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roãník 12.

ãíslo 1/2005

cena 5,- Sk

Na pamiatku padlým,
pre výstrahu živým
Už nám 60 rokov uplynulo,
čo prestali ukrutnosti druhej svetovej vojny.
Od toho času sa veľa vôkol nás zmenilo,
čas zahojil i malé boľavé rany.
Zostávajú spomienky žijúcich účastníkov
na strastiplné časy tých, čo ich prežili.
Je veľa aj chladných kamenných pamätníkov
pre tých, čo v boji svoje životy položili.
Preukázali nesmierne hrdinstvo v krutom boji,
na oltár slobody všetko, aj svoj život dali.
Nech týmto v našej obci dôstojný pamätník stojí,
aby aj budúce generácie na nich spomínali.
Pre mnohých to budú už mená neznáme,
vy - občania mladí ste ešte život nežili.
Práve pamätník tento nech vás varuje,
že by ste sa nikdy vojny nedožili.
My žijúci, nezabúdajme na veľké obete,
venujme im nehynúcu spomienku s láskou.
Hoci bola už krv i slzy preliate,
z vďačnosti položme kytičku kvetov.
Ján Náhlik

K 60. výročiu
BlíÏiace sa jubilejné 60. v˘roãie ukonãenia druhej
svetovej vojny je zaiste podnetom na nejedno zamyslenie
sa nad kºukat˘mi cestami ºudskej histórie, nad tragédiami,
ktoré priniesla nielen jednotlivcom, ale cel˘m národom.
Îiaº dejiny ºudstva sú i dejinami nespoãetn˘ch vojen, vojensk˘ch konfliktov odohrávajúcich sa na rôznych miestach
sveta, medzi regiónmi, susedn˘mi krajinami, kontinentálnymi vojnami. Tie dve najväã‰ie, odohrávajúce sa
v dvadsiatom storoãí, nadobudli celosvetové rozmery

a mali globálny dopad na cel˘ svet, na v‰etky stránky Ïivota
ºudstva a jeho Ïivotné prostredie.
KaÏdá z vojen mala svojich podnecovateºov, svoje
zámery a ciele, ktoré mali ìaleko od neraz posvätn˘ch
hesiel, s ktor˘mi pod zástavami národn˘mi (i náboÏensk˘mi) tiahli do boja tisíce a státisíce bojovníkov. SmrÈ
kosila na bojiskách, vyberala si svoju krutú daÀ. To, ão
milióny vytvorili usilovnou prácou mnoh˘ch generácií, neraz
leÏalo v troskách.
V troskách v‰ak mnohokrát konãili i vojnoví podnecovatelia. Z mapy sveta zmizla stredoeurópska mocnosÈ
Rakúsko-Uhorsko. Keì v roku 1914 z jeho iniciatívy zaãala
Pokračovanie na 2. strane

Pavel ANČIC
obchodná činnosť

LIMBACH
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vojna, ktorá pre svoje rozmery dostala prímenie I. svetová.
Kto mohol tu‰iÈ, Ïe dôsledkom prehratej vojny a z vôle víÈazov táto habsburská rí‰a zanikne a Ïe jedn˘m z nástupníckych ‰tátov stane sa âesko-slovenská republika.
Aj Krajné prinieslo svoje obete v tejto vojne. Obecná
kronika obsahuje mená padl˘ch, zoznam ktor˘ch dodnes
nie je kompletn˘, ktorí zahynuli na bojiskách Ruska, v Haliãi,
Bosne, v Rumunsku, v Srbsku i v Taliansku. Mnohí padli
v boji, iní zomierali na ÈaÏké, a Ïiaº, i menej ÈaÏké zranenie
vo vojensk˘ch lazaretoch. Ich Ïivoty vyhasli v boji za záujmy
rakúsko-uhorského mocnárstva, len men‰ia ãasÈ z nich
padla v radoch ãeskoslovenského zahraniãného vojska ãeskoslovensk˘ch légií, ktoré organizovala v zahraniãí proti
Rakúsko-Uhorsku âeskoslovenská národná rada pod
vedením gen. M. R. ·tefánika po boku dohodov˘ch ‰tátov,
s cieºom vytvoriÈ samostatn˘ ‰tát âechov a Slovákov.
V 2. svetovej vojne - najniãivej‰ej vojne v ºudsk˘ch deji-

nách, zahynulo vy‰e päÈkrát viacej ºudí ako v predo‰lej. Aj
Krajné malo svoje straty. Na v˘chodnom fronte padol
v radoch slovenskej armády akoby symbolicky jeden muÏ
(v Lipovci na Ukrajine v júli 1941). Väã‰ina zahynula
v radoch antifa‰istov v SNP a v koncentraãn˘ch táboroch.
Straty boli i medzi civiln˘m obyvateºstvom, ãi uÏ poãas
záÈahov na partizánov v chotári obce, alebo pri prechode
frontu.
Dnes, keì arzenál najmodernej‰ích zbraní hromadného
niãenia je schopn˘ mnohokrát zniãiÈ v‰etko Ïivé na zemi, je
predstava celosvetového vojnového konfliktu ÈaÏko predstaviteºná s nov˘mi víÈazmi a porazen˘mi. Priniesla by zánik
ºudskej civilizácie. Preto zam˘‰ºajme sa nad svojimi
postojmi a ãinmi i ãinmi na‰ich politikov. Jedinou cestou
preÏitia ºudstva je tolerancia.
Jozefa Matyášová

