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Biely sneh, na okne kvety mrazivé,
všetky deti už túžia po zime.
So zimou Vianoce prichádzajú,
radosť do detských očí prinášajú.
Prežite ich v kruhu blízkych duší,
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.
Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu Vašej rodiny.
Nech nastávajúci rok prinesie Vám veľa zdravia, šťastia a splnenie
aj tých najtajnejších želaní Vám praje
kolektív pracovníkov obce Krajné
a kolektív redakčnej rady KN

UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 20. 9. 2018
Uznesenie č. 54/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia
5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej
závierky k 31. 12. 2017
6. Schválenie predaja pozemkov č. 11026/1,
11026/2, 11026/3 pre p. Ľudmilu Blaškovú,
Stará Turá
7. Schválenie predaja pozemkov p. č. 232/52
a 232/16 pre p. Dušana Nedbálka s manž. Krajné
8. 3. Úprava rozpočtu na rok 2018
9. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
p. č. 232/11 pre p. Dušana Nedbálka, Krajné,
p. Pavla Nedbálka, Stará Turá, p. Vladimíra
Nedbálka, Lubná, ČR
10. Presunutá žiadosť zo zasadnutia Obecného
zastupiteľstva zo dňa 14. 6. 2018 o odkúpenie

časti pozemku p. č. 11 125 p. Ivana Sedláka,
Krajné
11. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
p. č.3022/1 p. Jána Parčiho s manž., Krajné
12. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
p. č.3022/6 a p. č. 3022/5 p. Jozefa Parčiho,
Krajné
13. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku p. č. 232/9 p. Emílie Ďurišovej, Krajné
a p. Anny Havlasovej, Šurany
14. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku p. č.
17 145/28 o výmere 461 m2 Ing. Petra Ábela,
Piešťany
15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
p. č.232/24 p. Miroslava Mihočku s manž.,
Krajné
16. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku
p. č. 232/14 p. Miroslava Marônka s manž.,
Krajné
17. Žiadosť o odkúpenie časti obecných pozemkov
p. č. 232/9, 232/35 p. Janky Polákovej, Krajné
18. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
č. 1/2013 TBS, a. s. Stará Turá
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19. Žiadosť o Úpravu nájomnej zmluvy
Poľnohospodárske družstvo Krajné
20. Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych
pozemkov Lipovec, s.r.o. Krajné
21. Žiadosť o prenájom obecných pozemkov
p. Jána Ferianca, Krajné
22. Rôzne.
a) Žiadosť o kúpu pozemku p. č. 17415/24 vo
výmere 444 m2, Matej Antal, Trnava, Lukáš
Antal, Trnava a Peter Antal, Trnava
b) Schválenie úveru na financovanie
Rekonštrukcie verejného vodovodu a rekonštrukcie verejnej kanalizácie Krajné na p. č.
232/10 vo výške 38 308,42 €.
c) Schválenie úveru na financovanie
„Rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v obci
Krajné – časť strop“ vo výške 35 000,-€.
d) Žiadosť o odkúpenie p. č. 315/1 p. Pavlom
Kravárikom, Krajné
e) Žiadosť o odkúpenie p. č. 315/1
Mgr. Soňou Dolníkovou, Krajné
f) Zámena pozemkov podľa GP č. 071/18
medzi Obcou Krajné a p. Rastislavom
Hrušovským a Romanom Hrušovským,
Bratislava
g) Informácie starostu obce
23. Diskusia
24. Záver

v podielovom spoluvlastníctve Obce Krajné (právny
vzťah k nehnuteľnostiam je evidovaný na liste
vlastníctva č. 1824).
OZ II. Schvaľuje
v súlade s uznesením č. 13/2018 zo dňa
15. 3. 2018 odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a k.ú. Krajné, ktoré sú Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom evidované
nasledovne:
LV č. 1824 – parcely registra „C“ Druh pozemku

