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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 9.9.2021
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 9.9.2021 za účasti 9
poslancov OZ , starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany Hudecovej,
Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ s MŠ, 7 občanov.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Polročná správa hlavného kontrolóra obce Krajné
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
7. Návrh Dodatku č. 10 k VZN 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
8. Návrh Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Krajnom
9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na iné využitie budovy bývalej materskej školy
10. Diskusia k možnosti IBV Matejovec – Červená hora
11. Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 17412/34 a 17412/63 p. Michala Križáka, Vrbové
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník konštatoval
prítomnosť 9 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval, že sú prítomní
9 poslanci OZ a vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.
2. Schválenie programu OZ
Starosta obce JUDr. Ján Konečník dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva .
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa : ----Uznesenie č. 22/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Polročná správa hlavného kontrolóra obce Krajné
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
7. Návrh Dodatku č. 10 k VZN 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
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školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej
škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
8. Návrh Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Krajnom
9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na iné využitie budovy bývalej materskej školy
10. Diskusia k možnosti IBV Matejovec – Červená hora
11. Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 17412/34 a 17412/63 p. Michala Križáka, Vrbové
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce JUDr. Ján Konečník : p. Dušana
Konečníka a p. Vladimíra Malého.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa : ----Uznesenie č. 23/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Dušana Konečníka a p. Vladimíra
Malého.

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, kontrolu uznesení predniesla p. Jana Hudecová



pozemok 12769/34 vo výmere 65m2, zastavaná plocha a nádvorie vytvorený GP č.
76/2021 zo dňa 19.5.2021, overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom pod č. 61-212/2021 zo dňa 25.5.2021.
Ing. Dušan Mozolák bol zapísaný ako konateľ SLV, s.r.o.

Konštatovanie č.9
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Polročná správa hlavného kontrolóra obce Krajné
Kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ správu hlavného
kontrolóra obce Krajné za I.polrok 2021. Správu obdržali všetci poslanci OZ.
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Konštatovanie č. 10
OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce Krajné za I.polrok 2021.
6. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Správu nezávislého
audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020. Správu obdržali všetci poslanci OZ.
Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020.
7. Návrh Dodatku č. 10 k VZN 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky
úhrady v školskej jedálni
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Dodatku č. 10
k VZN 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Návrh Dodatku č. 10 bol
zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, Návrh obdržali všetci poslanci.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ---Uznesenie č. 24/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Dodatku č. 10 k VZN 2/2012 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť
školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady
v školskej jedálni
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
8. Návrh Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Krajnom
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Knižničného
a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Krajnom. Návrh Knižničného a výpožičného
poriadku Obecnej knižnice v Krajnom bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom
sídle obce, Návrh obdržali všetci poslanci.
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Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č. 25/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice
v Krajnom
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
9. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na iné využitie budovy bývalej materskej
školy
Starosta obce JUDr. Ján Konečník oboznámil poslancov OZ o stave budovy
materskej školy a zároveň i o potrebe vybudovať v obci byty. Podmienky, podklady VOS

ako aj majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností budú prerokované poslancami
obecného zastupiteľstva.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: p. Dušan Konečník, p. Vladimír Malý
Zdržal sa: ----Uznesenie č. 26/2021
OZ schvaľuje vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na zhotoviteľa prestavby budovy

materskej školy s pozemkom na samostatné bytové jednotky. Podmienky, podklady
VOS ako aj majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností budú prerokované
poslancami obecného zastupiteľstva.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10. Diskusia k možnosti IBV Matejovec – Červená hora
Po diskusii k možnosti využitia p.č. 13462/100 lokalita Červená hora Matejovec,
poslanci OZ, prítomní občania (Jaroslav Obuch, Mgr. Marián Halaš a Zuzana Talábová) sa
dohodli, že obyvatelia miestnej časti Matejovec sami zostavia pracovnú skupinu, ktorá do
novembra tohto roku spracuje pripomienky, podnety, návrhy občanov miestnej časti
Matejovec k možnej IBV, tak aby sa opakovane mohol tento bod prerokovať na najbližšom
zasadnutí OZ.
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11. Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 17412/34 a 17412/63 p. Michala Križáka, Vrbové
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie zámer
predaja obecných pozemkov p.č. 17412/34 vo výmere 423m2, vedená ako záhrada
a 17412/63 vo výmere 26m2 vedená ako zastavané plochy a nádvoria p. Michalovi Križákovi
z Vrbového. Pozemky sa nachádzajú v záhradkárskej osade v Žadovici.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: ----Zdržal sa: ----Uznesenie č. 27/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predaja pozemkov p.č. 17412/34 vo výmere 423m2
vedená ako záhrada a 17412/63 vo výmere 26m2 – vedená ako zastavané plochy
a nádvoria
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
12. Informácie starostu obce
13. Diskusia
14. Záver
Overovatelia:

Zapisovateľka:

p. Dušan Konečník, dňa:

Jana Hudecová

p. Vladimír Malý, dňa:
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