozemku p. č. 232/62 pre
p. Pavla Marônka s manž. Annou, Krajné
11.Schválenie predaja pozemku p. č. 13462/81
pre p. Zdenku Michalcovú, Rudník a p. Pavla
Michalca, Krajné
12.Schválenie predaja pozemku p. č. 232/61 pre
p. Miroslava Mihočku s manž. Martinou, Krajné
13.Schválenie predaja pozemku p. č. 11125/4 pre
p. Ivana Sedláka, Krajné
14.Schválenie prenájmu pozemkov pre TBS, a. s.
Stará Turá
15.Žiadosť o kúpu časti pozemku p. č. 232/60 pre
p. Jána Nebeského s manž., Krajné
16.Návrh na konateľa SLV, s. r. o.
17.Vymedzenie úloh komisií
18.Voľba členov komisií
19.Predbežné určenie termínov zasadnutí OZ
20.Prezentácia firmy Resco
21.Rôzne:
a) Schválenie predĺženia kontokorentného úveru
22.Diskusia
23.Záver

Konštatovanie č. 9
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. 2017.

Uznesenie č. 15/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie: Ing. Ondreja Lančariča, Mgr. Denisu
Konečnú, za overovateľov zápisnice: p. Andreja
Lacha, p. Pavla Kravárika.

II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 14/2018 zo dňa 15. 3. 2018
odpredaj pozemku novovytvorenej parcely KN-C
č. 13462/211 vo výmere 716 m2 Orná pôda
v prospech p. Mgr. Mariána Halaša, nar. ---, trvale
bytom 916 16 Krajné č. ---,a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.

Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia.

Konštatovanie č. 10
OZ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra
obce k návrhu Rozpočtu obce Krajné na roky 2019
– 2021.
Uznesenie č. 16/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce
Krajné na rok 2019.
Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie návrh Rozpočtu na roky
2020 – 2021.
Uznesenie č. 17/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019.
Uznesenie č. 18/2018K
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Mgr. Mariána Halaša,
nar. ---, trvale bytom 916 16 Krajné č. --- možnosť
odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci
a k. ú. Krajné – novovytvorenej parcely KN-C
č. 13462/211 vo výmere 716 m2 orná pôda.
Parcela KN-C č. 13462/211, je zameraná geometrickým plánom č. 032B/17 z 8. 2. 2018, overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
pod č. 25/18 zo dňa 16. 2. 2018. – vzniká odčlenením od pôvodnej parcely KN-C č. 13462/100,
ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Krajné
(právny vzťah k parcele KN-C č. 13462/100 je
evidovaný v k.ú. Krajné na LV č. 1).
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Parcela KN-C č. 13462/211 susedí s pozemkami parcelami KN-C č. 13462/168 a KN-C
č. 13462/169 a rozostavanou stavbou rodinného
domu s. č. ---, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve
p. Mgr. Halaša Parcely KN-C č. 13462/168,
KN-C č. 13462/211 spoločne s parcelou KN-C č.
13462/169, na ktorej sa nachádza rozostavaná stavba
rodinného domu s. č. ---, tvoria jeden funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 13462/211 na
sumu 1,85 €/m2, čo celkovo za 716,00 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume 1324,60 €, slovom jedentisíctristodvadsaťštyri EUR a šesťdesiat eurocentov.
Zámer odpredať parcelu KN-C č. 13462/211
bol v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. zverejnený v dňoch
27. 11. 2018 až 14. 12. 2018 na úradnej tabuli
a zároveň webovej stránke Obce Krajné:
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 032B/17, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradí kupujúci.
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8. písm.
e) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúci (žiadateľ) nie je osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a) – g) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 19/2018K
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Pavla Marônka s manž.
Annou, Krajné ---, trvale bytom 916 16 Krajné,
možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v obci a k. ú. Krajné – oplotenú časť
z p. č. 232/14/reg. e) a schválilo zámer obce
Krajné predať časť pozemku p. č. 232/14, a to za
podmienky vyhotovenia geometrického plánu, ktorým sa vytvorí nová parcela, ktorá bude predmetom
prevodu. Parcela KN-E č. 232/14 je vo výlučnom
vlastníctve Obce Krajné – LV č. 1.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 66/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj pozemku zameraného geometrickým
plánom č. 099/18, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa zo 26. 10. 2018, overený Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom pod č. 334/18 zo
dňa 29. 10. 2018.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 232/62 vo
výmere 40 m2 Zastavaná plocha a nádvorie odčlenená z p. č. 232/14 v prospech p. Pavla Marônka

s manž. Annou, Krajné ---, trvale bytom 916 16
Krajné, – ako pozemok priľahlý k rodinnému domu
s. č. ---, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich.
– spoločne tvoria novovytvorená parcela KN-C
č. 232/62 a rodinný dom s. č. --- jeden funkčný
celok.
Zámer odpredať parcelu KN-C č. 232/62 bol
v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. zverejnený v dňoch 27. 11. 2018
až 14. 12. 2018 na úradnej tabuli a zároveň webovej
stránke Obce Krajné. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu KN-C
č. 232/62 na sumu 1,85 €/m2, čo celkovo za 40 m2
predstavuje kúpnu cenu v sume 74,- €.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 125/18, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad
a správnym poplatkom za vklad hradí kupujúci
(žiadateľ).
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b)
zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúci (žiadatelia) nie sú osobami podľa §9a ods. 6 písm. a) – g) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 20/2018K
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí Zdenky Michalcovej,
Rudník --- a Pavla Michalca, Krajné ---, možnosť
odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci
a k. ú. Krajné, oplotenú parcelu 13462/81,
schválilo zámer obce Krajné predať časť pozemku
p. č. 13462/81. Parcela KN-E č. 13462/81 je vo
výlučnom vlastníctve Obce Krajné – LV č. 1.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 66/2018 zo dňa 25. 10. 2018
odpredaj pozemku – parcely KN-C č. 13462/81
vo výmere 800 m2 orná pôda v prospech Zdenky
Michalcovej, Rudník --- a Pavla Michalca,
Krajné --- – ako pozemok priľahlý k rodinnému domu s. č. 473, ktorý je vo vlastníctve
kupujúcich.
– spoločne tvoria novovytvorená parcela KN-C
č. 13462/81 a rodinný dom s. č. 473 jeden
funkčný celok.
Zámer odpredať parcelu KN-C č. 13462/81
bol v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. zverejnený v dňoch
27. 11. 2018 až 14. 12. 2018 na úradnej tabuli
a zároveň webovej stránke Obce Krajné:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu
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KN-C č. 13462/81 na sumu 1,85 €/m2, čo
celkovo za 800 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume
1 480 €.
Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradia kupujúci (žiadatelia).
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8. písm.
b) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúci (žiadatelia) nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 písm. a) – g) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.21/2018K
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí Miroslava Mihočku
s manželkou Martinou Mihočkovou 916 16
Krajné ---, možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá
sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – oplotenú časť
z p. č. 232/24 /reg. c) a schválilo zámer obce
Krajné predať časť pozemku p. č. 232/24, a to za
podmienky vyhotovenia geometrického plánu, ktorým sa vytvorí nová parcela, ktorá bude predmetom
prevodu. Parcela KN-E č. 232/24 je vo výlučnom
vlastníctve Obce Krajné – LV č. 1.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 65/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj pozemku zameraného geometrickým
plánom č. 168/18, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 24. 10. 2018 pod č. 328/18:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 232/61 vo
výmere 38 m2 Zastavaná plocha a nádvorie v prospech, Miroslava Mihočku, nar. --- s manželkou Martinou Mihočkovou, rod. Bajcarovou,
nar. ---, obaja bytom 916 16 Krajné --- občania
SR, – ako pozemok priľahlý k rodinnému domu
s.č.---, ktorý je vo vlastníctve kupujúcich.
– spoločne tvoria novovytvorená parcela KN-C
č. 232/61 a rodinný dom s. č. 148 jeden funkčný
celok.
Oznámenie o zámere bolo zverejnené dňa
27. 11. 2018. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 232/61
vo výmere 38 m2 na sumu 1,85 €/m2, čo celkovo
predstavuje kúpnu cenu v sume 70,30 €.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 65/18, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad
a správnym poplatkom za vklad hradia kupujúci
(žiadatelia).
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8. písm.
b) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších

predpisov. Kupujúci (žiadatelia) nie sú osobami podľa § 9a ods. 6 písm. a) – g) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č.22/2018K
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Ivana Sedláka, nar. ---,
trvale bytom 916 16 Krajné, Matejovec ---, občana
SR, možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v obci a k. ú. Krajné – oplotenú časť
z p. č. 11125/1/reg. c) a schválilo zámer obce
Krajné predať časť pozemku p. č. 11125, a to za
podmienky vyhotovenia geometrického plánu, ktorým sa vytvorí nová parcela, ktorá bude predmetom
prevodu. Parcela KN-E č. 11125 je vo výlučnom
vlastníctve Obce Krajné – LV č. 1.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 60/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj pozemku zameraného geometrickým
plánom č. 125/18, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 18. 10. 2018 pod č. 314/18:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 11125/4
vo výmere 110 m2 Zastavaná plocha a nádvorie
v prospech p. Ivana Sedláka, nar. ---, trvale
bytom 916 16 Krajné, Matejovec ---, občana SR,
– ako pozemok priľahlý k rodinnému domu s. č.---,
ktorý je vo vlastníctve kupujúceho.
– spoločne tvoria novovytvorená parcela KN-C
č. 11125/4 a rodinný dom s. č. 10567/1 jeden
funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 11125/4 na sumu
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1,85 €/m2, čo celkovo za 110 m2 predstavuje kúpnu
cenu v sume 203,50 €.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 125/18, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad
a správnym poplatkom za vklad hradí kupujúci
(žiadateľ).
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8. písm.
b) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúci (žiadateľ) nie je osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a) – g) zákona
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 23/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom obecných
pozemkov EKN:
• 4201 – vo výmere 25 076 m2 – orná pôda
• 4202 – vo výmere 13 408 m2 – TTP
• 4250 – vo výmere 173 396 m2 – orná pôda
• 4530 – vo výmere
3 190 m2 – TTP
• 4248 – vo výmere
6 172 m2 – TTP
• 4249 – vo výmere
1 921 m2 – TTP
• 4924 – vo výmere
6 104 m2 – orná pôda
• 5535 – vo výmere
5 873 m2 – orná pôda
• 5543 – vo výmere 25 260 m2 – orná pôda
• 5545 – vo výmere 21 292 m2 – orná pôda pre
TBS, a. s. Stará Turá nachádzajúce sa v obci
Krajné, katastrálne územie Krajné, zapísané na
LV. č. 1., a to z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, t. j. z dôvodu, že: žiadateľ o prenájom
pozemkov – TBS, a. s. Stará Turá si prenajíma
tieto pozemky vo vlastníctve obce dlhodobo
a príkladne sa o ne stará, dlhodobo realizuje
rozvoj poľnohospodárskej a potravinovej výroby
na území našej obce, vytvára pracovné príležitosti, má pozitívny vplyv na krajinotvorbu svojím
ekologickým obhospodarovaním pôdy. Obec
Krajné v súčasnosti tieto pozemky nepotrebuje
na plnenie svojich úloh a spôsobom prenájmu
pozemku zabezpečuje starostlivosť o poľnohospodárske využitie pozemku.
Uznesenie č. 24/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predať časť
pozemku p. č. 232/24.