Umiestnenie
pozemku
p. č. 11026/1 vo výmere 858 m2 Zastavané plochy a nádvoria
2
p. č. 11026/2 vo výmere 73 m2 Zastavané plochy a nádvoria
2
2
p. č. 11026/3 vo výmere 4 m
Zastavané plochy a nádvoria
2
Vlastníctvo: pod B14 Obec Krajné
v podiele 1/10 = 93,50 m2
pod B16 Ľudmila Blašková
v podiele 1/4 = 233,75 m2

Konštatovanie č. 11
OZ berie na vedomie Správu nezávislého
audítora o overení účtovnej závierky zostavenej
k 31. 12. 2017

Pozemky parcely KN-C č. 11 026/1, KN-C
č. 11 026/2, KN-C č. 11 026/3 sú súčasťou dvora
rodinného domu súp. č. 673 – svojím umiestnením
a využitím priľahlou plochou k stavbe rodinného domu súp. č.673, ktorá je vo vlastníctve p. Ľudmily
Blaškovej, nar. –––, trvale bytom Černochov Vrch
č. ––– 916 01 Stará Turá, SR – právny vzťah k uvedenej stavbe rodinného domu súp. č. 673 je evidovaný na liste vlastníctva č. 7 962. Pozemky parcely
KN-C č. 11026/1, KN-C č. 11026/2, KN-C
č. 11 026/3, tvoria s uvedenou stavbou rodinného
domu súp. č. 673 neoddeliteľný a funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje budúcu kúpnu
cenu za vyššie uvedené nehnuteľnosti na sumu
1,85,- €/m2 čo celkovo za 93,50 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 172,98,- €, slovom jednostosedemdesiatdva EUR a deväťdesiatosem eurocentov.
Prevod je v súlade s §9a ods. 8. písm. b)
zákona 138/1991 zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov. Kupujúca Ľudmila
Blašková nie je zároveň osobou podľa §9a
ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991 Z. z.
V znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu
obce, aby zabezpečil uzatvorenie príslušnej kúpnej
zmluvy medzi p. Blaškovou a Obcou Krajné.

Uznesenie č. 56/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Ľudmily Blaškovej,
nar. –––, trvale bytom Černochov Vrch č. –––,
916 01 Stará Turá, SR, ako aj v súlade so svojím
uznesením č. 13/2018 zo dňa 15. 3. 2018 možnosť odpredaja nehnuteľností, ktoré sa nachádzajú
v obci a k. ú. Krajné – parciel KN-C č. 11 026/1,
KN-C č. 11 026/2 a KN-C č. 11 026/3, ktoré sa
nachádzajú vo dvore rodinného domu s. č 673 a sú

Uznesenie č. 57/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadosti p. Dušana Nedbálka,
nar. –––, s manželkou Janou Nedbálkovou,
r. Gašparovou, nar. –––, obaja trvale bytom
916 16 Krajné č. –––, SR ako aj v súlade so svojím
uznesením č. 38/2018 zo dňa 14.6.2018 možnosť
odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci
a k. ú. Krajné a je zameraná Geometrickým plánom č. 10/2018 – novovytvorenej parcely KN-C

Uznesenie č. 55/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: Ing. Ondreja Lančariča, Ing. Pavla
Egrešiho, p. Ľubicu Polákovú, za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha a p. Rastislava Kubiša.
Konštatovanie č. 10
OZ berie na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
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č. 232/52 vo výmere 28m2 Zastavané plochy
a nádvoria, ktorá sa odčlenila od pôvodných parciel
KN-E č. 232/9 – diel 1 vo výmere 26m2 a parcely
KN-C č. 232/16 – diel 2 vo výmere 2m2. Právny
vzťah k pôvodným parcelám KN-E č. 232/9
a KN-C č. 232/16 je evidovaný na liste vlastníctva
č. 1 – nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve
Obce Krajné.

Obecné zastupiteľstvo zároveň poveruje starostu
obce, aby zabezpečil uzatvorenie príslušnej kúpnej
zmluvy medzi p. Dušanom Nedbálkom s manželkou
Janou Nedbálkovou a Obcou Krajné.