SLOVO Z ÚST STAROSTU

A UÎ SI TU „OâAKÁVAN¯“ ROK
Chtiac, nechtiac, s láskou aj nevôľou privítali sme „Ho“ rok 2005. Veriac, či
neveriac, začal už piaty rok po magickom roku dvetisícom. Väčšine z nás
pripomína výročné jubileá rodinného, ale aj spoločenského rangu, každý
jeden z nás hodnotiac ho inak.
...NÁSŤ ročným sa zdá, že deň sa vlečie neskutočne dlho a nie a nie sa
dočkať dňa nového.
Poloviční SAŤ-níci hľadia s elánom do nastávajúcich radostných dní, ale
k blížiacej sa SIAT-ke človek sa stabilizuje, udomácňuje (tatko-mamkovatie).
Po prekročení magickej SIAT-ky, je možnosť načrieť do studnice vlastného
poznania a odovzdať ich už možno aj vyrastajúcim vnúčatám.
A práve preto žime život naplno, veď ani sa nenazdáme a „popozajtra“ je
2010!
Nechce sa človeku veriť, ale pri čítaní
týchto riadkov budú už možno dievčence vyoblievané alebo vyguľované,
mládenci našibaní a nik si už ani vo sne
nespomenie na prežité vianočné a novoročné dni.
Myslím, že aspoň v tomto mi dáte za
pravdu a potvrdíte neskutočnosť letiaceho času.
Je to len chvíľa čo sme dočítali posledné vety predchádzajúceho čísla
našich novín, snažíme sa stráviť veci
v nich podchytené. Nie, niet času na
slastné rozjímanie, čas a šéfredaktorka
velia - vpred!
Píšuc a zároveň - uvažujúc, kladiem
si otázku, či zrno padlo na správnu, na
úrodnú pôdu!? Či to nie je výkrik do
tmy, do prázdna - prázdna, bez ozveny.
Nekonečný monológ vyratúvania
úspechov, či neúspechov obce nemajú
byť len „štítom“ na „obhajobu“ práce obecného zastupiteľstva, starostu
a všetkých zamestnancov obce, ale je
a bude to ponúknutá ruka k vzájomnej
spolupráci, ktorá musí priniesť úrodu
pre našu obec. Veď obec tvoríme „My“,
my ktorí tu žijeme a vlastníme majetok,
my ktorí tu len žijeme, ale aj my, ktorí
tu len vlastníme alebo máme prenajatý
majetok. Len my spoločne dokážeme
posunúť koleso dejín správnym smerom.
Ale hor sa späť na zem, do reality
dnešných dní:

– bol schválený organizačný poriadok,
pracovný poriadok a bezpečnostný
projekt obce.
– zmluvným audítorom obce je Ing. Terézia Urbanová, kontrolórom obce
pani Viera Macúchová a ekonómom
obce pani Bc. Jana Mozoláková. Sme
presvedčení, že na správnych miestach sú správni ľudia.
– Krajné má už aj „vlastnú“ lekáreň, ale
nezabúdajme, že udržíme si ju len
vtedy, ak ju neobídeme. Svet sa točí
len okolo peňazí.
– Eurofondy, firma Depónia odovzdala
podľa harmonogramu 2/3 zazmluvnených prác - ktoré boli uhradené
z financií obdržaných z fondov. Následne bola vykonaná komplexná
kontrola z technickej kancelárie ministerstva, Trenčianskou regionálnou
a rozvojovou agentúrou a v týchto
dňoch aj pracovníkmi Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR,
oba kontrolné orgány boli s výsledkom vykonanej kontroly spokojné.
– obec obdržala čiastku 10.000,- Sk
z Ministerstva kultúry SR na zakúpenie nových knižných publikácií do
obecnej knižnice a znova predloží žiadosť na dotáciu pre súbor Krajňanec
– opätovne sme požiadali Krajský školský úrad v Trenčíne o dotáciu na
odstránenie havarijných stavov na
budove základnej školy.
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– predložili sme na Environmentálny
fond Ministerstva životného prostredia SR štyri projekty
a) kanalizačný zberač a ČOV Krajné
b) rekonštrukcia vodovodu Krajné Martiška
c) rekultivácia skládky komunálneho
odpadu v Kahúnovej doline
d) oprava cesty v časti Kúty
– predložili sme na Ministerstvo financií
SR tri žiadosti o dotáciu na:
a) oprava cesty časť Kúty
b) oprava strechy budovy obecných
služieb
c) kanalizačný zberač a ČOV Krajné
– opätovne sme požiadali predsedu
vlády SR pána Mikuláša Dzurindu
o pomoc pre FS Krajňanec
– naša snaha smeruje k predloženiu
projektu na eurofondy, podprogram
3.4. v oblasti rekonštrukcia a obnova
dediny.
Okrem týchto nevyhnutných aktivít
sme zažili aj milú udalosť, keď na doporučenie pána Rastislava Eliaša, člena
republikovej rady a predsedu okresnej
rady Aliancie nového občana, navštívil
našu obec minister kultúry Slovenskej
republiky pán Rudolf Chmel spoločne
s riaditeľkou kancelárie ministra Miriam
Grófovou. Spoločne sme vzácnej návšteve predstavili nielen históriu, ale aj
kultúru v našej obci, dokresľovanou
Krajňančekom, Krajňancom, ako aj
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návštevou krajňanskej izby, ktorou nás
previedla slečna Zuzka Valášková.
Po skončení zimného obdobia a tým
aj údržby našich obecných ciest prichodí mi poďakovať nášmu technickému
úseku za zjazdnosť našich ciest. Myslím
si, že niektoré cesty v okolitých mestách (aj keď kilometrážou oveľa, oveľa
kratšie) neboli v takom technickom
stave ako naše na jednotlivé kopanice.
A tu už vonkoncom neporovnávam
technické vybavenie a finančné možnosti. Vážení kolegovia, v mene svojom,
ale aj v mene obyvateľov obce Vám
ďakujem.

Poďakovanie za pomoc pri zimnej
údržbe chodníkov patrí aj Dobrovoľnému hasičskému zboru Krajné - zásahovej jednotke Krajné na čele s pánom
Macúchom a s mladými hasičmi, hlavne
bratmi Nedbálkovými. Pán Macúch
aktívne spolupracoval aj pri kúpe hasičského auta Avia a motorovej striekačky
pre zásahovú jednotku v Matejovci.
Patrí sa poďakovať aj pánovi Miroslavovi Mozolákovi (od Mozolákov) za
nezištnú pomoc pri riešení problémom
obce, ale aj za pomoc pri príprave
techniky pre zimnú údržbu.
A celkom na záver. Naše spoločné

úsilie prináša ďalšie ovocie. Pánovi
Pavlovi Ančicovi podnikateľovi z Limbachu sa páčia úspechy a prezentácia
obce, v ktorej vlastní nehnuteľnosť
a preto sa rozhodol, že na začiatok
podporí FS Krajňanec a futbalový klub
Slovan Krajné čiastkou po 5.000,- Sk.
Chcem len dodať, nezabudnime na našich dobrodincov, priateľský stisk rúk
možno aj pri čaši kvalitného vínka, urobí
svoje.
Pán Anãic, aj v mene obce ìakujeme.
Ing. Vladislav Šuster