Uznesenie č. 25/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje za konateľa SLV, s. r. o.
JUDr. Jána Konečníka, starostu obce.
Konštatovanie č. 12
OZ berie na vedomie vymedzenie úloh komisií OZ.
Uznesenie č. 26/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje členov komisií:
• sociálna komisia: p. Drahomíra Michalidesová,
p. Slávka Lehoczká, p. Petra Očkajáková,
p. Danka Ďurišová
• komisia športu a kultúry Bc. Miroslava Matejovičová,
p. Marek Puškár
• komisia stavebná a životného prostredia:
Ing. Dušan Mozolák, p. Tomáš Pardavý,
Mgr. Denisa Konečná
Uznesenie č. 27/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje predbežné termíny zasadnutí OZ v roku 2019: 14. 3. 2019, 13. 6. 2019,
12. 9. 2019, 12. 12. 2019.
Konštatovanie č. 13
OZ berie na vedomie prezentáciu firmy RESCO.
Uznesenie č. 28/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje predĺženie
Kontokorentného úveru vo výške 20 000,- €
z Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom:
Hodžova 11, 01 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.
Uznesenie č. 29/2018K
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z kontokorentného
úveru.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 7. 2. 2019
Uznesenie č. 1/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva

1.Otvorenie zasadnutia
2.Schválenie programu OZ
3.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
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4.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5.Schválenie predloženia Žiadosti o NFP na SO
OPII, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP (Voľné
WIFI – Krajné, Matejovec)
6.Rôzne:
a) Informácie starostu obce
b) Schválenie udelenia Ceny obce Krajné
p. Vladimírovi Jánošovi
7.Diskusia
8.Záver
Uznesenie č. 2/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej
komisie p. Dušana Konečníka a p. Vladimíra
Malého, za overovateľov zápisnice p. Tomáša
Pardavého a p. Pavla Kravárika.
Konštatovanie č. 1
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.

Uznesenie č. 3/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje predloženie žiadosti
o NFP na SO OPII, kód výzvy: OPII-2018/1/1DOP pod názvom: Voľné WIFI – Krajné, Matejovec,
výška maximálneho celkového spolufinancovania
projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov je 750,- €.
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Uznesenie č. 4/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje udelenie Ceny obce
Krajné p. Vladimírovi Jánošovi nar.: 26. 2. 1939,
bytom Krajné 259. Ocenenie je za celoživotnú
vzdelávaciu, výchovnú činnosť, kultúrny prínos –
oživenie kultúrnych tradícií v obci. Ocenený je spoluzakladateľ súboru Krajnanec a primáš hudobnej
zložky súboru Krajnanec. OZ mu schvaľuje peňažnú
odmenu vo výške 250,- €.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO
ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 12. 3. 2019
Uznesenie č. 5/2019
OZ schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2.Schválenie programu OZ
3.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4.Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva
5.Zrušenie uznesenia č. 97/2018 zo dňa
25. 10. 2018
6.Zrušenie uznesenia č. 20/2018K zo dňa
14. 12. 2018
7.Schválenie predaja p. č. 232/60 vo výmere
29 m2 pre p. Jána Nebeského s manž., Krajné
8.Schválenie predaja pozemku p. č. 3022/11 vo
výmere 262 m2 a p. č. 3022/15 vo výmere
56 m2 pre p. Jozefa Parčiho s manž., Krajné
9.Schválenie predaja pozemku p. č. 232/58 vo
výmere 91 m2 pre p. Jiřího Heráka a p. Irenu
Kačányovú, Krajné
10.Schválenie zámennej zmluvy medzi Obcou
Krajné a p. Jiřím Herákom a p. Irenou
Kačányovou, Krajné

11.Schválenie predaja pozemku p. č. 232/9 vo
výmere 98 m2 a p. č. 168 vo výmere 19 m2 pre
p. Melániu Vydarenú, Krajné
12.Schválenie zámeru predaja pozemku
p. č. 13462/81 vo výmere 800 m2 pre
p. Zdenku Michalcovú, Rudník
13.Žiadosť o odkúpenie pozemku p. č. 232/63
p. Vladimíra Čavojského, Krajné
14.Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 516
pre Annu Gulovú, Piešťany
15.Prehodnotenie územného plánu obce
16.Rôzne:
a) Informácie starostu obce
b) Pridelenie žetónov pre p. Alžbetu Malú,
Krajné, odporúčanie sociálnej komisie
c) Návrh Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Krajnom
17.Diskusia
18.Záver
Uznesenie č. 6/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje do návrhovej
komisie: Ing. Ondreja Lančariča, Mgr. Denisu
Konečnú, za overovateľov zápisnice: p. Tomáša
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Pardavého, p. Pavla Kravárika a za zapisovateľku
– p. Janu Hudecovú.
Konštatovanie č. 3
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
Uznesenie č. 7/2019
OZ ruší uznesenie č. 97/2018 zo dňa
25. 10. 2018.
Uznesenie č. 8/2019
OZ ruší uznesenie OZ č. 20/2018K zo dňa
14. 12. 2018.
Uznesenie č. 9/2019
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Jána Nebeského,
r. Nebeského nar. --- s manželkou p. Janou
Nebeskou, r. Ochodníckou, nar. ---, obaja spoločne trvale bytom 916 16 Krajné č. ---, štátnych
občanov SR možnosť odpredaja nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – novovytvorenej parcely KN-C č. 232/60 vo výmere 29 m2
Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá je zameraná
geometrickým plánom č. 167/2018, úradne
overeným Okresným úradom v Myjave, katastrálnym odborom dňa 24. 10. 2018 pod č. 329/18
– parcela KN-C č. 232/60 vzniká odčlenením od
pôvodnej parcely KN-C č. 232/24, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve Obce Krajné (právny vzťah
k parcele KN-C č. 232/24 je evidovaný v k. ú.
Krajné na LV č. 1).
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 24/2018K zo dňa 14. 12. 2018
odpredaj pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné novovytvorenej parcely KN-C č. 232/60 vo
výmere 29 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
je zameraná geometrickým plánom č. 167/2018,
úradne overeným Okresným úradom v Myjave,
katastrálnym odborom dňa 24. 10. 2018 pod
č. 329/18 v prospech p. Jána Nebeského,
r. Nebeského nar. --- s manželkou p. Janou
Nebeskou, r. Ochodníckou, nar. ---, obaja spoločne trvale bytom 916 16 Krajné č. ---, štátnych
občanov SR, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s ustanovením § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
Novovytvorená parcela KN-C č. 232/60 je
dlhodobo udržiavaná p. Jánom Nebeským,
s manželkou p. Janou Nebeskou,

r. Ochodníckou a taktiež susedí s pozemkom
parcelou KN-C č. 276/2, ktorá sa nachádza
vo dvore rodinného domu s. č. ---, ktorý je vo
vlastníctve p. Jána Nebeského, r. Nebeského
s manželkou p. Janou Nebeskou,
r. Ochodníckou, obaja spoločne trvale bytom
916 16 Krajné č. ---, štátnych občanov SR.
(Právny vzťah k nehnuteľnostiam tvoriacim dvor
rodinného domu s. č. --- je evidovaný v k. ú.
Krajné na liste vlastníctva č. 6653). Obecné
zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie
uvedenú parcelu KN-C č. 232/60 na sumu
1,85 €/m2. čo celkovo za 29,00 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 53,65 €, slovom päťdesiattri
EUR a šesťdesiatpäť eurocentov.
Zámer odpredať parcelu KN-C č. 232/60
bol v súlade s ustanoveniami § 9a ods. 8 písm.
e) zákona č. 138/1991 Zb. zverejnený v dňoch
25. 2. 2019 až 11. 3. 2019 na úradnej tabuli
a zároveň webovej stránke Obce Krajné:
http://www.krajne.sk/e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah656_2.pdf&original=Ozn%C3%A1menie%20o%20z%C3%A1mere%20
obce%20Krajn%C3%A9%20preda%C5%A5%20svoj%20majetok%20%20
Nebesk%C3%BD%20pod%C4%BEa%20ust.%20%C2%A79a%20ods.8%20
p%C3%ADsm%20e%29%28PDF%29.pdf.

Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie,
že p. Ján Nebeský, r. Nebeský, nar. --- s manželkou p. Janou Nebeskou, r. Ochodníckou,
nar. ---, obaja spoločne trvale bytom 916 16 Krajné
č. ---, štátni občania SR sú osobami podľa § 9a ods.
6 písm. a) – g) zákona 138/1991 Z. z. V znení
neskorších predpisov – p. Ján Nebeský je zamestnancom Obce Krajné, pracovníkom obecných
služieb.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 167/2018, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradia kupujúci.
Uznesenie č. 10/2019
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Jozefa Parčiho rod.
Parčiho nar. ---, trvale bytom 91616 Krajné č. --a p. Anny Parčiovej, ro. Danišovej, nar. ---,
trvale bytom 916 16 Krajné č. ---, štátnych občanov SR, možnosť odpredaja nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v obci a k. ú. Krajné:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/6 vo
výmere 49 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/11 vo
výmere 262 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/15 vo
výmere 56 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
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Parcely KN-C č. 3022/6, KN-C č. 3022/11
a KN-C č. 3022/15 sú zamerané geometrickým
plánom č. 175/2018, úradne overeným Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa
26. 11. 2018 pod č. 366/18:
– parcely KN-C č. 3022/6, KN-C č. 3022/11
a KN-C č. 3022/15 vznikli odčlenením od pôvodnej parcely KN-E č. 3022/1, ktorá je vo výlučnom
vlastníctve Obce Krajné (právny vzťah k parcele
KN-E č. 3022/1 je evidovaný v k.ú. Krajné na LV
č. 1). Parcela KN-E č. 3022/1 je vedená aj v registri „C“ katastra nehnuteľností ako:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/6 vo
výmere 584 m2 Zastavaná plocha a nádvorie;
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/1 vo
výmere 5 366 m2 Zastavaná plocha a nádvorie;
pričom právny vzťah k parcelám KN-C č. 3022/1
a KN-C č. 3022/6 nie je evidovaný na liste
vlastníctva.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 62/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj nehnuteľností, zameraných Geometrickým
plánom č. 175/2018, úradne overeným Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa
26. 11. 2018:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/6 vo
výmere 49 m2 Zastavaná plocha a nádvorie,
ktorú vytvára diel 3 vo výmere 49 m2 odčlenený
od pôvodnej parcely KN-E č. 3022/1
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/11 vo
výmere 262 m2. Zastavaná plocha a nádvorie,
ktorú spoluvytvárajú diel 4 vo výmere 8 m2
a diel 5 vo výmere 254 m2, odčlenené od pôvodnej
parcely KN-E č. 3022/1
– novovytvorenej parcely KN-C č. 3022/15 vo
výmere 56 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
sa odčlenila od pôvodnej parcely KN-E č. 3022/1
v prospech majiteľa rodinného domu s. č. 798,
p. Jozefa Parčiho rod. Parčiho nar. ---, trvale
bytom 916 16 Krajné č. ---, štátneho občana SR
– ako pozemkov, ktoré sú priľahlou plochou ku
stavbe rodinného domu s. č. --- a nachádzajú sa vo
dvore rodinného domu s. č. --- a spoločne tvoria
jeden neoddeliteľný a funkčný celok. Právny vzťah
k rodinnému domu s. č. 798 je evidovaný v k. ú.
Krajné na liste vlastníctva č. 6647.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedené nehnuteľnosti:
– parcelu KN-C č. 3022/6 vo výmere 49 m2
Zastavaná plocha a nádvorie
– parcelu KN-C č. 3022/11 vo výmere 262 m2
Zastavaná plocha a nádvorie