OZ II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 38/2018 zo dňa 14. 6. 2018
odpredaj pozemku – novovytvorenej parcely KN-C
č. 232/52 vo výmere 28 m2 Zastavané plochy
a nádvoria zameranej Geometrickým plánom
10/2018 v prospech p. Dušana Nedbálka,
nar. –––, s manželkou Janou Nedbálkovou,
r. Gašparovou, nar. –––, obaja trvale bytom
916 16 Krajné č. –––, SR.
Pozemok parcela KN-C č. 232/52 je svojím
umiestnením a využitím priľahlou plochou k stavbe
rodinného domu súp. č. 115, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov Dušana
Nedbálka, nar. –––, s manželkou Janou
Nedbálkovou, r. Gašparovou, nar. –––, obaja
trvale bytom 916 16 Krajné č. –––, SR – právny
vzťah k uvedenej stavbe rodinného domu súp.
č. 115 je evidovaný na liste vlastníctva č. 1685.
Parcela KN-C č. 232/52 tvorí s uvedenou stavbou
rodinného domu súp. č. 115 neoddeliteľný a funkčný celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 232/52 na sumu
1,85 €/m2. čo celkovo za 28 m2 predstavuje kúpnu
cenu v sume 51,80 €, slovom päťdesiatjeden EUR
a osemdesiat eurocentov.
Prevod je v súlade s §9a ods. 8. písm. b)
zákona 138/1991 zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
Žiaden z kupujúcich nie je osobou podľa
§9a ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991
Z. z. V znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 59/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/11, podľa GP
č. 43/2018 zo dňa 20. 8. 2018, sa jedná o p.
č. 212/3 diel 11 – vo výmere 36 m2 – ostatná plocha, ktorá sa nachádza pod hospodárskou budovou.

Uznesenie č. 58/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje 3. úpravu rozpočtu
obce na rok 2018.

Uznesenie č. 60/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 11125, ktorý vznikne
odčlenením na základe GP, ktorý zabezpečí
žiadateľ.
Uznesenie č. 61/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 3022/1, ktorý vznikne
odčlenením na základe GP, ktorý zabezpečí žiadateľ.
Uznesenie č. 62/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemkov p. č. 3022/1 a 3022/5,
ktorý vznikne odčlenením na základe GP, ktorý
zabezpečí žiadateľ.
Uznesenie č. 63/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/35 (232/9), ktorý
vznikne odčlenením na základe GP, ktorý zabezpečí
žiadateľ.
Uznesenie č. 64/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať pozemok p. č. 17415/28 vo výmere 461 m2.
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Uznesenie č. 65/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/24, ktorý vznikne odčlenením na základe GP, ktorý zabezpečí
žiadateľ.
Uznesenie č. 66/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/14, ktorý vznikne odčlenením na základe GP, ktorý zabezpečí
žiadateľ.
Uznesenie č. 67/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať časť pozemku p. č. 232/57 vo výmere
68 m2.
Uznesenie č. 68/2018
OZ prejednalo žiadosť a bod prenájmu obecných
parciel presúva z dôvodu záujmu iného žiadateľa
o prenájom identických parciel. OZ vyzýva obidvoch žiadateľov k vzájomnej dohode.
Uznesenie č. 69/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce
Krajné prenajať pozemky podľa nájomnej zmluvy
č. 0578/2012 pre PD Krajné so zmenou výmery,
ktorá nastala v tomto roku ako prípadu hodného
osobitného zreteľa
Uznesenie č. 70/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
prenajať pozemky podľa predloženej nájomnej
zmluvy č. 2/2013 pre LIPOVEC, s. r. o. Krajné
ako prípadu hodného osobitného zreteľa.
Uznesenie č. 71/2018
OZ prejednalo žiadosť a bod prenájmu obecných
parciel presúva z dôvodu záujmu iného žiadateľa
o prenájom identických parciel. OZ vyzýva obidvoch žiadateľov k vzájomnej dohode.
Uznesenie č. 72/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať pozemok p. č. 17 415/24 vo výmere
444 m2.
Uznesenie č. 73/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje úver na prefinancovanie „Rekonštrukcie verejného vodovodu
a rekonštrukcie verejnej kanalizácie Krajné na
p. č. 232/10“ vo výške 38 308,- €.