Z Obecného zastupiteºstva
Uznesenie ã. 7/2004 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteºstva v Krajnom konaného dÀa 14.12.2004
Obecné zastupiteºstvo po prerokovaní
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu o činnosti obecných služieb
3. Správu o činnosti obecných lesov
4. Správu o výsledku výberového konania na pracovné
miesto ekonóma obce
5. Oznámenie MŠ Krajné o zvýšení mesačného poplatku
v škôlke na 200.- Sk/dieťa
6. Odstúpenie kontrolóra obce z funkcie k 31. 12. 2004
7. Informatívnu správu o právnom zastupovaní obce (v súdnych sporoch a pod.)
B) SCHVAĽUJE
1. MUDr. Gellenovú za členku sociálnej komisie, za hlasovalo 9 poslancov
2. Návrh predbežného rozpočtu obce Krajné na rok 2005, za
hlasovalo 9 poslancov
3. VZN č. 3/2004 o miestnych daniach, miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Krajné, za hlasovalo 9 poslancov
4. Organizačný poriadok Obecného úradu v Krajnom, za
hlasovalo 9 poslancov
5. Pracovný poriadok Obecného úradu v Krajnom, za hlasovalo 9 poslancov
6. Plat kontrolóra obce vo výške 0,25 % zo zákonom stanovenej mzdy a k tomu prináležiaci skrátený pracovný čas,
za hlasovalo 9 poslancov
7. Funkciu spoločného kontrolóra pre obce Krajné, Kostolné, Priepasné, za hlasovalo 9 poslancov
8. VZN č. 4/2004 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za poskytovanie služby, za
hlasovalo 9 poslancov
9. Zriadenie spoločného školského úradu s MÚ Stará Turá,
za hlasovalo 9 poslancov
10. Poplatky za školskú družinu vo výške stanovenej ZŠ, za
hlasovalo 9 poslancov

11. Zlúčenie MŠ a ZŠ Krajné od 1. 7. 2005 pod jeden právny
subjekt, za hlasovalo 9 poslancov
12. Nájomné za priestory ambulancie v ZS do 30. 6. 2005
v pôvodnej výške, za hlasovalo 9 poslancov
13. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2003 pre Ing.
Šustera, za hlasovalo 9 poslancov
14. Príspevok na obnovu Tatier vo výške 1.- Sk/obyvateľ
obce, za hlasovalo 9 poslancov
15. Bezplatný odpredaj pozemku pre p. Ďuriša a manž. len za
náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti /pozemok bol
zaplatený v roku 1976/, za hlasovalo 9 poslancov
16. Odpredaj pozemku pod 4.b.j. Matejovec vrátane asfaltovej plochy pred objektom pre obyvateľov bytovky, cena
12.- Sk/m2, náklady s prevodom hradia kupujúci. Za
hlasovalo 9 poslancov
17. Odkúpenie pozemku v areáli školského dvora o výmere
24 m2 od Ing. Barana, cena 20.- Sk/m2, za hlasovalo 9 poslancov
18. Odkúpenie pozemkov od vlastníkov pod strelnicou
v Krajnom, cena 10.- Sk/m2, za hlasovalo 9 poslancov
19. Odpredaj požiarného vozidla Tatra 805 pre Pavla Macúcha, Krajné, za hlasovalo 9 poslancov
20. Zmluvu obce Krajné a Poľovného združenia o prenájme
výkonu práva poľovníctva v uznanom poľovnom revíri - na
majetku obce, za hlasovalo 9 poslancov
C) VOLÍ
1. Do funkcie kontrolóra obce Krajné na obdobie od 1. 1.
2005 do 31. 12. 2010 pani Vieru Macúchovú, za hlasovalo
9 poslancov
D) ODKLADÁ NA BUDÚCE ZASADNUTIE
1. Žiadosť obce Hrašné o pričlenenie do školského obvodu
Krajné
2. Návrh p. Anny Turanovej na odpredaj stánku pre obec
Krajné.
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Uznesenie ã. 8/2005 z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteºstva v Krajnom konaného dÀa 24.2.2005
Obecné zastupiteºstvo po prerokovaní
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Správu o činnosti obecných služieb
3. Správu o aktivitách obce - ozvučenie cintorína, vodovod
Luskovica, oprávnená osoba na kanalizáciu - Ing. Galiovský
B) SCHVAĽUJE
1. Rozdelenie podielových daní z príjmu FO podľa
predloženého návrhu na školské zariadenia, za hlasovalo
6 poslancov

2. Pričlenenie obce Hrašné do školského obvodu obce
Krajné, za hlasovalo 6 poslancov
3. Úpravu rozpočtu obce na rok 2004, za hlasovalo 6 poslancov
4. Správu o plnení rozpočtu za rok 2004, za hlasovalo 6 poslancov
5. Úpravu rozpočtu na rok 2005, za hlasovalo 6 poslancov
6. Bezpečnostný projekt informačného systému obce Krajné, za hlasovalo 6 poslancov
7. Odkúpenie stánku na autobusovom nástupišti do
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majetku obce v cene 140.000,- Sk na splátkový kalendár,
za hlasovalo 6 poslancov
Bezplatný prídel dreva - cca 23 m3 pre TJ Krajné, za
hlasovalo 6 poslancov
Odpredaj pozemkov pri 4.b.j. Matejovec podľa geometrického plánu č. 240-243-116/04, za hlasovalo 6 poslancov
Zníženie poplatku za odber vody pre občanov Egel K.,
č. 81 a Kubalák M., č. 238 s tým, že priemerná spotreba
vody podľa minulého roka bude predpísaná v plnej výške,
zvyšok skutočné náklady na vodu - 5,-Sk/m3, za hlasovalo 6 poslancov
Oslobodenie SPF Trenčín od platenia dane z nehnuteľnosti za pozemky, ktoré obec užíva ako miestne
komunikácie, za hlasovalo 6 poslancov a oslobodenie
cirkvi a ostatných fyzických osôb od platenia dane
z nehnuteľností za majetok, ktorý užíva obec, za
hlasovalo 6 poslancov
Žiadosť Ing. Dóšovej o zámenu časti z pozemkov parc.

13.
14.
C)
1.
2.
D)
1.