– parcelu KN-C č. 3022/15 vo výmere 56 m2
Zastavaná plocha a nádvorie
na sumu 1,85 € za 1 m2, čo celkovo za
367,00 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume
678,95 €, slovom šesťstosedemdesiatosem EUR
a deväťdesiatpäť eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 175/2018, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradia kupujúci Jozef Parči a Anna Parčiová.
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8. písm.
b) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov.
Kupujúci Jozef Parči a Anna Parčiová nie
sú osobou podľa § 9a ods. 6 písm. a) – g)
zákona 138/1991 Z. z. V znení neskorších
predpisov.
Podmienkou prevodu vlastníckeho práva
k vyššie uvedeným nehnuteľnostiam parcelám KN-C č. 3022/6, KN-C č. 3022/11
a KN-C č. 3022/15 v prospech p. Jozefa
Parčiho a Anny Parčiovej je bezodplatné
zriadenie vecného bremena „in rem“ v prospech Obce Krajné, ktoré bude spočívať
v práve vstupu štatutára a zamestnancov
Obce Krajné na pozemok parcelu KN-C
č. 3022/11, a to za účelom užívania
a údržby studne, ktorá sa na predmetnom
pozemku nachádza a je v užívaní Obce
Krajné, pričom sa určuje povinnosť budúcemu vlastníkovi zabezpečiť voľný prístup
k studni. Obecné zastupiteľstvo Obce
Krajné poveruje starostu obce JUDr. Jána
Konečníka, aby zabezpečil uzatvorenie
kúpnej zmluvy a zároveň zmluvy o zriadení
vecného bremena medzi Obcou Krajné – ako
predávajúcim/oprávneným z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu a p. Jozefom
Parčim, rod. Parčim nar. ---, trvale bytom
916 16 Krajné č. --- a p. Annou Parčiovou,
rod. Danišovou, nar. ---, trvale bytom
916 16 Krajné č. ---, štátnymi občanmi SR
– ako kupujúcim/povinnými z práva zodpovedajúceho vecného bremenu.
V deň podpísania kúpnej zmluvy žiadateľ
vyrovná dlhy voči Obci Krajné z miestnych
daní a poplatkov.
Uznesenie č. 11/2019
OZ
I. Prerokovalo
na základe návrhu starostu obce a predloženého
geometrického plánu č. 140/2018, úradne overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym
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odborom dňa 18. 2. 2019 pod č. 44/19 možnosť
vlastníckeho usporiadania nehnuteľností:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 232/58 vo
výmere 91 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
vznikla odčlenením diel 2 od pôvodnej parcely
KN-E č. 232/19 a je vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné /právny vzťah k parcele KN-E č. 232/19 je
evidovaný v k.ú. Krajné na LV č. 1/.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 232/59 vo
výmere 11 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
vznikla odčlenením dielu 3 od pôvodnej parcely
KN-E č. 232/18 a je vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné /právny vzťah k parcele KN-C č. 232/18 je
evidovaný v k.ú. Krajné na LV č. 1/.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 291/3
vo výmere 11 m2 Zastavaná plocha a nádvorie,
ktorá vznikla odčlenením dielu 4 od pôvodnej
parcely KN-C č. 291/1, ktorá je v podielovom
spoluvlastníctve p. Jiřího Heráka, nar. ---, trvale
bytom 916 16 Krajné č. ---, štátneho občana SR
a p. Ireny Kačányovej, r. Parčiovej, nar. ---,trvale bytom 916 16 Krajné č.---, štátnej občianky
SR. (Právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C
č. 291/1 je evidovaný v k. ú. Krajné na liste vlastníctva č. 142).
Novovytvorené parcely KN-C č. 232/58 a KN-C
č. 232/59 sa nachádzajú vo dvore rodinného domu
s. č. ---, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve
p. Jiřího Heráka, r. Heráka, nar. ---, trvale
bytom 916 16 Krajné č. ---, štátneho občana SR
a p. Ireny Kačányovej, r. Parčiovej, nar. ---,
trvale bytom 916 16 Krajné č. ---, štátnej občianky
SR. (Právny vzťah k rodinnému domu s. č. --- ako
aj k priľahlým hospodárskym stavbám bez označenia súpisným číslom a pozemkom tvoriacim dvor
rodinného domu s. č. --- je evidovaný v k. ú. Krajné
na liste vlastníctva č. 142).
Po novovytvorenej parcele KN-C č. 291/3 vedie
časť miestnej komunikácie – asfaltovej cesty, ktorá
je v správe Obce Krajné.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 40/2018 zo dňa 14. 6. 2018 usporiadanie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam zameraným geometrickým plánom č. 140/2018, úradne
overeným Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom dňa 18. 2. 2019 pod č. 44/19:
– novovytvorenej parcely KN-C č. 232/58 vo
výmere 91 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
vznikla odčlenením diel 2 od pôvodnej parcely
KN-E č. 232/19.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 232/59 vo
výmere 11 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá

vznikla odčlenením dielu 3 od pôvodnej parcely
KN-E č. 232/18.
– novovytvorenej parcely KN-C č. 291/3 vo
výmere 11 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, ktorá
vznikla odčlenením dielu 4 od pôvodnej parcely
KN-C č. 291/1 a to formou zámennej zmluvy, ktorá bude uzatvorená medzi Obcou Krajné
a majiteľmi rodinného domu s. č. 149 – p. Jiřím
Herákom, r. Herákom, nar. ---, trvale bytom
916 16 Krajné č. ---, štátnym občanom SR
a p. Irenou Kačányovou, r. Parčiovou, nar. ---,
trvale bytom 916 16 Krajné č. ---, štátnou občiankou SR.
Novovytvorené parcely KN-C č. 232/58 a KN-C
č. 232/59 nadobudnú na základe príslušnej zámennej zmluvy p. Jiří Herák, r. Herák, nar. ---,
trvale bytom 916 16 Krajné č. ---, štátny občan SR,
a to v podiele 1/2 k celku a p. Irena Kačányová,
r. Parčiová, nar. ---, trvale bytom 916 16 Krajné
č.---, štátna občianka SR, a to v podiele 1/2 k celku; nakoľko sa vyššie uvedené nehnuteľnosti parcely
KN-C č. 232/58 a KN-C č. 232/59 nachádzajú
vo dvore rodinného domu s.č. --- – sú priľahlou
plochou ku stavbe rodinného domu s. č. ---.
Rodinný dom s. č. --- priľahlé hospodárske budovy
bez označenia súpisným číslom spoločne s novovytvorenými parcelami KN-C č. 232/58 a KN-C
č. 232/59 tvoria spoločne jeden neoddeliteľný
a funkčný celok.
Novovytvorenú parcelu KN-C č. 291/3 nadobudne na základe príslušnej zámennej zmluvy Obec
Krajné, a to v podiele 1/1 k celku, nakoľko po
parcele KN-C č. 291/3 vedie časť miestnej komunikácie – asfaltovej cesty, ktorá je v správe Obce
Krajné.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné vyrovnanie za rozdiel vo výmerách zamieňaných nehnuteľností na sumu 1,85 €/m2, čo predstavuje, že:
– za rozdiel 45,50 m2 v prospech p. Jiřího
Heráka vyplatí p. Jiří Herák Obci Krajné celkom
84,18 €, slovom osemdesiatštyri EUR a osemnásť
eurocentov.
– za rozdiel 45,50 m2 v prospech p. Ireny
Kačányová vyplatí p. Irena Kačányová Obci Krajné
celkom 84,18 €, slovom osemdesiatštyri EUR
a osemnásť eurocentov.
Prevod parciel KN-C č. 232/58 a KN-C
č. 232/59 je v súlade s § 9a ods. 8. písm. b)
zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu č. 140/2018, príslušnej kúpnej
zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za
vklad hradia kupujúci Jiři Herák a Irena Kačányová.
Pán Jiří Herák a pani Irena Kačányová nie
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sú osobami podľa § 9a ods. 6 písm. a) – g)
zákona 138/1991 Z. z. V znení neskorších
predpisov.
Obecné zastupiteľstvo Obce Krajné zároveň
poveruje starostu Obce Krajné, aby zabezpečil
usporiadanie vlastníckych práv k predmetným
nehnuteľnostiam, a to formou zámennej zmluvy.
Uznesenie č. 12/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie zámennej zmluvy medzi Obcou Krajné a p. Jiřím
Herákom a p. Irenou Kačányovou, Krajné.
Uznesenie č. 13/2019
OZ
I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Melánie Vydarenej,
rod. Prednej nar. ---, trvale bytom 91616 Krajné
č. ---, štátnej občianky SR možnosť odpredaja
nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú v obci a k.
ú. Krajné a sú zamerané Geometrickým plánom
č. 007/19:
– dielu 1 vo výmere 19 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 169/1, vznikol odčlenením od pôvodnej parcely KN-E č 168 vo výmere
181 m2 Záhrady, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
Obce Krajné – právny vzťah k parcele KN-E č. 168 je
evidovaný v k .ú. Krajné na liste vlastníctva č. 1,
– dielu 3 vo výmere 98 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 169/1, vznikol
odčlenením od pôvodnej parcely KN-E č 232/9 vo
výmere 3137 m2 Ostatná plocha, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce Krajné – právny vzťah k parcele KN-E č. 232/9 je evidovaný v k .ú. Krajné na
liste vlastníctva č. 1. (Parcely KN-E č. 168 a KN-E
č. 232/9 je evidovaná aj v registri „C“ katastra
nehnuteľností ako parcela KN-C č. 169 vo výmere
758 m2 Zastavaná plocha a nádvorie, pričom právny vzťah k parcele KN-C č. 169 nie je evidovaný na
liste vlastníctva).
Novovytvorená parcela KN-C č. 169/1 sa nachádza vo dvore rodinného domu s. č. 102, ktorý
je vo vlastníctve p. Melánie Vydarenej – právny
vzťah k stavbe rodinného domu je evidovaný v k. ú.
Krajné na liste vlastníctva č. 119.
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 39/2018 zo dňa 14. 6. 2018
odpredaj nehnuteľností, zameraných Geometrickým
plánom č. 007/19.
– dielu 1 vo výmere 19 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 169/1, vznikol odčlenením od pôvodnej parcely KN-E č 168 vo výmere

181 m2 Záhrady, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
Obce Krajné – právny vzťah k parcele KN-E č. 168 je
evidovaný v k .ú. Krajné na liste vlastníctva č. 1,
– dielu 3 vo výmere 98 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 169/1, vznikol
odčlenením od pôvodnej parcely KN-E č 232/9
vo výmere 3 137 m2 Ostatná plocha, ktorá je vo
výlučnom vlastníctve Obce Krajné – právny vzťah
k parcele KN-E č. 232/9 je evidovaný v k .ú.
Krajné na liste vlastníctva č. 1 v prospech majiteľky
rodinného domu s. č. ---, p. Melánie Vydarenej,
rod. Prednej, nar. ---, trvale bytom 916 16 Krajné
č. ---, štátnej občianky SR – ako pozemkov, ktoré
sú priľahlou plochou ku stavbe rodinného domu
s. č. --- a nachádzajú sa vo dvore rodinného domu
s. č. --- a spoločne tvoria jeden neoddeliteľný a funkčný celok. Právny vzťah k rodinnému domu s. č. --- je
evidovaný v k. ú. Krajné na liste vlastníctva č. ---.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedené nehnuteľnosti na sumu 1,85 € za
1 m2, čo celkovo za 117,00 m2 predstavuje kúpnu
cenu v sume 216,45 €, slovom dvestošestnásť EUR
a štyridsaťpäť eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 007/19, príslušnej kúpnej zmluvy, návrhu
na vklad a správnym poplatkom za vklad hradí
kupujúca Melánia Vydarená.
Prevod je v súlade s § 9a ods. 8. písm.
b) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov.
Kupujúca Melánia Vydarená nie je
osobou podľa §9a ods. 6 písm. a) – g) zákona 138/1991 Z. z. V znení neskorších
predpisov.
Uznesenie č. 14/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať p. č. 13462/81 vo výmere 800m2.
Uznesenie č. 15/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať p. č. 232/63 vo výmere 71 m2.
Uznesenie č. 16/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť p. č. 516.
Uznesenie č. 17/2019
OZ konštatuje, že nie sú potrebné zmeny
a doplnky Územnoplánovacej dokumentácie obce
Krajné, ktorá bola schválená VZN č. 2/2008 dňa
30. 10. 2008 uznesením číslo 6/2008 časť A bod
1), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného
plánu Obce Krajné (ÚPN-O Krajné). Dňa
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04. 02. 2016 uznesením číslo 44 schválilo v zmysle
§ 26 a § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, v znení neskorších predpisov Zmeny
a doplnky č. 1 Územného plánu obce Krajné VZN
č. 4/2015, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť zmien
a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Krajné (ZaD
č. ÚPN-O Krajné).
Konštatovanie č. 4
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.