Uznesenie č. 74/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver vo
výške 38 308,42 € z Prima banka Slovensko, a. s.
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31575951, 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. 75/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.
Uznesenie č. 76/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje úver na financovanie
Rekonštrukcie stropu nad 2 n. p. PZ v Krajnom vo
výške 35 000 €.
Uznesenie č. 77/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje Municipálny úver
vo výške 35 000 € z Prima banka Slovensko,
a.s. so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31575951, 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. 78/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje vystavenie vlastnej
vista blankozmenky na rad banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky.
Uznesenie č. 79/2018
OZ neschvaľuje zámer obce predať p. č. 315/1.
Uznesenie č. 80/2018
OZ neschvaľuje zámer obce predať p. č. 315/1.
Uznesenie č. 81/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce
zámeny pozemkov p. č. 232/20 vo výmere
73 m2 a 232/21 vo výmere 32 m2 za pozemok
p. č. 297/2 vo výmere 105 m2.
Konštatovanie č. 12
OZ berie na vedomie informácie starostu obce.
Jana Hudecová
prednostka OcÚ
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UZNESENIA ZO ZASADNUTIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KRAJNOM,
KONANÉHO DŇA 25. 10. 2018
Uznesenie č. 82/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného
zastupiteľstva:
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
zápisnice
4. Kontrola uznesenia z predchádzajúceho
zasadnutia
5. Schválenie predaja pozemkov p. č. 13462/212
a 13462/213 pre p. Ivana Kubicu, Myjava
6. Schválenie predaja pozemku p. č. 232/55 pre
Ing. Jána Konečného s manž., Krajné
7. Schválenie predaja pozemkov p. č. 232/54
a p. č. 212/3 pre p. Dušana Nedbálka, Krajné,
p. Pavla Nedbálka, Stará Turá, p. Vladimíra
Nedbálka, Lubná, ČR
8. Schválenie predaja pozemku p. č. 232/56
pre p. Emíliu Ďurišovú, Krajné a p. Annu
Havlasovú, Šurany
9. Schválenie predaja pozemku p. č. 232/57 pre
p. Janku Polákovú, Krajné
10. Schválenie predaja obecného pozemku
p. č. 17415/28 o výmere 461 m2 pre
Ing. Petra Ábela, Piešťany
11. Schválenie predaja obecného pozemku
p. č. 17415/24 o výmere 444 m2 pre
p. Lukáša Antala, p. Mateja Antala, p. Petra
Antala, Trnava
12. Schválenie zámennej zmluvy medzi Obcou
Krajné a p. Rastislavom Hrušovským
a Romanom Hrušovským, Bratislava
13. Schválenie výšky nájomného za obecné pozemky na poľnohospodárske účely
14. Schválenie nájmu obecných pozemkov pre
Poľnohospodárske družstvo Krajné
15. Schválenie nájmu obecných pozemkov pre
Lipovec, s.r.o. Krajné
16. Presunutá žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy
č. 1/2013 TBS, a.s. Stará Turá
17. Presunutá žiadosť o prenájom obecných pozemkov p. Jána Ferianca, Krajné
18. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku
p. č. 13462/81 o výmere 800 m2 p. Zdenky
Michalcovej, Rudník a p. Pavla Michalca,
Krajné
19. Určenie ceny za obecné pozemky