č. 235 za parc. č. 235/5 medzi žiadateľkou a obcou,
s podmienkou vypracovaného geometrického plánu
a prevod na náklady žiadateľky, za hlasovalo 6 poslancov
Inventarizačnú komisiu na spracovanie inventarizácie
majetku obce, za hlasovalo 6 poslancov
Plán kontrolnej činnosti a plán práce kontrolóra obce na
1. polrok 2005, za hlasovalo 6 poslancov
SUHLASÍ
S výsadbou zelene na autobusovom nástupišti podľa
návrhu pána Borovského, za hlasovalo 6 poslancov
Obec príjme ako dar obci majetok od občanov za podmienky, že náklady spojené s darovaním majetku znáša
občan, za hlasovalo 6 poslancov
NESCHVAĽUJE
Žiadosť o zníženie poplatku za odber vody u p. Čerešňovej, spotreba za faktúrované obdobie je v domácnosti
reálna, za hlasovalo 6 poslancov.
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Plnenie rozpoãtu obce za rok 2004
Príjmová časť:
POLOŽKA

ROZPOČET

ČERPANIE

Miestne dane a poplatky:
a/ daň z nehnuteľnosti / PO+ FO/
b/ miestne dane a poplatky
s p o l u:

1 688 000,-672 000,-2 360 000,--

1 614 641,-822 597,-2 437 238,--

96
122,4

62
3
1 981
137

125

Výnosy z majetku obce
a/ príjem z predaj auta a pozemkov
b/ príjem z dlhopisov
c/ za vyťažené nerasty
d/ nájomné za pozemky a budovy
e/ príjmy z úrokov
s p o l u:

50 000,-1 600 000,-120 000,-15 168,-1 770 000,--

Ostatné príjmy:
a/ pokuty, penále, vyhlásenie, služby z katastra, dobropisy
b/ za vydávanie časopisu
c/ poplatky za kanalizáciu, stočné
d/ stočné
e/ MŠ - školné
s p o l u:
Podiely na príjmoch zo štátneho rozpočtu:
a/ daň z príjmov FO-DÚ
b/ daň z príjmov PO.DÚ
c/ cestná daň
d/ dotácia na samosprávu
e/ dotácia na ŽP- Jasl. Bohunice
f/ dotácia na matriku
g/ dotácia na opravu strechy
h/ dotácia na knihy a hud. nástroj
ch/ dotácia na spoločnú úradovňu
i/ dotácia pre deti v hmotnej núdzi, stravné, štipendium,
dopravné, škol. pomôcky
j/ dotácia na školstvo / MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ-MŠ, ŠJ-ZŠ
s p o l u:
spolu príjmy:
Zostatok fin. prostr. z roku 2003
Fin. prostr. z EÚ

20 000,-300 000,-450 000,-770 000,-2 500
320
250
460
540
98
400
40
55

000,-000,-000,-510,-028,-109,-000,-000,-669,--

395,-960,-299,-636,--

173 126,-5 115,-106 090,-389 359,-16 375,-690 065,-2 660
512
303
460
540
98
400
40
55

636,-994,-949,-510,-028,-109,-000,-000,-669,--

143 868,-8 514 000,-13 322 184,--

143 868,-8 514 000,-13 729 763,--

18 222 184,--

19 057 524,--

23 541 962,--

4

123,8
114,7

2 200 458,--

1 507 658,-2 976 780,--

Príjmy celkom:

%

35,4
86,5

106,4
160,3
121,3
100
100
100
100
100
100
100
100
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Plnenie rozpoãtu obce za rok 2004
Výdavková časť:
POLOŽKA

ROZPOČET

ČERPANIE:

3 000
20
62
350
170
193
690
232

000,-000,-000,-000,-000,-000,-000,-000,--

200
62
20
70
6
30

000,-000,-000,-000,-000,-000,--

10 000,-50 000,-50 000,-5 215 000,--

2 911 378,-22 142,-38 937,-146 768,-232 953,-169 038,-809 298,-219 222,-154 743,-190 174,-47 783,-18 850,-30 157,-5 000,-4 982,-178 972,-3 720,-159 241,-22 277,-5 365 635,--

Matrika:
– mzdové náklady,odvody a ostatné výdaje

98 109,--

98 109,--

100

Požiarna ochrana:
– AVIA
– materiál
s p o l u:

40 000,-40 000,--

50 000,-8 108,-58 108,--

21

Obecné lesy:
a/ výkony spojov
b/ servis a údržba
nájomné
spolu:

50 000,-444 000,-6 000,-500 000,--

49 181,-445 504,-5 700,-500 385,--

98,4
100,3
95

Miestne komunikácie:
a/ materiál
b/ údržba ciest
c/ zimná údržba
d/ doprava - Piešťany, N.M.
s p o l u:

80 000,-33 000,-100 000,-37 000,-250 000,--

23 402,-53 538,-194 100,-43 766,-314 806,--

29,3
162,2
194
118,3

Ochrana životného prostredia:
a/ dom smútku - el. energia
b/ údržba zelene
c/ poplatky za odvoz TKO, úložné
s p o l u:

38 000,-350 000,-388 000,--

18 714,-40 000,-640 445,-699 159,--

Obecné služby:
a/ za materiál
b/ PHM
c/ servis a údržba
s p o l u:

230 000,-312 000,-270 000,-812 000,--

124 893,-326 924,-423 473,-- 1
875 290,--

54,3
104,8
56,8

320 000,--

289 651,-180 000,-90 000,-243 158,-36 627,-52 089,-891 525,--

90,5

Výdavky obce na výkon samosprávnych funkcií:
a/ výdavky na mzdy a odvody do fondov, poistné
b/ cestovné
c/ el. energia
d/ za plyn
e/ výkony spojov:
f/ služby a práce:
g/ servis, údržba:
h/ školenia, kurzy, kontroly a poplatky
– ihrisko - výkup pozemkov
i/ stravovanie zamestnancov
j/ poistenie majetku
k/ odmeny poslancom
l/ prídel do SF
m/ odmeny poslancom RR
n/ odmeny na dohody
o/ výdavky na spoločnú úradovňu
p/ príspevky nadáciám
r/ nákup výpočt. techniky, hud. nástroj, ozvučenie, traktor
s/ proj. dokumentácia
s p o l u:

ČOV - el. energia
TRIMONT
PROGRES
materiál na ČOV
overenie
opravy čerpadiel
s p o l u:

60 000,-380 000,--

VODOVOD:
a/ el. energia

169 628,--

5

%
97
110,7
62,8
42
137
87,6
117,3
94,5
95
77
94,3
43,8
83,3
16,6
37,2
318,4
44,6

105,2
182,9

86,8
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POLOŽKA

ROZPOČET

ČERPANIE:

667 000,-90 000,--

166,7
56,9

757 000,--

1 112 106,-51 221,-68 019,-1 400 974,--

Verejné osvetlenie
VO - el. energia
VO- materiál a údržba
s p o l u:

167 000,-333 000,-500 000,--

71 502,-313 171,-384 673,--

42,8
94

Zdravotníctvo:
Údržba zdrav. strediska

150 000,--

122 274,--

81,5

Telovýchovná jednota: príspevok

80 000,--

73 450,--

91,8

Miestna knižnica:
za knihy a časopisy

25 000,--

23 824,--

95,2

20 000,-80 000,-20 000,-120 000,--

35 924,-- 179,6
23 462,-- 29,3
7 608,-- 38
66 994,--

b/ údržba a materiál na vodovody
c/ rozbory vody
d/ za odbery vody Piešťany
s p o l u:

Kultúra:
ZPOZ
ĽŠU
odmeny na dohody
s p o l u:
Členské príspevky:

%

14 861,--

Materská škola:
Mzdové prostriedky
El. energia
plyn
tel. popl.
ostatné služby a tovary
s p o l u:
Sociálne zabezpečenie:
príspevok na stravu
spolu výdavky
Školstvo:
Výdavky celkom

1 267 439,-60 000,-255 000,-14 000,-37 561,-1 634 000,--

1 267 439,-45 676,-284 124,-11 107,-25 654,-1 634 000,--

100
76
111,4
79,3
68,3

30 000,-10 979 109,--

28 268,-12 552 335,--

94,2

7 243 075,--

7 243 075,--

18 222 184,--

19 795 410,--

• dňa 10. 1. 2005 sa zúčastnil informačného semináru vo
veci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Trenčíne
• dňa 10. 2. 2005 sa zúčastnil zasadnutia zboru poradcov
Združenia obcí pre separovaný zber Javorina - Bezovec,
n.o. v Lubine
• dňa 15. 2. 2005 spolu s Bc. Janou Mozolákovou - ekonómkou obce sa zúčastnil odborného semináru k aktuálnym úlohám miest a obcí po reforme verejnej správy
v Mestskom kultúrnom stredisku v Senici
• dňa 18.2.2005 sa zúčastnil na plenárnom zasadnutí obcí
a miest zo SR a ČR v Uherskom Brode na Slávnostiach
bratstva Čechov a Slovákov na Javorine
• dňa 21.2.2005 sa zúčastnil zasadnutia Rady Regionálneho
združenia miest a obcí Stredného Považia v Trenčíne
• dňa 23. 2. 2005 sa zúčastnil zasadnutia výboru základnej
organizácie protifašistických bojovníkov v zasadačke
obecného úradu v Krajnom
• dňa 27. 2. 2005 sa zúčastnil spoločne s pani Kodajovou,
pánom Mockom, pani Zmekovou a pánom Štefanom
Horákom spomienkovej slávnosti pri príležitosti 60. výročia
partizánskeho boja v Cetune
• dňa 11. 3. 2005 sa zúčastnil priateľského stretnutia v doškolovacom zariadení colnej správy Merkúr na Donovaloch, kde sa okrem iných stretol i s podpredsedom vlády
SR a ministrom financií SR Ivanom Miklošom, s riaditeľom
NKÚ pánom Jánom Jasovským, s podpredsedníčkou
ZMOSu p. Krakovskou

Z diára starostu
• dňa 9. 12. 2004 absolvoval s advokátom obce návštevu
Spoločnej úradovne v Myjave a na obecnom úrade, kde
spoločne pripravovali podkladový materiál na súdny spor
žalobcu - Ing. Jána Šagáta, proti žalovanému - Stavebný
úrad obce Krajné
• dňa 10.12.2004 sa zúčastnil zasadnutia Rady Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia v Trenčíne
• dňa 14. 12. 2004 sa zúčastnil valného zhromaždenia Spoločnosti Doliny, s.r.o., Stará Turá na Mestskom úrade
v Starej Turej
• dňa 16. 12. 2004 sa zúčastnil pracovného stretnutia vo veci
činnosti spoločnej obecnej úradovne na Myjave
• dňa 21. 12. 2004 spoločne s Ing. Ľubomírom Galiovským riaditeľom technického úseku navštívil Obec Velehrad (ČR).
Opätoval tak návštevu starostu obce Velehrad Ing. Stanislava Gregůrka v našej obci z letných mesiacov. Okrem
iného si potvrdili predbežný záujem o nadviazanie družobných stykov oboch obcí
• dňa 26. 12. 2004 sa zúčastnil vianočného koncertu, organizovaný Folklorným súborom Krajňanec a Krajňanček,
dňa 26.12.2004 pri tejto príležitosti navštívil zároveň aj izbu
tradícií obce Krajné, ktorú pripravila a obohacuje slečna
Zuzana Valášková
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Návšteva v Krajnom
8.marca 2005 navštívil našu obec minister
kultúry pán Rudolf Chmel. Po slávnostnom
privítaní starostom obce Ing. Vladislavom Šusterom bol pán minister predstavený poslancom
obce, členom spoločenských organizácií i prítomným občanom.
Kultúrny program bol uvedený stručnou
históriou obce i kopaníc. Náš súbor Krajňanec
mal čo ukázať. V programe sa striedali generácie tanečníkov - od tých najmladších až po
„najstarších“. Do tanca hrala cimbalovka pod
vedením pána Jánoša.
Po tanečnom vystúpení nasledovala pre-

hliadka krajnianskej ľudovej izby, ktorú zriadila
študentka folkloristiky Zuzana Valášková.
V neskorých popoludňajších hodinách sa
potom občania stretli s p.Rudolfom Chmelom
v sobášnej miestnsti. Veríme, že naša obec
ukázala to najlepšie a program súboru Krajňanec si pozrú milovníci kultúry aj v niektorom
európskom štáte.
Touto cestou chceme poďakovať za sprostredkovanie tejto návštevy pánovi R.Eliášovi členovi republikovej rady a predsedovi
Okresnej rady ANO v Myjave.

Nová lekáreň v Krajnom

strechou sa dajú vybaviť hneď dve veci. Veľkou výhodou
je, že ordinačné hodiny pani doktorky sú synchronizované
s otváracími hodinami lekárne, teda pacient si môže po
odchode od lekára vyzdvihnúť lieky a ihneď ich užívať.
Doteraz Krajňanci museli chodiť pre lieky do okolitých
mestečiek ako je Myjava, Stará Turá alebo Vrbové. Keď si
k tomu pridáme horúčkovité stavy pacientov, alebo ich
nevládnosť, tak boli odkázaní na pomoc iných ľudí. Slúži
ku cti aj obecného úradu na čele s Ing. Vladislavom
Šusterom, že dokázal zabezpečiť túto prevádzku. Záleží
len na občanoch Krajného, aby v plnej miere využívali túto
lekáreň, pretože čím bude rentabilnejšia, tým sa udrží
v plnom rozsahu jej prevádzka aj do budúcnosti, čo jej aj
ja želám.
Ing. Ján Klimek