Uznesenie č. 18/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 10ks
žetónov pre p. Alžbetu Malú z Krajného.
Uznesenie č. 19/2019
OZ jednomyseľne schvaľuje Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva v Krajnom.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, MILÍ ČITATELIA!
Dovoľte mi, aby som vám pár riadkami v tomto
komuniké bližšie ozrejmil niektoré skutočnosti,
s ktorými som musel začať zápasiť hneď v prvé dni
môjho pôsobenia na poste starostu obce Krajné,
a s ktorými je podľa môjho názoru potrebné oboznámiť vás všetkých.
Starosta obce okrem množstva iných povinností
vyplývajúcich nielen zo zákona o obecnom zriadení,
ale aj ostatných všeobecne záväzných platných
právnych noriem u nás v Krajnom spolu s redakčnou radou zodpovedá a rediguje aj Krajnianske
noviny. Všetci z vás, vážení čitatelia tohto nášho
periodika, ste si už zvykli, že v pravidelných časových intervaloch sa vám do schránok domov
a bytov dostanú noviny, v ktorých sa môžete
dočítať množstvo zaujímavých informácií zo života
celej obce, z činnosti školy, materskej škôlky alebo
histórie Krajného. Krajnianske noviny sú aj tabuľou,
kde sa dozviete výsledky našich futbalistov, dočítate
sa o úspechoch našich žiakov, ako aj o dôležitých
oznamoch a správach, napr. z predchádzajúceho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Po nástupe do funkcie starostu som na svojom
stole našiel viacero nedoriešených problémov.
Môj predchodca mi tam okrem iného zanechal aj
nezverejnený článok s názvom „Lož a pravda“,
o ktorého uverejnenie žiada jeden z členov
Poľnohospodárskeho družstva (asi pôvodného)
ako reakciu na článok uverejnený v Krajnianskych
novinách č. 2 z júla 2018.
V tomto svojom článku veľmi detailne opisuje
niekoľkoročné, podľa neho rôzne pochybné aktivity,
ktoré sa udiali v tomto poľnohospodárskom podniku, od prevodov majetku medzi starým či novým
subjektom, až k podľa neho čudným nákupom pôdy
v prospech niektorých fyzických osôb. Článok je
naozaj veľmi obsiahly a jeho autor spomína zaujímavý predaj strojov ako aj majetku a budov vo vlastníctve vtedajšieho družstva v prospech tretích osôb.

Nepoznám, aké pohnútky viedli bývalého starostu k tomu, aby neuverejnil takýto článok, veď
predsa jeho pisateľ má právo na odpoveď, najmä
vtedy, ak ako starosta len pár mesiacov predtým
dal skutočne rozsiahly priestor v novinách jednej zo
strán tohto sporu.
Skúste sa teraz vžiť do mojej kože, čo by ste urobili vy, vážení čitatelia, na mojom mieste? „Zverejniť
– či nezverejniť“ takýto článok? Na jednej strane pisateľ, ktorý v rámci plurality názorov by mal dostať
priestor na vyjadrenia a obhajobu, na druhej strane
Krajnianske noviny ako slušné periodikum, ktorého
úlohou je niečo úplne iné ako riešenie obchodných
a podnikateľských sporov dvoch znepriatelených
táborov.
Mojou úlohou ako starostu je ľudí v obci spájať
a nie ich rozdeľovať. Stalo sa poslednýkrát, keď
starosta obce dovolil, aby na stránkach našich novín
boli uverejnené články s podobnou tematikou a nemôžem dovoliť, aby obec Krajné bola zaťahovaná
do súkromných resp. obchodno-právnych sporov
podnikateľských subjektov v obci.
Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností by som sa chcel ospravedlniť všetkým čitateľom za už zverejnené články, ktoré podľa môjho
názoru nepatrili do obsahu predchádzajúcich novín
a tiež ospravedlniť sa pisateľovi, ktorý chcel reagovať druhým článkom, za jeho neuverejnenie, ktoré
by asi neprispelo k upokojeniu celej situácie a len
by prehĺbilo napätie a rozkol medzi občanmi, resp.
bývalými družstevníkmi v obci.
Ja osobne som sa v živote snažil vždy hľadať
pravdu niekde uprostred, možno aj v tomto prípade
to bude tak. Odporúčam všetkým zúčastneným
stranám tohto sporu, aby sa pokúsili nájsť spoločnú
reč, obrátili sa na orgány ochrany práva, alebo
napr. využili služby mediátora, možno to bude
schodnejšia cesta ako sa osočovať na stránkach
Krajnianskych novín.
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V tomto komuniké by som ešte chcel čitateľov
informovať, že obec Krajné je pripravená rokovať
o ponuke, ktorú som ako starosta obce dostal od
jednej zo strán sporu – o bezodplatnom prevedení
bývalej sociálno-administratívnej budovy družstva
do vlastníctva obce tak, aby mohla slúžiť všetkým jej
občanom ako budúci kultúrno-spoločenský stánok.
Verím, že po ukončení série súdnych ťahaníc
týkajúcich sa vlastníctva tejto budovy, dostane obec
takúto ponuku aj od druhej strany tohto sporu,
nakoľko vlastníctvo v zmysle občianskeho zákonníka
zaväzuje a vlastník je povinný k majetku pristupovať
s princípom dobrého hospodára a takýto majetok
zveľaďovať. Či sa to tak podarilo aj v prípade

družstva v Krajnom, je na zvážení každého jedného
z vás, milí čitatelia.
V samom závere mi nedá nereagovať na písomné upozornenie pánov predsedu predstavenstva
a predsedu PD Krajné, ktoré adresovali mne ako
starostovi obce a celej redakčnej rade Krajnianskych
novín dňa 20. 12. 2018, v ktorom nám prajú šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov a zároveň
nás upozorňujú, čo by sa stalo, keby bol v novinách
zverejnený článok, ktorým by bolo zasiahnuté do
ich dobrej povesti a dobrého mena.
Nuž, čo na to povedať?
JUDr. Ján Konečník, starosta obce

KRAJNIANSKE NOVINY PRED 25 ROKMI
SLOVO NA ÚVOD
Milí spoluobčania, dostáva sa vám do rúk prvé
číslo Krajnianskych novín. – Možno si poviete –
v dobe, keď najrôznejšie periodiká
a občasníky zaplavili
náš novinový trh
sú tu ďalšie noviny?
Naším cielom nie
je rozšíriť počet vydávaných periodík
o ďalšie len preto,
lebo svoje noviny
má Stará Turá,
či Bzince. Cítime
však potrebu užších
kontaktov, nutnosť
vašej lepšej informovanosti o dianí
v obci.
Dnes, keď televízia sa stala súčasnou nášho života,
správy z celého sveta, zábava i kultúra prichádza
k vám denne. Stačí len stlačiť tlačítko, zvoliť kanál
a rozsvietená magická skrinka vás denne informuje
o dianí v štáte, ale i o tom, čo sa deje na druhej
strane zemegule. Ste svedkami stretnutí a rokovaní
politikov, blízkych i vzdialených vojnových konfliktov, vyčíňania živlov. Satelity vám sprostredkúvajú
zábavu v niekoľkých svetových jazykoch.
Svet sa nám neuveriteľne priblížil, vzdialenosti
akoby sa skrátili.
Ale, nezdá sa vám, že vzdialenosti medzi susedmi
a spoluobčanmi sa naopak neúmerne zväčšili?

Ohradení plotmi, za spustenými žalúziami
a zatiahnutými závesmi, vyčerpaní každodennými
povinnosťami a starosťami, v príjemnom pohodlí
domova sadáte
pred rozsvietené
obrazovky.
O svete viete
veľa, ale o tom, čo
sa deje v obci, čo sa
práve „varí“ v obecnej rade, o čom
rokuje obecné zastupiteľstvo a o ďalšom
živote v obci len
útržkovito, hmlisto
alebo skreslene.
Hlas obecného rozhlasu sa nedostane
všade a pre vás nie
vždy vo vhodnom
čase.
Chceme vyplniť
toto vákuum a zatiaľ
štvrťročne na štyroch stranách prinášať vám informácie o dianí v našej obci.
Uvítame aj vaše postrehy, názory, námety.
Za redakčnú radu J. Matyášová
Vydáva: Obecný úrad Krajné
Náklad: 200 ks, štvrťročne
Redakčná rada: J. Matyášová – ved, Š. Pavelka
M. Bukovčanová D. Marková V. Drobná
Registrácia: OÚ RK Trenčín
r. č.: 01-456/1994
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VÁŽENÍ OBČANIA
v našej obradnej sieni Obecného úradu
v Krajnom máme možnosť stretávať sa pri rôznych
príležitostiach. Sú to skutočne krásne chvíle, keď sa
stretávame s ľudmi, so želaním – vysloviť im úctu, či
poďakovanie za vykonanú prácu. Tak to bolo i dňa
23. marca 2019, kedy sme mali možnosť odovzdať
„Cenu obce Krajné“ pri príležitosti životného jubilea
pánovi Vladimírovi Jánošovi. V našej obci žije
a pôsobí veľa vzácnych ľudí. Sú to ľudia, ktorí sa
významnou mierou zaslúžili o dobré meno a rozvoj
našej obce. Medzi takýchto ľudí patrí i pán učiteľ
Vladimír Jánoš. Cena obce Krajné mu bola udelená na obecnom zastupiteľstve v Krajnom dňa 7.
februára 2019 pod číslom uznesenia 4/2019. Toto

ocenenie získal za celoživotnú vzdelávaciu, výchovnú činnosť, kultúrny prínos – oživenie kultúrnych
tradícií v obci, ako aj za to, že je spoluzakladateľom
folklórneho súboru Krajnanec a primáš hudobnej
zložky súboru Krajnanec.
Želáme mu z úprimného srdca do ďalšieho života
hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, elánu, síl a pohody v kruhu svojej rodiny a ďakujeme za jeho aktívnu
a tvorivú činnosť, ako i zásluhy, ktorými sa pričinil
o rozvoj a šírenie dobrého mena našej obce.
JUDr. Ján Konečník,
starosta obce
Krajné a kolektív obeného úradu

ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU V KRAJNOM V DRUHOM POLROKU 2018
A ZAČIATKOM ROKA 2019
V mesiaci august sme technicky zabezpečovali
hasičskú pohárovú súťaž vo Vrbovciach. Obec Krajné
usporiadala dvojdňovú akciu Hravé leto, na ktorej sme
zabezpečovali občerstvenie pre účastníkov tejto akcie.
Zúčastnili sme sa slávnostného otvorenia novozrekonštruovanej hasičskej zbrojnice vo Vaďovciach.
V mesiaci október sme usporiadali jesennú súťaž hry Plameň, na ktorej sa zúčastnili 4 trojčlenné

súťažné družstvá našich mladých hasičov. Súťaž
sa uskutočnila v telocvični ZŠ Krajné. Súťažilo
sa v deviatich súťažných disciplínach – rozvíjanie
hadíc na cieľ, viazanie uzlov, určovanie vecných
prostriedkov, hasičská štafeta, prenos zraneného
na čas, hod tenisovou loptičkou na cieľ, hod na
basketbalový kôš, hádzanie šípok na terč, pribíjanie klincov do dreva na čas. Víťazi a aj ostatní
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súťažiaci boli odmenení medailami, diplomami
a sladkosťami.
Dňa 20. októbra 2018 sa uskutočnili na Bradle
oslavy 100. výročia založenie Československej
republiky za účasti dobrovoľných hasičských zborov
Trenčianskeho kraja, okresov Senica, Skalica a družobného Juhomoravského kraja ČR. Na tejto oslave
zástupcovia nášho DHZ položili pri Mohyle generála M.
R. Štefánika veniec a spolu so zástupcami družobného
SDH Brno-Chrlice sa zúčastnili slávnostného nástupu
s historickými zástavami. Pri tejto príležitosti bolo tridsať
našich členov odmenených pamätnou medailou.
Dňa 25. októbra 2018 odovzdala v Trenčíne
ministerka vnútra Ing. Denisa Saková, PhD. pre
DHZ Krajné protipovodňový vozík, ktorý prevzal
predseda, Bc. Pavol Macúch, za účasti starostu
obce Ing. Petra Kubisa.
Na konci októbra sme sa zúčastnili na zabezpečovaní tradičného lampiónového sprievodu. V mesiaci november sme začali zimnú prípravu mladých
hasičov (Plameň) v telocvični základnej školy, na
ktorej sa zameriavame na precvičovanie viazania
uzlov, rozvíjanie hadíc, spájanie hadíc, prenášanie
vecných prostriedkov, obratnosť a disciplínu. Tieto
nadobudnuté zručnosti využijú mladí hasiči pri
súťažných disciplínach hry Plameň.