20. Rôzne
a) informácie starostu obce
21. Diskusia
22. Záver
Uznesenie č. 83/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie: Ing. Pavla Egrešiho, Ing. Ondreja
Lančariča, p. Ľubicu Polákovú, za overovateľov
zápisnice: p. Rastislava Kubiša, Bc. Pavla Macúcha
a za zapisovateľku – p. Janu Hudecovú
Konštatovanie č. 13
OZ berie na vedomie kontrolu úloh z predchádzajúceho zasadnutia
Uznesenie č. 84/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Ivana Kubicu, nar. –––,
trvale bytom –––, 907 01 Myjava, štátneho občana
SR možnosť odpredaja nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v obci a k. ú. Krajné:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 13462/212 vo
výmere 38 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
• novovytvorenej parcely KN-C č. 13462/213 vo
výmere 124 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
Parcely KN-C č. 13462/212 a KN-C
č. 13 462/213 sú zamerané geometrickým plánom
č. 075/18, ktorý bol úradne overený Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa
10. 9. 2018 pod č. 253/18:
• vznikli odčlenením od pôvodnej parcely KN-C
č. 13 462/37, ktorá je vo výlučnom vlastníctve
Obce Krajné (právny vzťah k parcele KN-C
č. 13 462/37 je evidovaný v k. ú. Krajné na LV
č. 1).
II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 43/2018 zo dňa 14. 6. 2018
odpredaj nehnuteľností:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 13 462/212 vo
výmere 38 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
• novovytvorenej parcely KN-C č. 13 462/213
vo výmere 124 m2 Zastavaná plocha a nádvorie
zameraných geometrickým plánom č. 075/18,
ktorý bol úradne overený Okresným úradom
Myjava, katastrálnym odborom dňa 10. 9. 2018
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pod č. 253/18/ v prospech spolumajiteľa rodinného domu s. č. 532, p. Ivana Kubicu, nar. –––,
trvale bytom –––, 907 01 Myjava, štátneho
občana SR
• ako pozemkov, ktoré sú priľahlou plochou ku
stavbe rodinného domu s. č. 532 – nachádzajú
sa vo dvore rodinného domu s. č. 532 a spoločne tvoria jeden neoddeliteľný a funkčný
celok. Právny vzťah k ostatným nehnuteľnostiam
tvoriacim dvor rodinného domu s. č. 532 je
evidovaný v k. ú. Krajné na liste vlastníctva
č. 211 (na parcele KN-C č. 13 462/212 stojí
časť rodinného domu orient. č. 538, ktorý je
v užívaní žiadateľa, no nie je zapísaný v katastri
nehnuteľností).
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedené nehnuteľnosti parcely KN-C
č. 13 462/212 a KN-C č. 13 462/213 na sumu
1,85 €/m2. čo celkovo za 162,00 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 299,70 €, slovom dvestodeväťdesiatdeväť EUR a sedemdesiat eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 075/18, príslušnej kúpnej zmluvy, návrhu
na vklad a správnym poplatkom za vklad hradí
kupujúci.
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b)
zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúci nie je osobou podľa §9a
ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991 Z. z.
V znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 85/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Ing. Jána Konečného
nar. –––, s manželkou Martinou Konečnou,
rod. Lackovičovou, nar. ---, obaja 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. 232/55 vo výmere 123 m2 Zastavaná
plocha a nádvorie. Parcela KN-C č. 232/55, je zameraná geometrickým plánom č. 096/18, úradne
overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom dňa 14. 9. 2018 pod č. 254/18:
• novovytvorená parcela KN-C č. 232/55
vzniká odčlenením od pôvodnej parcely KN-E
č. 232/9, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné (právny vzťah k parcele KN-E č. 232/9 je
evidovaný v k. ú. Krajné na LV č. 1).
OZ II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 42/2018 zo dňa 14. 6. 2018
odpredaj pozemku zameraného geometrickým

