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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa
11.6.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 11.6.2020 za účasti --poslancov , prednostky OcÚ Jany Hudecovej, ekonómky obce Mgr. Jany Mozolákovej,
matrikárky obce Bc. Miroslavy Matejovičovej, hlavného kontrolóra obce PaedDr. Rastislava
Púdelku a 1 občianky.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k Záverečnému účtu obce Krajné za rok
2019
7. Záverečný účet obce Krajné za rok 2019
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka
2020
9. Návrh VZN o pohrebníctve č. 1/2020
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 17415/9 v záhradkárskej osade v Žadovici
Mgr. Ivany Jägrovej s manž., Piešťany
11. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve:
pozemkov k individuálnej bytovej výstavby
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny zástupca starostu obce Ing. Pavol Egreši
skonštatoval prítomnosť 9 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny skonštatoval
že sú prítomní 9 poslanci OZ a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania
schopné.
2. Schválenie programu OZ
Zástupca starostu obce Ing. Pavol Egreši
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

dal hlasovať poslancom OZ o návrhu

Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 10/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
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5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k Záverečnému účtu obce Krajné za rok
2019
7. Záverečný účet obce Krajné za rok 2019
8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka
2020
9. Návrh VZN o pohrebníctve č. 1/2020
10. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 17415/9 v záhradkárskej osade v Žadovici
Mgr. Ivany Jägrovej s manž., Piešťany
11. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve:
pozemkov k individuálnej bytovej výstavby
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce: Ing. Ondreja Lančariča a p.
Drahomíru Michalidesovú a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 11/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: Ing. Ondreja Lančariča a p.
Drahomíru Michalidesovú a za zapisovateľku - p. Janu Hudecovú.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia OZ:
 Dodatok č. 1 k Štatútu obce Krajné
 prenájom pozemku vo výmere 602m2 za sumu 19,92€ p.č. 17412/29 pre Maksyma
Kliusa s manž. Hannou, Bratislava sa zatiaľ neuskutočnil, Slovenská pošta vrátila
doporučený list
 bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve medzi Obcou Krajné a Ing. Miroslavom
Malým s manž. na vecné bremeno na parcelu vo vlastníctve obce č.p. 232/9
Konštatovanie č. 2
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
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5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019
Materiály si audítorka vyžiadala koncom minulého týždňa, z toho dôvodu ešte nie je
spracovaná správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019.
Odporúčame tento bod programu presunúť na nasledujúce zasadnutie OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.12/2020
OZ presúva Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019 na
nasledujúce zasadnutie OZ.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k Záverečnému účtu obce Krajné za
rok 2019
Hlavný kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Krajné za rok 2019. Materiál obdržali
všetci poslanci.
Konštatovanie č.3
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu
Obce Krajné za rok 2019.
7. Záverečný účet obce Krajné za rok 2019
Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila poslancom OZ Záverečný účet
obce za rok 2019 a rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2019. Materiál obdržali všetci
poslanci Záverečný účet obce Krajné za rok 2019 bol zverejnený na úradnej tabuli a na
webovom sídle obce Krajné.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č. 13/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019
bez výhrad a zároveň schvaľuje na základe uvedených skutočností čerpanie rezervného
fondu za rok 2019 vo výške 7717,20 €.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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8. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II.
polroka 2020
PaedDr. Rastislav Púdelka, hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie II. polroka 2020. Návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce. Návrh obdržali všetci poslanci OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 14/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce
Krajné na obdobie II. polroka 2020
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

9. Návrh VZN o pohrebníctve č. 1/2020
Bc. Miroslava Matejovičová predložila poslancom OZ na schválenie Návrh VZN č.
1/2020 o pohrebníctve. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Návrh obdržali všetci poslanci OZ.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 15/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh VZN č. 1/2020 o pohrebníctve.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10 Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p.č. 17415/9 v záhradkárskej osade
v Žadovici Mgr. Ivany Jägrovej s manž., Piešťany
Zástupca starosta obce Ing. Pavol Egreši predložil poslancom OZ Žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku p.č. 17415/9 vo výmere 520m2 v záhradkárskej osade v Žadovici Mgr.
Ivany Jägrovej s manž., Piešťany
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
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Uznesenie č. 16/2020
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné predať pozemok v záhradkárskej osade
v Žadovici p.č. 17415/9 vo výmere 520m2.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
11. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve:
pozemkov k individuálnej bytovej výstavby
Zástupca starosta obce Ing. Pavol Egreši predložil na schválenie vyhlásenie
Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve: pozemkov
k individuálnej bytovej výstavbe v Matejovci. Text VOS obdržali všetci poslanci OZ a bude
súčasťou zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: 1 - p. Andrej Lacho
Uznesenie č. 17/2020
OZ prekladá vyhlásenia Verejnej obchodnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o budúcej
zmluve: pozemkov k individuálnej bytovej výstavbe v Matejovci na najbližšie zasadnutie OZ.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce

12. Informácie starostu obce













v spolupráci s SVP, št. podnik Piešťany bol odstránený náhon pri Podvrchu v koryte
potoka
pre pracovníka lesov bolo na leasing kúpené osobné motorové vozidlo Duster
predali sme za sumu 1750,-€ autobus,
máme vyhliadnutý autobus v SAD Nové Mesto n/V
pracuje sa na verejných WC popri iných prácach
starosta obce s hasičmi prevzali automobil IVECO Daily do Trenčína od MV SR
bolo ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu chodníka od autobusového
nástupišťa po cca p. Medu
odstraňovala sa porucha vodovodu v Matejovci
zaslali sme objednávku na asfalt, budú sa vyspravovať cesty (menšie a menšie
podielové dane)
bolo nám doručené vyjadrenie žalovaného z Okresného súdu Nové Mesto nad
Váhom, odmietajú uzatvoriť dohodu alebo zmier a peniaze minuli na to, na čo boli
určené, bola spracovaná odpoveď pre súd a čakáme na termín pojednávania
čo s budovou bývalej MŠ – starosta nebol na Fonde rozvoja bývania z dôvodu
korona krízy, vrátime sa k predaju
2x bola kolaudácia
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2x vydané stavebné povolenia
Kolaudácia DSS Adonis
Zasielame rozhodnutia o DzN priebežne

Konštatovanie č. 4
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
13. Diskusia

14. Záver
Overovatelia:

Zapisovateľka:

p. Drahomíra Michalidesová, dňa:

Jana Hudecová

Ing. Ondrej Lančarič, dňa:
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