V poslednom štvrťroku 2018 prebehla rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v Krajnom. Na túto
rekonštrukciu bola poskytnutá dotácia z Ministerstva
vnútra SR a z rozpočtu obce Krajné. Rekonštrukcia
pozostávala z opravy strechy a stropu spoločenskej
sály. Členovia DHZ pomáhali pri odpratávaní
drevených častí odpadu.
V mesiaci december sme vyzdobili vianočný
strom a zabezpečili sme občerstvenie a ozvučenie
pri usporiadaní Vianočných trhov.
V januári roku 2019 sme usporiadali kopaničiarsku zabíjačku, na ktorej sme ponúkali tradičné
zabíjačkové špeciality.
Dňa 26. januára 2019 sme uskutočnili výročnú
členskú schôdzu, na ktorej sme zhodnotili našu prácu za rok 2018, zvolili a doplnili sme nových členov
do výboru DHZ, schválili sme plán činnosti na rok
2019 a sedem našich členov DHZ bolo povýšených
a odmenených.
Výbor DHZ Krajné ďakuje všetkým členom aj
nečlenom, ktorí sa pričinili o úspešné zvládnutie
úloh na akciách poriadaných DHZ Krajné v roku
2018 a na začiatku roku 2019.
Pavol Moravec,
tajomník DHZ

MLYNY NA KORYTÁRKE
Môj pôvodný zámer uverejňovať osudy mlynov
postupne od prameňa zmenili nové informácie
o mlyne v Podkorytáre. Musím časť pripraveného
textu korigovať a doplniť o nové fakty. Preto vám
predkladám druhý mlyn v poradí.

Mlyn na Korytárke – v Podmitalovci
(Pod Mitalovcom)
V žiadnych mapách, ani iných dokumentoch
som nenašiel Nemcov mlyn v Podmitalovci, oproti
na pravej strane potoka role a lúky nazývané
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„Spotky“. Na katastrálnej mape z I. ČSR je zakreslený náhon na mlyn, začínal pod Žadovicou. Z dokumentov, ktoré mi poskytol Robert Nemec, syn
mlynára Františka Nemca, je jasné, že mlyn staval
Ján Zmeko. Pravdepodobne povolenie na stavbu
dostal od zemepána Jozefa Erdődyho*1. Prívodný
kanál v niektorej časti mal prechádzať pozemkami
grófa Mikuláša Forgáča, preto prosí grófa o zámenu
poľa
v Nedari.
p

Odpoveď na žiadosť dostal 11.4.1842, písaná
v Čachticiach (Csejthe). Na stránke obce Čachtice
Historické a kultúrne pamiatky obce Čachtice:
Renesančný kaštieľ, je stručná informácia o tomto
zemepánovi: Na začiatku 18. storočia budovu
získali Forgáčovci (Forgách). Pristavili k nej dve
krídla, jedno na juhozápade a druhé na severovýchode. V západnej časti pôvodnej budovy zriadil
v roku 1708 biskup gróf Pavel Forgáč kaplnku,
ktorú vysvätil 22. októbra 1708 Mikuláš Lipai
(Lippay), novomestský prepošt „sub titulo
Patronae Hungariae“. Poslednými majiteľmi bola
rodina Čenkayová, ktorá kaštieľ kúpila v roku
1851 od Mikuláša Forgáča
g
((Forgách).
g
)

Kedy bol mlyn spustený, kto všetko v ňom
mlel do doby, kedy ho kúpila Anna Krúpová,
alebo jej manžel Štefan, je málo informácií. Pri
sčítaní obyvateľstva roku 1869 na Žadovici bol Ján
Zmeko obyvateľom domu č. 467. Má zapísaný

rok narodenia 1790, vdovec, roľník. Synovia Juro
(1827), Ján (1843), Jurova žena Katarína (1835)
ich deti: Juro (1853), Ján (1855), Pavel (1858),
Štefan (1865) Judita (1868) a slúžka Katarína
Černáková. Syn Juro (1827) bol z prvého manželstva s Katarínou Čechovou a syn Ján (1843)
z druhého manželstva s Katarínou Kavickou.
Bola to jediná rodina Zmekov na Žadovici. Bol
to štvrtý dom od Luskovice. Luskovica mala č. d.
441 – 463, Žadovica č. d. 464 – 484, Mitalovec
č. d. 485 – 492, Lazčeky č. d. 493 – 495. Na
Lazčekoch v dome č. 493 [1] je uvedený nájomník Martin Vagač (1842), remeselník, „minar
O. Tura“. Zapísaná je manželka Vincencia, rodená
Jurkovičová, synovia Ján (1866) a Jozef (1868).
V cirkevnej matrike Starej Turej (r. k.), je zapísaný
Martin Vagač s dátumom narodenia 13.8.1842.
Otec Juraj Vagač, mlynár, matka Mária, rod.
Maláriková. Potom sú v matrike zapísané aj ďalšie
deti: Galus (1871), Mária (1874) a Pavlína (1876).
Pri Jánovi, nar. 24.5.1866, je napísané miesto
narodenia „O. Tura 160“ a pri Pavlíne „O. Tura
95“ Z toho sa dá usudzovať, že Vagač mal mlyn
v prevádzke od roku 1866, asi 10 rokov. V matrike je zapísaný brat Ján (Joannes) Vagač nar.
8. 5. 1840, ktorý zomrel v roku 1912, sestra
Alžbeta nar. 9. 4. 1847, sestra Katarína nar.
13. 6. 1849. U Jána (1844), Kataríny (1849), pri
rodičoch nie je zapísané mlynár. Ešte som našiel
jednu nezrovnalosť v matrike, kde je zapísaný ďalší
Ján (János) narodený 3.12.1844. V matrike sa
zhodujú mená rodičov, aj krstných rodičov. Do roku
1852 je ťažká identifikácia osôb, nie sú zapísané
čísla domov, až od marca 1852 je zapísané aj číslo
domu. Podľa knihy „Staroturianske mlyny a mlynári“ v tabuľke výnosov z mlynov v roku 1811 boli
Vagačovci z 9 panských mlynov v troch mlynári:
vdova Jána Vagača, Martin a Ján Vagač (Trnovec),
Ján Vagač a Michal Holovic. O rode Vagačov písala v Kopaničiar exprese č. 30/2013 a 31/2013
Vilma Truhlíková: Dom na Pivnici a mlyn poniže
Pivnice.

Na mape II. vojenského mapovania majú
Lazčeky názov Juráš (Juras) a sú tam zamapované
tri domy. Pravdepodobne dom nad „Spotkami“ [1]
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ostal po roku 1848 opustený, stal sa ruinou, jeho
číslo bolo pridelené novému mlynu v Podmitalovci.
Obývané domy stojace tesne vedľa seba [2] s číslami
494 – Štefánech Martin, nájomník, 495 – Karlik
Tomáš, roľník. Domy a pozemky okolo nich koncom roku 1922 kúpil môj dedko Martin Knap, ktorý pred domami dal postaviť nový poschodový dom.
Pôvodné domy využil na maštale a časť stodoly.

Na mape Lazčekov [3] je mlyn Štefana Čerešňu
(1865).

Nový dom na Lazčekoch v roku 1938.
Kúpnou zmluvou z 15.12.1928 máme doložené, že vdova Anna Krúpová (Štefanova),
rodená Nemcová, predáva mlyn a pozemky Jánovi
Markovi, jeho manželkou je Judita Gáliková, sestra
môjho dedka Jána Gálika. Ján Marek mal deti:
Jána (1889), Annu (1890), Juditu (1895), Zuzanu
(1897), Štefana (1899), Katarínu (1901), Evu
(1905), Pavla (1906), Alžbetu (1907), Kristínu
(1909), a Irenu (1916). Mlyn bol valcový, v zmluve
sa píše, že boli k nemu rezervné valce.
Pri sčítaní obyvateľstva roku 1869 v kopanici
U Nemcov bolo šesť domov, osem rodín s priezviskom Nemec, všetko roľníci. Postupné ďalšie
delenie pôdy bolo problematické. Vo väčších
osadách, v blízkej Papradi, sú aj remeselníci,
obchodník, aj „hauzírnik“. Na čísle domu 676 je
zapísaný Ján Nemec (1830), manželka Katarína

(1829) deti: Martin (1859) Anna (1863), Katarína
(1867), Zuzana (1869). Podľa matrík roky narodenia sú: Ján Nemec, nar. 22.6.1827, Katarína,
rodená Otiepková, nar. 24.6.1825. Martin, nar.
26.10.1859, bol otcom Františka Nemca. Zo
šiestich súrodencov Martina Nemca dospelosti sa
dožili asi len dve sestry. Brat Ján zomrel do roka po
narodení.
Na kopanici Pod Lipovcom, je na čísle domu
692 zapísaná Sadlonová Helena (1814), dcéra
Anna (1843) vydatá, dcéra Katarína (1853) slobodná, dcéra Ilona (1857) slobodná, zať Martin
Krúpa (1835), deti: Katarína (1866) a Štefan
(1868). Katarína (1866) sa v roku 1883 vydala za
Martina Nemca (1859), na kopanice U Nemcov č.
d. 676. Štefan Krúpa ostal na rodičovskom grunte.
V roku 1892 sa oženil s Katarínou Bielčikovou
z Kostolného a po roku 1900 postavil nový mlyn.
Ing. Milan J. Ježo: Stroturianske mlyny a mlynári, str. 69, 70. Pod Lipovcom, na sútoku
vybudovaného náhonu z Kostolníka a ďalšieho
potoka pritekajúceho z východnej strany Lipovca
bol zriadený ďalší mlyn, ktorý v roku 1901 tiež
ešte nebol v registri uvedený, nebol zaznamenaný ani v zozname domov Starej Turej v roku
1906. Na vojenskej špeciálke z roku 1924 je už
zaznamenaný. Bol známy ako Krúpov mlyn pod
Lipovcom.
Podrobnejšie o Krúpovom mlyne bude v časti
„Mlyny v Starej Turej“.
Keď mal Martin Nemec s Katarínou dve deti
(Mária 1887, Alžbeta 1889), rozhodol sa hľadať
prácu v Dolnom Rakúsku, asi v roku 1890, kde
už mal blízkeho príbuzného. Podľa matriky vidíme, že v roku 1891 bol v Korutánsku, Marii am
See, kde bol krstený syn Rudolf (1891) a Šimon
(1895). V rubrike zamestnanie rodičov je zapísané
„podomoví kupčíci“. Potom sa trvalejšie usadil
v Mahrenbergu, vtedy Dolnom Rakúsku, teraz
v Slovinsku, Marenberg. Tam sa narodil Štefan
(1893), Ľudovít (1900), František (12.7.1905),
Július (1907). Dcéra Anna (1897) sa narodila
na Starej Turej, počas návštevy rodičov pred
Vianocami. Podomoví obchodníci sa koncom roka
vracali domov, aby si začiatkom nového roka obnovili licencie na obchod. Po prevrate, vzniku I. ČSR,
sa František vrátil k rodine, babke na Starú Turú.
Dedko zomrel roku 1916. Jeho rodičia aj niektorí
súrodenci zostali v Juhoslávii, alebo sa roztratili vo
svete. Šimon v roku 1923 odišiel do USA, ďalší
dvaja bratia do Austrálie. František nastúpil za
mlynárskeho učňa, od 1.6.1922 do 31.12.1923,
u ujca Štefana Krúpu, mlynára v Starej Turej, v mlyne Pod Lipovcom.
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tak, ako teraz stojý aj z motorovým pohonom aj
rezervnými valcami spolu.