plánom č. 096/18, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 14. 9. 2018 pod č. 254/18:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 232/55 vo
výmere 123 m2 Zastavaná plocha a nádvorie
v prospech p. Ing. Jána Konečného nar.
--- s manželkou Martinou Konečnou, rod.
Lackovičovou, nar. –––, obaja trvale bytom
91616 Krajné č. –––, štátnych občanov SR ako
pozemok, ktorý sa nachádza vo dvore rodinného
domu s. č. 105 – je priľahlou plochou k stavbe
rodinného domu s. č. 105 – spoločne tvoria
novovytvorená parcela KN-C č. 232/55 a rodinný dom s. č. 105 jeden funkčný celok.
Rodinný dom s. č. 105 je vo vlastníctve žiadateľov p. Ing. Jána Konečného s manželkou Martinou
Konečnou, rod. Lackovičovou – právny vzťah
k rodinnému domu s. č. 105 je evidovaný v k. ú.
Krajné na liste vlastníctva č. 1627.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 232/55 na sumu
1,85 €/m2. čo celkovo za 123,00 m2 predstavuje
kúpnu cenu v sume 227,55 €, slovom dvestodvadsaťsedem EUR a päťdesiatpäť eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 096/18, príslušne 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. 86/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí žiadateľov:
1. Dušan Nedbálek, rod. Nedbálek, nar. –––,
trvale bytom 916 16 Krajné č. –––, štátny
občan SR
2. Pavol Nedbálek, rod. Nedbálek, nar. –––,
trvale bytom ul. –––, 916 01 Stará Turá, štátny
občan SR
3. Vladimír Nedbálek, rod. Nedbálek,
nar. –––, trvale bytom 271 36 Lubná –––,
okres Rakovník, štátny občan ČR zastúpený na
základe „Plnej moci“ Karolom Nedbálkom,
rod. Nedbálkom, nar. –––, trvale bytom
916 16 Krajné č. –––, štátneho občana SR
možnosť odpredaja nehnuteľností, ktoré sa
nachádzajú v obci a k. ú. Krajné:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 232/54 vo
výmere 144 m2 Zastavaná plocha a nádvorie
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• dielu 11 vo výmere 36 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 212/3
Predmetné nehnuteľnosti, sú zamerané geometrickým plánom č. 43/2018, úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 12. 9. 2018 pod č. 252/18:
• novovytvorená parcela KN-C č. 232/54 vzniká
odčlenením od pôvodnej parcely
KN-E č. 232/9, diel 11 sa odčleňuje od pôvodnej parcely KN-C č. 232/11; pričom parcely
KN-C č. 232/11 ako aj parcela KN-E č. 232/9
sú vo výlučnom vlastníctve Obce Krajné (právny
vzťah k týmto nehnuteľnostiam je evidovaný v k. ú.
Krajné na LV č. 1)
OZ II. Schvaľuje
v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 15/2018 zo dňa 15.3.2018
a zároveň č. 59/2018 zo dňa 20. 9. 2018 odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom
č. 43/2018, ktorý bol úradne overený Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom dňa
12. 9. 2018 pod č. 252/18:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 232/54 vo
výmere 144 m2 Zastavaná plocha a nádvorie
• dielu 11 vo výmere 36 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 212/3
v prospech majiteľov rodinného domu s. č. 113:
1. p. Dušana Nedbálka, nar. –––, trvale bytom
916 16 Krajné č. –––, štátneho občana SR
2. p. Pavla Nedbálka, nar. –––, trvale bytom –––, 916 01 Stará Turá, štátny občan SR
3. p. Vladimíra Nedbálka, rod. Nedbálka,
nar. –––, trvale bytom 271 36 Lubná –––,
okres Rakovník, štátneho občana ČR (právny
vzťah k rodinnému domu s. č. 113 je evidovaný
v k.ú. Krajné na liste vlastníctva č. 761)
Predmetné nehnuteľnosti:
• novovytvorená parcela KN-C č. 232/54 vo výmere 144 m2 Zastavaná plocha a nádvorie ako
aj diel 11 vo výmere 36 m2, ktorý sa pričleňuje
k novovytvorenej parcele KN-C č. 212/3 sa
nachádzajú vo dvore rodinného domu s. č. 113
– sú priľahlou plochou k stavbe rodinného
domu s. č. 113 – spoločne tvoria jeden funkčný
celok.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedené nehnuteľnosti na sumu 1,85 €/m2.
čo celkovo za 180,00 m2 predstavuje kúpnu cenu