Bol som milo prekvapený pri
mojom príchode u pani MUDr. Jany
Gellenovej pri predpísaní liekov pre
moju 89 ročnú matku, ktorá mi
veľmi ochotne vybavila moju
požiadavku. Ďalší dobrý pocit som
mal, keď mi zdravotná sestra p.
Slavka Lehoczká vypísala recept
a poradila mi, že lieky si môžem vybrať priamo v tejto
budove. Tak som sa vybral do druhých dverí, kde je
novozriadená lekáreň pod vedením Mgr. Evy Eľkovej.
V duchu som si pomyslel aké je to dobré, keď pod jednou
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Spomienka na ples
V roku 1997 som si želal, aby sme sa v plesovom období každoročne stretli pri dobrej
hudbe a v sviatočnej atmosfére sa pobavili a porozprávali. Som rád, že ples priateľov
našej školy sa stal tradíciou a tohto roku sme sa ráno spokojní rozchádzali po
8.krát.I keď plesová sezóna bola veľmi krátka, napriek menšiemu počtu hostí ples
môžeme hodnotiť ako vydarený. Výťažok z neho, ako obyčajne, pôjde na zveľadenie
školy.
K príjemnej atmosfére a dobrej nálade prispela i nová hudobná formácia ONYX a,
samozrejme, cimbalovka FS Krajňanec. Poďakovanie patrí im a všetkým, ktorí toto
perfektné podujatie pripravovali.
Zároveň chcem poďakovať skvelým ľudom a firmám, ktorí obohatili našu tombolu:
JAZ, p. Miro Molčan, TBS, Thermoplastik, p. Milan Kozár, OU Jablonka, Nachema, LEJA,
Monsa, Inštalatérstvo Figura, Setoop, p. Malich Jozef, p. Zrubák Ján , p. Štefanko Ján,
Bove, Zambet, Mineral Aqua servis, Scherdel ,Tova, Landert keramik, rod. Čechovičová,
Herbex, p. Pardavý Jozef, HAM, Triislands, OU Krajné, Vato, p. Kečkéšová Marcela,
PD Poriadie, Amossa, a.s, Mandy Sk, p. Marková Danka, Molitex, p. Kováčiná Milka,
p. Šusterová Zuzana.
Dúfam, že chuť zabávať sa pri dobrej hudbe a v spoločnosti skvelých ľudí, Vás privedie
opäť k nám na už 9. ples priateľov našej školy v roku 2006. Tešíme sa na Vás už teraz.
Mgr. Milan Medveď - riaditeľ školy
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Jarné upratovanie - ochrana lesov
Vážení občania!
S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšené nebezpečie vzniku
požiarov. Z týchto dôvodov sa k Vám
touto formou hlásia opäť požiarnici
s cieľom upozorniť Vás na typické
príčiny a poskytnúť Vám rady, ako
tieto riziká podstatne obmedziť.
V tomto období vrcholia protipožiarne ochrany, ktoré z poverenia
obecného úradu vykonávajú najmä
dobrovoľní
požiarníci
a
ďalší
špecialisti. Je potrebné, aby ste dbali
na ich rady a odporúčania a zistené
nedostatky odstránili v záujme Vašej
bezpečnosti, ale i Vašich príbuzných
a susedov.
Toto obdobie je typické ako „Jarné
upratovanie“, kedy dôkladne vyčistíme všetky obytné i hospodárske
budovy, odstraňujeme nepotrebné
predmety a horľavý materiál a uvoľníme potrebné evakuačné priestory.
Dôrazne Vás upozorňujeme na
nebezpečie vypaľovania trávy, ktoré
každoročne spôsobuje smrteľné zra-

nenia najmä občanov z radov dôchodcov, ale i veľa požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.
Jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia len
začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia
predstavujú veľké nebezpečie vzniku
požiarov a najmä rozšírenia požiarov.
Preto venujte pozornosť pobytu detí
v prírode, pamätajte na to, že odhodená neuhasená cigareta i zápalka sú
častou príčinou požiarov.
Upozorňujeme i turistov, že oheň
možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba
venovať jeho uhaseniu a uloženiu
popola pri chatách.

uchrániÈ prírodu pred zbytoãn˘mi
stratami. Len spoloãné úsilie,
opatrnosÈ a ostraÏitosÈ nám pomôÏu
preklenúÈ toto obdobie zv˘‰eného
nebezpeãia vzniku poÏiarov bez
veºk˘ch morálnych a finanãn˘ch
strát.
Bc. Pavol Macúch

VáÏení obãania!
Lesy sú na‰ím bohatstvom, upevÀujú a vracajú nám zdravie. Z ekologického hºadiska plnia nenahraditeºnú funkciu. Veríme, Ïe v spolupráci so ·tátnymi lesmi, urbárskymi
spoloãnosÈami i majiteºmi lesov sa
nám s Va‰ou podporou podarí

Vìaka Vám, Ïe rozdávate radosÈ...
âas plynie míºov˘mi krokmi a je
tu opäÈ Nov˘ rok. Ja sa musím
vrátiÈ k tomu minulému a deÈmi
tak túÏobne oãakávanému ãasu
Vianoc.
V kaÏdej rodine je obdobie, keì
sa darí v˘borne, je zdravie, je
práca, je spokojnosÈ, je porozumenie. âasto sa v‰ak stane, Ïe
v‰etko, ão som vymenovala sa
rozplynie a nastane opaãná situácia, nie je ani zdravie, ani práca,
ani porozumenie a rodina sa
ocitne v núdzi.
Veºmi ma te‰í, Ïe sú tu v Krajnom
ºudia, ktorí majú súcit s takouto
rodinou a snaÏia sa pomôcÈ. Moja
veºká
vìaka
patrí
pánovi
Janu‰kovi, ktor˘ cez spoloãenstvo
veriacich na Slovensku a v Nemecku zabezpeãil pre deti t˘chto rodín
vianoãné darãeky a sám ich aj
v rodinách odovzdal. Poìakovanie
patrí aj riaditeºovi ‰koly pánovi
Mgr. Milanovi Medveìovi, ktor˘
t˘mto rodinám pomáha tak, aby
náklady na ‰kolopovinné deti
neboli aÏ také vysoké a tieÏ dal
zoznam detí zo sociálne slab˘ch

rodín na odovzdanie vianoãn˘ch
darãekov.
KeìÏe základnú ‰kolu z na‰ej
rodiny nav‰tevujú iba Alenka
a Petrík, dostali iba oni darãeky.
Krásne na tom v‰ak bolo to, Ïe si
darãeky rozdelili. Alenka dala
ªubkovi a Petrík zasa Robkovi.
Boli to nemecké hodnotné darãeky, kde bolo obleãenie, samozrejme hraãky, ‰kolské a osobné
potreby. Deti mali obrovskú radosÈ, veºmi sa te‰ili a hlavne si ich
váÏia a cenia.
Takú radosÈ z darãekov e‰te
nemali, aj keì som im v minulosti
mohla kúpiÈ hodnotnej‰ie darãeky.
Za túto radosÈ Vám
srdeãné poìakovanie.