Vysvedčenie Františka Nemca
V nasledujúcom roku nastúpil vojenskú službu,
po jej skončení začal robiť ako mlynár u príbuznej,
vdovy Anny Krúpovej, rodenej Nemcovej, v mlyne
Podmitalovcom (č. d. 493).
V júni 1929 sa František Nemec oženil s Alžbetou
Markovou (18.11.1907), dcérou obchodníka Jána
Marku. Alžbeta mala krstných rodičov moju babku
Juditu a dedka Jána Gálika. Ján Marek zomrel vo
februári 1931. Moja mama Katarína Knapová, vtedy
ešte slobodná, bola krstnou mamou ich prvorodeného syna Jána Nemca (1930).

Alžbeta a František s Jánom

Nemcov mlyn v Podmitalovci

Ján a Robert

Pri regulácii Korytárky v 30. rokoch minulého
storočia vybudovali pod Žadovicou v koryte potoka
stav, za ktorým sa podstatne znížila hladina vody,
ktorá sa už nemohla dostať do náhonu mlyna, ktorý
potom už nemohol pracovať. František Nemec si
po odkúpení mlyna nechal vypracovať plány na
pripojenie kanála vyššie nad stavom. Nedostal však
súhlas od majiteľov pozemkov. Preto na pohon
mlyna naďalej slúžil motor, čo predražilo mletie.
Motor je uvedený v kúpno-predajnej zmluve: S tutou smluvou odpredá je celá mlynské zariadenie

Začiatkom 40. rokov začala rodina stavať nový
dom v dedine na „Vršku“. V septembri 1940 sa
na svet prihlásil druhý syn Robert. V lete 1946 sa
presťahovali do nového domu v Krajnom.
*1 Začiatkom 19. storočia (okolo roku 18201822) dal Jozef Erdődy vybudovať v klasicistickom
štýle prvé murované kúpeľné budovy, ktoré boli
dobudovávané a prestavované v priebehu celého
19. storočia. Gróf Erdődy založil aj kúpeľný park.
http://www.piestany.sk/seniori/mesto/o-meste-1/historia/

Ivan Gálik
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UDALOSTI V KRAJNOM PRED 170 ROKMI
Do minulých čísel Krajnianskych novín som
vybral príbehy a historky spred 100 rokov. Teraz
som našiel dokumenty staršie, doklady udalostí,
ktoré sa odohrali pred 170 rokmi. Predchádzali im
udalosti roku 1848, kedy marcovými zákonmi roku
1848 bolo v Uhorsku zrušené poddanstvo. O tom,
aký dosah mali revolúcie v Európe na Slovákov
v Uhorsku, je veľké množstvo fundovaných informácií. O našom regióne sa dozviete veľa v literatúre, alebo názornejšie aj v Múzeu Slovenských
národných rád v Myjave. V súčasnej dobe je pre
rekonštrukciu expozície múzeum uzatvorené. Viac
sa dozviete na https://www.snm.sk/?muzeum-snr-uvodna-stranka
O histórii Krajného sa najviac píše v monografii obce, spracovanej historikom PhDr. Jánom
Lukačkom, CSc: Krajné 1392 *1992, z ktorej
vyberám: Jediným hmatateľným výsledkom revolúcie bolo zrušenie poddanstva. Ani tento zákon
však nemohol uspokojiť bývalých poddaných,
lebo rušil poddanstvo za náhradu, čo znamenalo,
že bývalý poddaný sa musel z poddanstva vykúpiť, aby zemepáni neprišli náhle o všetky svoje
dôchodky. Kopaničiari mali dôvod k ešte väčšej
nespokojnosti, lebo zákon oslobodzoval iba

usadlostných poddaných a na kopaničnú pôdu
sa nevzťahoval. V Krajnom však kopanice niekoľkonásobne prevyšovali rozlohu usadlostnej pôdy
Preto prerod bývalých poddaných na slobodných
roľníkov trval v našich podmienkach pomerne
dlho.
Ešte si pomôžem internetom,
http://www.stur.sk/revolucia/revolucne_roky.htm: Začiatkom
marca 1849 nový panovník František Jozef I.
rozpustil ríšsky snem v Kroměříži a vydal oktrojovanú ústavu (t. j. ústava vydaná bez súhlasu
snemu). Okrem uznania niektorých občianskych
práv ústava výrazne posilnila viedenskú centralizáciu, vyhlásila spoločné rakúske občianstvo,
právny a súdny systém. Tým sa oslabilo nezávislé
postavenie Uhorska.
Vplyv týchto udalostí zanechal stopu v cirkevných matrikách, ktoré si môžete otvoriť na stránke
https://www.familysearch.org/search/hr/search. Do konca roku
1842 písal Pavel Štefánik v matrikách latinsky.
Od roku 1843 musel už písať maďarsky, až do júla
1849. V auguste 1849 už mohol zapísať vo vtedajšej slovenčine.
Na základe rovnoprávnosti b. r. 4ho Března od
Jeho Jasnosti panujicýho Cisara a Krále Frana
Josefa 1ho všem národum pod berlu Rakúsku postavenim milostive pojistene, Cyrkev Evanjelicka
A. V. Krajnanska V Národnej reči slovenskej
Matriku Sobašenjch svobodne psati zpočala odedne jakž nasleduje:
Ivan Gálik

Cirkevná matrika, rok 1849 © familysearch.org

Cirkevná matrika, rok 1842 © familysearch.org

Cirkevná matrika, rok 1843 © familysearch.org
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„DENTAL ALARM“
„Slniečko a mesiačik ma ľúbi,
ráno, poobede a večer si umývam zuby.
Mäkkou kefkou netlačím, zúbky jemne pohladím.
Malé krúžky z každej strany, zúbok je hneď
usmievavý“.

V tomto školskom roku sme deti z materskej
školy zapojili do osvetového programu „Dental
Alarm“, ktorého cieľom je učiť deti starať sa o svoje
zúbky správne, pravidelne a s radosťou. Program
prebiehal v mesiacoch október – december. Deti sa
zúčastnili štyroch školení, ktoré vykonávali študentky zubného lekárstva. Na prvom školení každé dieťa
dostalo dve zubné kefky Curaprox, pohárik a rôzne

motivačné materiály. Deti sa učili správnu techniku
čistenia zubov, ktorá bola vždy spojená i s praktickou inštruktážou. Dozvedeli sa tiež, aké vlastnosti
by mala mať správna zubná kefka a prečo. Počas
druhého školenia deti nadobudli vedomosti o stavbe
chrupu, zubov, spoznali, akú úlohu majú v ústnej
dutine ďasná, jazyk a pery. V treťom sa dozvedeli
o súvislostiach medzi zubným plakom a zubným
kazom a zároveň spoznali, ako týmto ochoreniam
predchádzať. Posledné bolo zamerané na správne
stravovacie návyky.
Všetky školenia prebiehali profesionálne, pre
deti pútavou zábavnou formou. Boli prispôsobené
detskému chápaniu a vnímaniu. Každé dieťa po
školení získalo diplom a rôzne motivačné materiály.
Ale najväčšou „odmenou“ boli nové poznatky
a zručností, ktoré program deťom priniesol.
Všetko o programe nájdete na:
https://www.dentalalarm.sk/

Lenka Bobeková

„POSLEDNÝ DINOSAURUS“
Kde? Predsa v divadelnom predstavení divadla „Na
hojdačke“, ktoré si mohli deti z našej materskej školy
a žiaci 1.ročníka ZŠ pozrieť vo štvrtok 13. 12. 2018.
Príbeh dinosaura Samka sa začínal jeho narodením v múzeu a postupným zisťovaním, že strážnik
v múzeu nie je jeho otec ani žiadny príbuzný, aj keď
ho po vyliahnutí z vajíčka vychovával a veľa naučil.
Napriek tomu sa rozhodol, že pôjde do sveta hľadať
svojich príbuzných, svoju rodinu. Pri hľadaní Samko
putoval celým svetom a prešiel všetky kontinenty.
Deti tak s nim spoznali Afriku, Austráliu, Ameriku,

Áziu a aj chladnú Antarktídu a ich typické znaky.
Nakoniec sa Samko po dlhom a neúspešnom putovaní vrátil naspäť do Európy, do múzea k strážnikovi,
ktorý ho vychoval. Spolu s deťmi bol bohatší o nové
poznatky o svete a o poznanie, že jeho miesto je
tam, kde mu je dobre a kde ho majú radi a vôbec
nezáleží na tom kto je, ale aký je, aj keď je... dinosaurus. A pretože bol veľmi milý a šikovný, stal sa
novým strážcom vzácnych artefaktov v múzeu.
Ida Vrábelová

DIVADIELKO „STRAŠIAK TOMÁŠ“
Kde bolo tam bolo, bolo jedno kapustné pole,
ktoré bolo domovom strašiaka Tomáša a jeho otca.

Takto sa začal príbeh, ktorý mali možnosť vidieť deti
z našej materskej školy vo štvrtok 11. 10. 2018.
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Milé bábkové interaktívne predstavenie žilinského
divadla „Na hojdačke“ deti zaujalo ihneď, ako
sa zoznámili so strašiakom Tomášom. Spolu
s Tomášom, ktorý chcel spoznať aj niečo iné ako
len kapustné pole, sa deti pustili na cestu do mesta,
kde stretli uja policajta, s ktorým si zopakovali
základné pravidlá správania sa na ulici. Pani učiteľka
v škole, do ktorej zaviedol policajt Tomáša, aby sa
učil, vyskúšala deti z počítania. Po úteku zo školy
stretol Tomáš kominára, ktorý mu prostredníctvom
pesničky predstavil svoje a aj iné povolania. Po
rozlúčke s kominárom sa však Tomáš v meste
stratil a nevedel, ako ďalej. Zložil sa pri popolnici,
v ktorej sa schovávala tajomná bytosť, ktorá sa
však Tomášovi nechcela ukázať. Bola to vyhodená
bábika Terezka. Bála sa Tomášovi ukázať, pretože
si myslela, že je škaredá a špinavá a Tomáš sa
s ňou nebude chcieť baviť. Stali sa z nich kamaráti
a Terezka mu vyrozprávala svoj príbeh o tom, kde
bývala predtým, ako ju Alenka hodila do koša.