v sume 333,00 €, slovom tristotridsaťtri EUR.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 43/2018, príslušne 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. 87/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Emílie Ďurišovej,
rod. Fidrichovej, nar. –––, trvale bytom 916 16
Krajné č. –––, štátnej občianky SR s p. Anny
Havlasovej, rod. Fidrichovej, nar. –––, trvale
bytom –––, 942 01 Šurany, štátnej občianky SR:
• možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v obci a k. ú. Krajné – novovytvorenej
parcely KN-C č. 232/56 vo výmere 61 m2
zastavaná plocha a nádvorie.
Parcela KN-C č. 232/56, je zameraná geometrickým plánom č. 096/18, úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 14. 9. 2018 pod č. 254/18:
• novovytvorená parcela KN-C č. 232/56
vzniká odčlenením od pôvodnej parcely KN-E
č. 232/9, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné (právny vzťah k parcele KN-E č. 232/9 je
evidovaný v k. ú. Krajné na LV č. 1)
OZ II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 63/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj pozemku zameraného geometrickým
plánom č. 096/18, ktorý bol úradne overený
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 14. 9. 2018 pod č. 254/18:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 232/56 vo výmere 61 m2 zastavaná plocha a nádvorie v prospech p. Emílie Ďurišovej, rod. Fidrichovej,
nar. –––, trvale bytom 916 16 Krajné č. –––,
štátnej občianky SR s p. Anny Havlasovej,
rod. Fidrichovej, nar. –––, trvale bytom –––,
942 01 Šurany, štátnej občianky SR – ako
pozemok, ktorý sa nachádza vo dvore rodinného
domu s. č. 104 – je priľahlou plochou k stavbe
rodinného domu s. č. 104 – spoločne tvoria
novovytvorená parcela KN-C č. 232/56 a rodinný dom s. č. 104 jeden funkčný celok. Rodinný
dom s. č. 104 je v podielovom spoluvlastníctve
žiadateliek p. Emílie Ďurišovej a p. Anny
Havlasovej – právny vzťah k rodinnému domu
s. č. 104 je evidovaný v k. ú. Krajné na liste
vlastníctva č. 233.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za
vyššie uvedenú parcelu KN-C č. 232/56 na sumu
1,85 €/m2. čo celkovo za 61,00 m2 predstavuje
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kúpnu cenu v sume 112,85 €, slovom jednostodvanásť EUR a osemdesiatpäť eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 096/18, príslušnej 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. 88/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Janky Polákovej rod.
Adámkovej nar. –––, trvale bytom 916 16 Krajné
č. –––, štátnej občianky SR možnosť odpredaja
nehnuteľností, ktorá sa nachádza v obci a k. ú.
Krajné:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 232/57 vo
výmere 68 m2 Zastavaná plocha a nádvorie.
Parcela KN-C č. 232/57 je zameraná geometrickým plánom č. 44/2018, úradne overeným
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom
dňa 20. 9. 2018 pod č. 257/18:
• vznikla odčlenením od pôvodnej parcely KN-E
č. 232/9, ktorá je vo výlučnom vlastníctve Obce
Krajné (právny vzťah k parcele KN-C č. 232/9
je evidovaný v k. ú. Krajné na LV č. 1)
OZ II. Schvaľuje
v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva
Obce Krajné č. 67/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj nehnuteľnosti:
• novovytvorenej parcely KN-C č. 232/57 vo
výmere 68 m2 zastavaná plocha a nádvorie.
(Parcela KN-C č. 232/57 je zameraná geometrickým plánom č. 44/2018, úradne overeným
Okresným úradom Myjava, katastrálnym
odborom dňa 20. 9. 2018 pod č. 257/18)
v prospech majiteľky rodinného domu s. č. 111,
p. Janky Polákovej rod. Adámkovej,
nar. –––, trvale bytom 916 16 Krajné č. –––,
štátnej občianky SR
• ako pozemku, ktorá je priľahlou plochou ku
stavbe rodinného domu s. č. 111 nachádza sa
vo dvore rodinného domu s. č. 111 a spoločne
tvoria jeden neoddeliteľný a funkčný celok.
Právny vzťah k ostatným nehnuteľnostiam tvoriacim dvor rodinného domu s. č. 111 je evidovaný
v k. ú. Krajné na liste vlastníctva č. 6 697.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedenú nehnuteľnosť parcelu KN-C