Na záver už iba pár slov. Navždy
zostanete zapísaní na tabuli cti
v mojom srdci. Ďakujem, veľmi
pekne Vám ďakujem!
Emília Dlhá

patrí

Nedá mi ale nespomenúÈ e‰te
jedného ãloveka a t˘m je pán farár
Mgr. Ivan Novomestsk˘. ëakujem
mu za to, Ïe má pre mÀa ãas
a vypoãuje si, ão najviac trápi moje
srdce, podporí ma du‰evne, ale aj
finanãne z vlastného vrecka, keì
uÏ naozaj neviem, ako ìalej ÏiÈ.

9

Nájdu sa medzi nami i takí ºudia,
ktorí keì vidia, Ïe sa rodina
potk˘na a aj padá, snaÏia sa e‰te
väã‰ie polená hodiÈ pod kolená. Je
tu ale ten tzv. bumerang, ão hodí‰,
to sa ti vráti späÈ.

ĎAKUJEME!
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Preãítali sme pre Vás...

OpäÈ medvedia sluÏba
obciam
Zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa zrušil i zákon
č. 87/1994 o cestnej dani. Finančné
prostriedky získané z cestnej dane
boli účelovo viazané a používali sa na
investície a opravy komunikácií ako
vo vlastníctve štátu, tak i obcí.
Cestnú daň od 1.1.2005 nahradila
daň z motorových vozidiel, ktorej
výbercom zostane príslušný daňový
úrad a príjemcom bude vyšší územný
celok (VÚC), na území ktorého sú
motorové vozidlá evidované na
dopravných inšpektorátoch a používané na podnikanie. Štát najskôr odovzdal VÚC komunikácie,
a teraz im zákonom zabezpečil
i príjem na ich údržbu investície.
Postup vcelku správny, keby prijatý
zákon nezabudol na obce a jej obyvateľov. Obce sú prijatým zákonom
ukrátené hneď dvakrát. Daň z mo-

torových vozidiel je vyberaná za
motorové vozidlá využívané na
podnikanie vo vlastníctve podnikateľských subjektov, a to za používanie diaľníc, ciest I., II. a III. triedy
a miestnych komunikácií. Príjemcom
je však len VÚC, hoci daň sa vyberá
i za používanie miestnych komunikácií, o údržbu ktorých sa starajú
obce. Zrušený zákon o cestnej dani
však pamätal aj na obce, ktoré
pomernú časť z vybratej cestnej dane
dostali do svojich rozpočtov ako
účelovú dotáciu na opravu svojich
komunikácií.
Daňou z motorových vozidiel sú
spoplatnené bez výnimky všetky
vozidlá na vývoz komunálneho odpadu a odpadu zo septikov a žúmp, či
už vo vlastníctve obcí, spoločností
založených obcou alebo súkromných
spoločností, ak sa používajú v súvislosti s podnikaním. Je len málo obcí,
ktoré vývoznú techniku využívajú
výlučne pre svoju potrebu a neposkytujú ňou služby i pre iné obce.
Zákonom o cestnej dani bola táto
kategória vozidiel oslobodená v plnom rozsahu. Zavedená daň z motorových vozidiel sa nutne musí

premietnuť do ceny za vývoz odpadu.
Obec teda nielenže prišla o finančné
prostriedky na opravu svojich miestnych komunikácií, ale za ich používanie v špecifických službách v prospech svojich obyvateľov bude ešte
platiť vyššiemu územnému celku
nemalé finančné prostriedky. Bude
záležať len na zastupiteľstvách obcí,
či zvýšené náklady prenesú do ceny
za vývoz odpadu a zaplatí ju občan,
alebo nájdu v obecnom rozpočte
peniaze na tieto náklady - ale
pravdepodobne na úkor zabezpečenia iných činností.
Opäť sa raz potvrdilo, že obce a ich
obyvatelia každú zmenu v decentralizácií štátnej správy pocítia
najtvrdšie na vlastnej koži. Koľko
takýchto zmien sú schopné ešte obce
uniesť? Alebo sa nájde vôľa predkladateľa zákona a poslancov NR SR
novelizovať tento zákon a chybu
napraviť? Alebo poslanci VÚC už
v prijatých všeobecne záväzných
nariadeniach urobia gesto a napravia
krivdu, ktorú spôsobil voči obciam
zákon?
prevzaté z Obecných novín
týždenníka miest a obcí

Poďakovanie
Dňa 1. januára 2005 odišla na zaslúžený dôchodok ekonómka obce pani Viera Macúchová. Na
tunajší obecný úrad - predtým MNV nastúpila pracovať v septembri 1967, najprv ako
administratívna pracovníčka, neskôr ako ekonómka obce. Na úrade odpracovala 37 rokov.
Milá Vierka, ìakujeme Ti za vykonanú prácu a do ìal‰ích rokov prajeme veºa zdravia, rodinnej
pohody, veºa síl do ìal‰ej ãinnosti, aby si v plnej spokojnosti preÏívala v‰etky nasledujúce dni
v kruhu svojej rodiny.
Ing. Vladislav Šuster, starosta obce
a kolektív pracovníkov obecného úradu

Pamiatka na zosnul˘ch
Koncom októbra 2004 sme sa zúčastnili
v Dome smútku v Krajnom na obrade pri
príležitosti Pamiatky zosnulých. Touto cestou
sa chcem poďakovať za to, že na našich
najbližších, ktorí svoju životnú púť skončili,
spomínajú aj naši spoluobčania.