Nakoniec sa na naliehanie vrany Doroty rozhodol
Tomáš vrátiť domov a pozval bábiku Terezku,
aby išla spolu s ním. Terezka s radosťou odišla
s Tomášom za jeho otcom na kapustné pole a ostali tam bývať všetci traja spoločne. Krásny príbeh
o hľadaní, poznávaní, nachádzaní, priateľstve, doplnený pesničkami a hudobným sprievodom zanechal
v detských očkách radosť a v srdiečkach dobro.
Kolektív MŠ

MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE
„Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary,
nadelí nám k radosti čižmu plnú sladkostí“... A práve
takýto dobrý Mikuláš zavítal v piatok 7. 12. 2018 po
strastiplnej ceste aj do našej materskej školy, aby obdaroval všetky dobré a poslušné detičky. Nepriniesol
síce čižmy, ale velikánsky kôš plný balíčkov so sladkosťami, ktoré si však deti museli zaslúžiť. A veru bolo sa
na čo pozerať... Deti ukázali, čo všetko sa v materskej

škole naučili. Spievali, recitovali, tancovali a prostredníctvom krátkych divadelných predstavení ich vtiahli
do atmosféry vianočného trhu aj do rozprávkového
sveta. No a Mikuláš? Bol taký spokojný, že rozdal
všetky pripravené balíčky a ešte sa spolu s deťmi na
pamiatku aj odfotografoval. Teraz budeme len dúfať,
že o rok príde opäť do našej materskej školy, aby
obdaroval šikovné a dobré detičky.

KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE
Vo štvrtok 21. 2. 2019 sa 1. trieda našej materskej školy premenila na krásne farebne vyzdobenú
zázračnú krajinu, v ktorej sa stretli rozprávkové
i filmové postavičky z najznámejších a najobľúbenejších detských rozprávok a filmových príbehov. Po
úvodnom predstavení sa všetci spoločne zabávali
pri tanci a zábavno-súťaživých hrách bok po boku
Batman so Spidermanom, Elza s čarodejnicou,

princezná so zajkom, medveď s vílou...V prestávkach si pochutili na osviežujúcom čerstvom
ovocí. Takto veselo pekne spolu prežili štvrtkové
dopoludnie, aby sa po dobrom obede vrátili späť do
svojej vysnívanej rozprávkovej krajiny a stretli sa so
svojimi ďalšími rozprávkovými kamarátmi.
Ida Vrábelová

FAŠIANGY V GAZDOVSKOM DVORE
Zabíjačky, zábavy, hodovanie... Aj takto môžeme
charakterizovať obdobie fašiangov, ktoré sa začína
po sviatku Troch kráľov a končí sa Popolcovou

stredou. A aké zvyky a tradície sa dodržiavali
v minulosti vo fašiangovom období v našom regióne
sa deti z 2. triedy materskej školy dozvedeli v piatok
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15. 2. 2019 v Gazdovskom dvore v Turej Lúke.
Toto veselé obdobie roka im priblížili mladé gazdiné
pútavým rozprávaním a tanečnými i speváckymi
ukážkami. Deti spoznali, aké boli fašiangové oslavy
v meste i na dedine, aké masky tvorili tradičný fašiangový sprievod, čo dostávali fašiangovníci za odmenu...V závere programu sa deti s pomocou mladých gazdín poobliekali do tradičných fašiangových

kostýmov a za spevu piesne „Fašiangy, Turíce...“
sa vybrali koledovať. Za odmenu dostali od staršej
gazdinej slaninku a klobásku, ktoré im napichla na
šabľu a ešte chutné, voňavé ... so sladkou ovocnou
penou... Čo? No predsa šišky, ktoré k tomuto
obdobiu neodmysliteľne patria. Mňam!
Ida Vrábelová

PLAVECKÝ VÝCVIK

Tak ako po minulé roky, pred Vianocami sme
zorganizovali základný plavecký výcvik žiakov 3.ročníka. Cieľom kurzu je naučiť žiakov aklimatizovať sa
vo vode, oboznámiť ich s týmto prírodným živlom,
naučiť ich základným lokomočným pohybom
a zručnostiam.
Všetko sa začína ešte v škole, kde si povieme
o nebezpečenstvách, pobyte a pohybe vo vode,
správaní sa pri bazéne, hygiene, zdravotných
účinkoch plávania. Vždy po rozcvičení sa naladíme
na výcvik jednoduchými cvičeniami, kde sa hravou
formou snažíme deti zbaviť strachu z vody. Preto
sa učíme umývať si oči, fúkať do vody, počítať
prsty otvorenými očami vo vode, kľaknúť, sadnúť,
či ľahnúť si na dno, behať, skákať vo vode, pretočiť
sa, nosiť sa. Takýmito činnosťami sa postupne
prispôsobujeme zvláštnostiam pohybu vo vodnom
prostredí. Postupne deti zistia, že sa menia ich

pocity a zážitky a prekonávajú počiatočnú neistotu
a strach z nepoznaného. Samozrejme, nie všetci
rovnako rýchlo napredujú a zbavujú sa pocitu
nebezpečenstva. Vždy je vidieť, ktoré deti so svojimi
rodičmi navštevujú plaváreň, vedia sa vo vodnom
prostredí pohybovať a majú osvojené plavecké
zručnosti. V tomto roku takýmito šikovnými plavcami boli Maťo, Romčo, Adam, Adrianka. Ostatní
sa učia ponoriť hlavu, vydychovať do vody, splývať
a základom kraulového plaveckého spôsobu. Na
osvojenie splývania a základov plávania používame
plavecké dosky, ktoré má naša škola k tomuto
účelu zakúpené. Postupne si všetky deti osvojili
splývanie s doskou, prácu nôh, potom sme pridali
prácu jednej i druhej ruky. Najťažšie je vždy toto
všetko spojiť so správnym dýchaním do vody. To
však chce už veľa tréningu, pokusov a vytrvalosti.
Na konci výcviku všetky deti dokázali preplávať
dĺžku bazéna, traja z nich pomocou plávacej dosky.
Na budúci rok nás čaká zdokonaľovacia časť, kedy
by sme mali všetci preplávať bez dopomoci bazén
kraulovým a znakovým plaveckým spôsobom.
Teraz je na deťoch a rodičoch, aby v zdokonaľovaní
neprestali, navštevovali plaváreň a vytvorili si svoj
vlastný plavecký štýl.
Milan Medveď
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FAŠIANGY A NÁVŠTEVA KNIŽNICE

Žiaci primárneho vzdelávania navštívili v dňoch
11. a 12. februára 2019 Gazdovský dvor v Turej
Lúke a Mestskú knižnicu v Myjave.
Gazdovský dvor:
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do
polnoci pred škaredou – Popolcovou stredou.
Potom nasleduje 40-dňový pôst. V tomto čase sa
uskutočňovala aj väčšina svadieb, konali sa zabíjačky, či tanečné zábavy. Na dedinách sa organizovali
mládežnícke zábavy, v mestách zase sprievody
v maskách, či chodenie na chodúľoch.
Naši žiaci si vyskúšali fašiangový sprievod.
Preobliekli sa do masiek dedinčanov a s veselou
piesňou Fašiangy – Turíce a s vinšom: „ Aby boli,
aby boli dlhé konope, aby mali, aby mali chlapci na
gate “ sa vybrali za gazdinou, ktorá im dala kus slaniny a klobásy, tak, ako to ľudia robili v minulosti.

Pohostila naše deti chutnými šiškami. Zažili sme
deň plný zábavy.
Mestská knižnica
V knižnici nás privítala pani knihovníčka, ktorá
deťom porozprávala o práci v knižnici. Predstavila
žiakom knihy, ktoré si požičiavajú detskí čitatelia.
Knižnica sa nám veľmi páčila, deti boli zaujaté
milým rozprávaním pani knihovníčky.

VIANOČNÁ PRECHÁDZKA
Tradične pred Vianocami sa stretávame na záverečnej turistickej vychádzke. Tento rok asi takmer
všetci turisti s mamami piekli medovníky. Zišli sme
sa totiž iba siedmi. A to sme vyrážali až o desiatej
autobusom do Prehôrky. Odtiaľ sme šliapali už po
svojich okolo Marušíkovcov do Kahúnovej Doliny.
Od hlavnej cesty nás čakal výstup do kopca až na
cyklotrasu vedúcu na Bradlo. Veľmi sme sa však
nezapotili. Bolo totiž primrznuté, napadlo aj troška
snehu, preto bol vzduch príjemne chladivý. Keďže
nasnežilo, tak jediný chlapec, ktorý šiel s nami, si
užil guľovačky až-až, lebo ostatné štyri dievčence sa
na ňom dosýta vybláznili. Cestou sme za chrbátmi
počuli streľbu na Drieňovici. Čas vianočný je aj
časom vianočných poľovačiek. Našťastie, poľovníci
boli od nás ďaleko a smerovali sme úplne opačným
smerom. V Osikovci sme stretli a trocha prikŕmili
krásneho jazdeckého koňa a neposednú kozu.
Nad osadou sme vyšli na čistinku. Kým sme sa my
kochali prírodnou scenériou, zasneženou dolinou

a vzdialeným Čachtickým hradom, Terezka si urobila veľkú snehovú guľu, ktorú potom teperila až na
samý vrch. Na cyklomagistrále bolo ešte viac snehu
než v doline. A koho sme tam nestretli? Za veľkého
rachotu nás poobiehali poľovníci na automobiloch
a skriňovej Avii. Myslel som si, že autami sa poľuje
len na Safari, ale vidím, že sa táto vymoženosť
dostala aj do našich končín. Dozvedeli sme sa, že
poľujú smerom do Pagáčov a my sme zabočili dolu
Vlčou dolinou do Matejovca. Tu nám na chvíľku
zmizol chodník v chrástoch, cez ktoré sme sa museli
popredierať. Sneh nám pritom napadal za krk,
no trvalo len pár minút a boli sme na lesnej ceste.
Tu sa nám prihodil zvláštny príbeh. Hore Vlčou
dolinou hnal poľovný pes diviaka, ktorý už ledva
prepletal nohami. Šťastie, že to bolo na protiľahlom
brehu, no medzi stromami bez lístia ho bolo zreteľne vidieť. Po chvíli sa nám stratil z očí v miestach,
kde sme z kríkov vyšli na cestu. Po pár minútach
sa zrazu odtiaľ ozval výstrel. Domysleli sme si

23

s Jankou, prečo asi. Deti si to pri svojom vyvádzaní
ani nevšimli. Onedlho sa k nám pripojil mladý pes,
ktorý mal značku aj s telefónnym číslom. Volal som
majiteľovi, no nikto sa mi neozval. Dievčence sa
pohrali, a potom sme ho zahnali, veď majiteľ ho
možno v lese hľadal. Prebehli sme cez hlavnú cestu
a okolo osamelého stromu sme vykročili do Chalúp,
miestnej časti Matejovca. Pripojili sme sa na chvíľu

na zelenú turistickú značku, z ktorej sme odbočili
k priehrade a potom dolu k Luskovici. Odtiaľ sme
sa popri Korytárke dostali do Žadovice a zadnou
stranou po lúkach až do Krajného, kde sme turistiku
ukončili na vianočných obecných trhoch. Bola to
celkom príjemne prežitá predvianočná sobota.
Milan Medveď

Z MYJAVY DO KRAJNÉHO
Každé ráno chodím do práce aj z práce autom.
Napadlo mi vyskúšať si prejsť túto cestu pešo. Tak
som to naplánoval ako ďalšiu vychádzku nášho

školského turistického krúžku. Iba som čakal na
vhodný termín. V januári napadlo veľa snehu,
krajina bola krásne zasnežená, tak som sa rozhodol,
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že je to ten najsprávnejší čas. Naplánoval som
trasu od Domu kultúry v Myjave, cez motokrosovú
trať na kopci, hore Hliníkmi na Krížne cesty do
Klbečkov, do Švancarovej Doliny, Babulicovho
Vrchu, na Ploštinu a cez Žadovicu do Krajného.
Spolu približne 15 kilometrov. Chcel som sa

zastaviť na Babuličáku u brata na čaj a s deťmi si
pozrieť malé jahniatka. No tieto plány som veľmi
rýchlo zmenil už na samom začiatku. Krajina síce
bola pekne zasypaná snehom, no keď sme sa
brodením po kolená v tých bielych vločkách dostali
na Krížne cesty za tri hodiny namiesto jednej a ešte
poriadne upachtení, hlboko som sa zamyslel. Oželel
som aj čaj s ovcami a zmenil som trasu. Veď okolo
Myjavy sme sa motali trojnásobne dlhšie, ako som
si vypočítal. Nerátal som s tým, že tá biela perina
nám dá takto zabrať. Našťastie, do Klbečkov bolo
prehrnuté, tak sa nám šlo celkom ľahko. Po ceste
sme prebrodili ešte jeden kúsok popod Korytárku
na Martyšku a odtiaľ sme okolo potoka do Žadovice
a Krajného mali cestu prehrnutú. Avšak i tak sme
príchod oproti pôvodnému plánu o pol hodiny
zmeškali. Tentoraz to bolo ťažkých 15 kilometrov.
Tým autom je to predsa len jednoduchšie, rýchlejšie
a sedíš si v teple. Či v pekle?
Milan Medveď
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HARMONOGRAM VÝVOZU VEĽKOOBJEMOVÉHO
KOMUNÁLNEHO ODPADU A DSO JAR 2019
Krajné obec

– zastávka pri ZŠ
– pri autobusovom nádraží
20. 03. 19
26. 03. 19
– horný koniec pri autobusovej zastávke
– Kúty, parkovisko Bôrikovec
Matejovec
– pri Piešťanských
– križovatka k Chalupám
27. 03. 19
02. 04. 19
– pri Juhásikovi
– otoč pri Kušnírovej
Vydarená Dolina – autobusová zastávka
Osikovce (i pre osadu Kahúnova Dolina)
03. 04. 19
09. 04. 19
Konkušova Dolina – autobusová zastávka
U Vankov
Svinová
– pri autobusovej zastávke
Podrienie
– pri autobusovej zástavke
10. 04. 19
16. 04. 19
Nebojsa
U Sivákov
Bukovina (i pre osadu U Ferancov)
Tŕnie
17. 04. 19
23. 04. 19
U Hrdlicov
U Januškov
– autobusová zastávka
Luskovica
– križovatka nad transformátorom
Žadovica
– autobusová zastávka
24. 04. 19
30. 04. 19
Žadovica
– záhrad. osada – pravá strana pod bránou do záhr. osady
Mitalovec
Hodovec
Zbehy
– pod obchodom
01. 05. 19
07. 05. 19
U Marušícov (i pre Komárno – Ličkoví)
Prehôrka
– križovatka
Podvrch
– pri obecnej studni
Dobrá Mer
– pri Kavických)
08. 05. 19
14. 05. 19
D. Mera
– U Tomkov
U Mozolákov (i pre osadu Vápenky)
Jeruzalem
Tabán
15. 05. 19
21. 05. 19
U Drobných
U Stanov
– otoč (i pre osadu Sychrov)
Striedavé umiestnenie kontajnerov v jednotlivých vývozoch: Komárno (Ličkovci) alebo u Marušícov (pri moste), Dobrá Mer (pri Kavických alebo pri
Genšiniakových), Žadovica (ľavá alebo pravá strana pod osadou), U Ferancov alebo Bukovina, Kahúnova Dolina alebo Osikovce.
Kontajnery sú určené pre zber drobného stavebného odpadu, veľkoobjemového odpadu z domácností, textilu odložiteľného
v boxoch k zberu textilu určených, nábytku a hračiek a iných druhov odpadov, ktoré nemožno separovať.
Do kontajnerov je zakázané ukladať: kompostovateľný biologický odpad lístie, zvyšky rastlín, tráva, drevo, konáre stromov), odpad určený
k separovaniu (železné a neželezné kovy, papier, plasty, sklo, tetrapakové obaly), nebezpečný odpad, batérie, pneumatiky, elektrický odpad,
oleje, znečistené obaly, farby, polystyrén).
Zberu separovateľných zložiek (plasty, sklo, papier, tetrapak, železné a neželezné kovy) sú venované termíny uvedené v Kalendári zvozu odpadu).
Obec si vyhradzuje právo zmeny z titulu porušovania VZN o nakladaní s odpadmi ako i z titulu zmeny v čase poskytovania dodávateľských služieb !
Krajné, marec 2019

26

KALENDÁR HLAVNÝCH
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
V OBCI KRAJNÉ PRE ROK 2019
Dátum

Organizácia

Akcia

Miesto

Január
14. 01. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

19. 01. 19

DHZ Krajné

Zabíjačka

Pred PZ Krajné

19. 01. 19

DHZ Matejovec

Výročná schôdza

KD Matejovec

26. 01. 19

DHZ Krajné

Výročná schôdza

PZ Krajné

Február
12. 02. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

16. 02. 19

ZŠ s MŠ Krajné

XXII. školský ples

KD Jablonka

22. 02. 19

Obec Krajné

Dospelácky maškarný ples

PZ Krajné

Marec
02. 03. 19

Náš Matejovec

Detský karneval

KD Matejovec

09. 03. 19

Náš Matejovec

MDŽ

KD Matejovec

12. 03. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov, MDŽ

Zasadačka OcÚ

17. 03. 19

DHZ Matejovec

Degustácia páleného

KD Matejovec

Apríl
06. 04. 19

DHZ Matejovec

Koštovka páleného

KD Matejovec

09. 04. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov, oslobodenie obce

Zasadačka OcÚ

12. 04. 19

JDS Krajné

Výstava Záhradkár

Trenčín

20. 04. 19

ZŠ s MŠ Krajné

Veľkonočný stolnotenisový turnaj

Telocvičňa ZŠ s MŠ

30. 04. 19

DHZ Krajné

Stavanie mája

Pred PZ Krajné

30. 04. 19

Občania

Stavanie mája

V MČ Žadovica

30. 04. 19

DHZ Matejovec

Stavanie mája

ŠA Matejovec
Máj

12. 05. 19

Náš Matejovec

Deň matiek

KD Matejovec

13. 05. 19

ZŠ s MŠ Krajné

Deň matiek

Telocvičňa ZŠ s MŠ

máj 2019

DHZ Krajné

Súťaž Plameň – jarné kolo

OŠA

14. 05. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

31. 05. 19

DHZ Krajné

Váľanie mája

Pred PZ Krajné
Jún

01. 06. 19

ZŠ s MŠ Krajné, DHZ Krajné

MDD, Účasť mladých hasičov

OŠA

11. 06. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

15. 06. 19

JDS Krajné

Zájazd do Chrlíc

Brno – Chrlice

16. 06. 19

Náš Matejovec

Deň otcov

KD Matejovec

29. 06. 19

DHZ Krajné

Memoriál Jána Dlhého

OŠA
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KALENDÁR HLAVNÝCH
KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ
V OBCI KRAJNÉ PRE ROK 2019
Dátum

Organizácia

Akcia

Miesto

Júl
júl 2019

JDS Krajné

Zájazd na kúpalisko

Vincov les

júl 2019

PZ Drieňovica

Strelecké preteky

Borinka

12. – 14. 07. 2019

Rally Kopanice

Motorkári

OŠA
August

13. 08. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

16., 17. 08. 2019

Obec Krajné, DHZ Krajné

Hravé leto, Kino – Rozprávka, Celovečerný film

OŠA

31. 08. 19

Náš Matejovec

Ukončenie prázdnin

ŠA Matejovec

September
september 2019

DHZ Krajné

Súťaž Plameň – jesenné kolo

OŠA

10. 09. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

28. 09. 19

Náš Matejovec

Hodová zábava

KD Matejovec

29. 09. 19

Hody v Krajnom
Október

15. 10. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

19. 10. 19

Náš Matejovec

Mesiac úcty k starším

KD Matejovec

26. 10. 19

Obec Krajné

Lampiónový sprievod obcou Krajné

Cez obec Krajné, OŠA

November
01. 11. 19

Obec Krajné

Pamiatka zosnulých s ECAV v Krajnom

Dom smútku

11. 11. 19 o 11:11 hod. JDS Krajné, Obec Krajné

105. výr. vypuknutia 1. svetovej vojny, 101. výr. jej ukončenia

Pred OcÚ

12. 11. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

16. 11. 19

Náš Matejovec

Martinská zábava

KD Matejovec

December
05. 12. 19

Obec Krajné, DHZ Krajné

Mikulášska nádielka, rozsvietenie stromčeka

Pred PZ Krajné

07. 12. 19

ZŠ s MŠ Krajné

Mikulášsky deň + futbalový turnaj

ZŠ s MŠ

06. ,07. 12. 19

Náš Matejovec

Mikuláš pre deti a retro disco

KD Matejovec

10. 12. 19

JDS Krajné

Stretnutie seniorov

Zasadačka OcÚ

14. 12. 19

PZ Drieňovica

Posedenie

KD Matejovec

14. 12. 19

Obec Krajné, DHZ Krajné

Vianočné trhy

Pred PZ Krajné

24. 12. 19

ECAV Krajné

Tradičné Vianoce

Ev. kostol v Krajnom

26. 12. 19

Náš Matejovec

Štefanská zábava

KD Matejovec

27. 12. 19

JDS Krajné

Posedenie seniorov

Zasadačka OcÚ

Silvestrovská zábava

PZ Krajné

Silvestrovská zábava

KD Matejovec

31. 12. 19
31. 12. 19

DHZ Matejovec

ORGANIZÁCIE,
ICH PREDSEDOVIA
A KONTAKTY:
• JDS Krajné – Jednota dôchodcov Slovenska,
p. Štefan Horák, tel. č. 0907 151 280
• DHZ Matejovec – Dobrovoľný hasičský zbor Matejovec, p. Ján Kubus, tel.
č. 0907 439 712. p. Jaroslav Obuch, tel.
č. 0908 236 535
• DHZ Krajné – Dobrovoľný hasičský
zbor Krajné, p. Bc. Pavol Macúch, tel.
č. 032 7786 128, 0908 503 687
• ZŠ s MŠ Krajné – Základná škola s Materskou
školou Krajné, p. Mgr. Milan Medveď, tel.
č. 032 7786 107

• PZ Drieňovica – Poľovnícke združenie Drieňovica, p. Milan Gajar, tel.
č. 0905 407 864
• Obec Krajné – Obecný úrad Krajné,
JUDr. Ján Konečník, starosta obce, tel.č. 0908 958 479, tel. č. 032 7408 521
– sekretariát, 032 7408 566 – starosta obce
• TJ Slovan Krajné – Telovýchovná jednota
Slovan Krajné, p. Ing. Pavol Egreši, tel.
č. 0905 526 142
• Evanjelická cirkev a. v. v Krajnom, ev. farár
Mgr. Ivan Novomestský, tel. č. 032 7786 191

Kalendár hlavných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Krajné
pre rok 2019 je predbežný.

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 2/2019 bude 31. mája
2019, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 2/2019 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.

OZNAM O SMS „HLÁSNIK“
Oznamujeme občanom, že obec Krajné zriadila službu zasielanie SMS správ. Touto formou môže
obec občanom zasielať informácie, ktoré sú hlásené v obecnom rozhlase.
Záujemcovia o túto službu predložia obci spolu so svojím telefonným číslom informatívny súhlas
so spracovaním osobných údajov. Tlačivo nájdete na stránke obce, alebo si ho môžete vyzdvihnúť
na obecnom úrade. Zároveň oznamujeme občanom, že na www.krajne.sk si môžu vypočuť zvukovú
správu hlásenú v obecnom rozhlase.
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