Speváckemu
zboru
prejavujeme
obdiv
a ďakujeme za krásny prednes piesní, ktorých
slová a melódie pohladili naše ubolené srdcia.
Za celú rodinu Elena Kavická

Atesty o vodonepriepustnosti Ïúmp

OZNAM

Firma Keson spol. s.r.o. Košice Vám ponúka pomoc pri vykonaní atestov o vodonepriepustnosti nových
a jestvujúcich žúmp pri rodinných domoch vo Vašej obci.
Atesty vodonepriepustnosti nádrží - žúmp rôznych veľkostí vykonávame v zmysle normy STN 736505.
V prípade, že Vás naša ponuka oslovila, veľmi radi Vám uvedenú službu poskytneme.
Bohumil Hodermarsky, konateº spoloãnosti
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Z DIANIA V OBCI
Do pozornosti občanov úradná tabuľa obce!
Každá obec
má priamo zo
zákona povinnosť dôležité
ro z h o d n u t i a ,
nariadenia
zverejňovať
(niektoré ešte
pre prijatím) na úradnej tabuli. Tu si

OZNAMY

môžu občania včas prečítať, čo bude
obec schvaľovať a aké VZN schválila.
Zo skúseností vieme, že veľmi málo
občanov sleduje, čo je na úradnej tabuli
vyvesené. Svedčí o tom i fakt, že po
poslednom schválení VZN o miestnych
daniach a poplatkoch minimálne 1/3
daňovníkov telefonicky žiadala, aby im
obecný úrad poštou zaslal VZN. Určite
si každý vie zrátať, aké by to boli
náklady - kópia 10 strán + obálka + 13,Sk poštovné. Pritom toto nariadenie je
k nahliadnutiu na úradnej tabuli od 15.

novembra 2004. I veľa iných informácií,
ktoré je možné prečítať si na úradnej
tabuli (prípadne v Krajnianských novinách), žiadajú občania poskytnúť písomne.
Úradná tabuºa je pri budove obecného úradu a je obãanom prístupná
24 hodín denne. Veì kaÏd˘ obãan
z ãasu na ãas ide na obecn˘ úrad
alebo na po‰tu.
Lýdia Boorová, prednostka OÚ

Z kultúry
Konalo sa:
- dňa 26. decembra 2004 o 15:00 hod. vianočný koncert v Požiarnej zbrojnici Krajné
- dňa 22. januára 2005 školský ples u p. Haššanovej - HANY Reštaurácia
- dňa 5. februára 2005 pochovávanie basy u p. Haššanovej - HANY Reštaurácia

Spoloãenská rubrika
BLAHOŽELÁME JUBILANTOM
NARODENÝM V JANUÁRI,
FEBRUÁRI A MARCI
50 rokov
Mária Lančaričová
Milan Horniak
Ján Parči
Vlasta Valášková
Alžbeta Milčíková
Oľga Parčiová
Ján Konečník
Milan Sivák
Oľga Kubišová
Jozef Arbet
55 rokov
Alžbeta Gráfová
Emília Mramúchová
Anna Arbetová
Vít Javro
Milan Konečný
Ján Hučko
60 rokov
Anna Ďurišová
Štefan Blaho
Justína Sedíleková
Anna Melicherová
Emília Michalcová
Helena Obuchová

65 rokov
Alžbeta Saková

Vladimír Mihálik Anna Siváková

70 rokov
Jozefa Matyášová
Pavol Drobný
Štefan Kahún
Zuzana Malovícová

ROZLÚČILI SME SA
Zuzana Gavorová
Mária Miklášová
Ján Dlhý
Ján Mocko
Milan Zedník
Michal Knap

75 rokov
Karol Tallo
90 rokov
Alžbeta Korunová
94 rokov
Zuzana Obuchová

STRIEBORNÁ SVADBA
- 25 spoločne
prežitých rokov:
Miloslav Malý
a Jana rod. Medová

VITAJTE
NOVORODENCI
Viktória Mramúchová
Nikoleta Vajkúnyová
Ján Gébl

ZLATÁ SVADBA
- 50 spoločne
prežitých rokov:
Štefan Gavora
a Anna rod. Tomášiková

BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Roman Baláž Renata Toráčová,
rod. Parčiová
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O b e c K r a j n é - V˘ v o z a z v o z k o m u n á l n e h o o d p a d u
Vývoz veľkoobjemového komunálneho
odpadu a drobného stavebného odpadu
rok 2005
Krajné
- ZŠ zástavka
- Požiarna zbrojnica
- Horný koniec pri zbrode

30.03.05 - 05.04.05

Žadovica
06.04.05 - 12.04.05
- autobusová zástavka
Luskovica - križovatka nad transformátorom
Svinová - pri autobusovej zástavke
U Januškov
- autobusová zástavka
Podvrch - pri obecnej studni
Prehôrka - na križovatke

13.04.05 - 19.04.05

Konkušova dolina
- autobusová zástavka

20.04.05 - 26.04.05

Vydarená dolina - autobusová zástavka
Podrienie - autobusová zástavka
Matejovec - Chalupy
27.04.05 - 03.05.05
Matejovec - križovatka k Chalupám
Matejovec - pri Juhásikovi
Dobrá Mera - pri Babuškovi
Dobrá Mera - pri Genšeniakovi
U Potôčkov

Zbehy - pod obchodom
11.05.05 - 17.05.05
U Ferancov - preloženie - u Marušícov
U Vankov - preloženie - Komárno
Do kontajnerov nepatrí:
kompostovateľný odpad (lístie, zvyšky rastlín, tráva,
drevo, konáre stromov), odpad, ktorý je určený k separovaniu (žel. šrot, papier, plasty, sklo), nebezpečný odpad (batérie, pneumatiky, elektronický
odpad, oleje, znečistené obaly, farby).

Kalendár zvozu komunálneho odpadu v 1. polroku 2005
Dátum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Január
x
x
ZKO

x

Február

Marec

x
x

x
x
ZKO

x
x
ZKO

x
x
ZKO

x
x
ZKO

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
ZKO

Jún

x
x
ZKO, Pl.

x
x

Plasty

Sklo

Máj
x

x
x

x
x

Plasty

Apríl

x
x
ZKO

x
x
x
x
ZKO

Nádoby a vrecia vyložiť na stanovište do 7:30 hod.
Obaly z plastov pred uložením do vriec zošliapnite!
Je nutné dodržiavať VZN obce Krajné vo veci
separovania odpadu
tel.: obecné služby 7786 131, 0905/358322

x
x
ZKO
Plasty

x
x

x
x
Pa, Že
x
x
ZKO

Plasty

x
x
ZKO
Sklo

04.05.05 - 10.05.05

x
x
ZKO

OZNAM
Obec Krajné Vám oznamuje, Ïe
kancelária Správy obecn˘ch
lesov Krajné sídli v priestoroch
Materskej ‰koly v Krajnom.
• Inzerát: Kúpim 5 ks kompletn˘ch
dievãensk˘ch krajniansk˘ch krojov.
Kontakt na tel. 0907/763217.

Pracovný čas
na OÚ v Krajnom
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

7:30 - 15:30
7:30 - 15:30
7:30 - 16:00
nestránkový deň
7:30 - 15:00

Obedňajšia prestávka
12:00 - 12:30

x
x
x
x

x - dni pracovného pokoja
ZKO - zmesový komunálny odpad
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