č. 232/57 na sumu 1,85 €/m2. čo celkovo za
68,00 m2 predstavuje kúpnu cenu v sume 125,80 €,
slovom jednostodvadsaťpäť EUR a osemdesiat
eurocentov.
Náklady spojené s vyhotovením geometrického
plánu č. 44/2018, príslušnej kúpnej zmluvy,
návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad
hradí kupujúca.
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. b)
zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov. Kupujúca nie je osobou podľa
§9a ods. 6 písm. a – g zákona 138/1991
Z. z. v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 89/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Ing. Petra Ábela, nar. –––,
bytom –––, 921 01 Piešťany SR ako aj v súlade so
svojím uznesením č. 64/2018 zo dňa 20. 9. 2018
možnosť odpredaja nehnuteľnosti, ktorá sa
nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcela KN-C
č. 17415/28 vo výmere 461 m2, ktorá sa nachádza v blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve p. Ábela,
ktorý je vlastníkom p. č. 17 415/22, kde má
postavenú chatu na p. č. 17 415/62. – LV 2 919.
Parcela č. 17 415/22 je udržiavaná záujemcom,
aby nezaburiňovala ostatné pozemky potom, ako
ho prestal užívať predchádzajúci nájomca.
OZ II. Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 64/2018 zo dňa 20.9.2018 odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k. ú.
Krajné, ktorá je Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom evidovaná nasledovne LV č. 1
– parcely registra „C“ p. č. 17415/28 vo výmere
461 m2, druh pozemku: záhrada
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe
Znaleckého posudku č. 153/2018 zo dňa
18. 10. 2018 v sume 4,69 €/m2, čo celkovo za
461 m2 predstavuje kúpnu cenu 2162,09 €.
Uznesenie č. 90/2018
OZ I. Prerokovalo
na základe žiadostí p. Mateja Antala, nar. –––,
bytom –––, 917 08 Trnava SR, Lukáša Antala,
nar. –––, bytom –––, 917 08 Trnava SR, Petra
Antala, nar. –––, bytom –––, 917 08 Trnava SR
ako aj v súlade so svojím uznesením č. 72/2018 zo
dňa 20. 9. 2018 možnosť odpredaja nehnuteľnosti,
ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – parcela
KN-C č. 17 415/24 vo výmere 444 m2. Parcela
č. 17 415/24 je udržiavaná záujemcami, nachádza
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sa v záhradkárskej osade Žadovica, kde majú pozemok a chatu rodičia záujemcov, ktorý pozemok udržiavali, aby nezaburiňoval ostatné pozemky potom,
ako ho prestal užívať predchádzajúci nájomca.
OZ II. Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s uznesením č. 72/2018 zo dňa 20. 9. 2018
odpredaj nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci
a k. ú. Krajné, ktorá je Okresným úradom Myjava,
katastrálnym odborom evidovaná nasledovne LV
č. 1 – parcely registra „C“ p. č. 17 415/24 vo
výmere 444 m2, druh pozemku záhrada.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu
za vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe
Znaleckého posudku č. 153/2018 zo dňa
18. 10. 2018 v sume 4,69 €/m2 čo celkovo za
444 m2 predstavuje kúpnu cenu 2 082,36 €.
Uznesenie č. 91/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámennú zmluvu
medzi Obcou Krajné a p. Rastislavom Hrušovským
a Romanom Hrušovským, Bratislava. Návrh zmluvy
je prílohou zápisnice (v spise) a zmluva bude zverejnená na webovom sídle obce.
Uznesenie č. 92/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje výšku nájomného
za obecné pozemky na poľnohospodárske účely
vo výške 3 % z priemernej hodnoty pozemkov
v katastrálnom území Krajné podľa druhu BPEJ:
orná pôda 777,70€/ha a trvale trávne porasty
558,39€/ha.
Uznesenie č. 93/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom pozemkov:
• CKN: 597/1 – vo výmere 2 239 m2 – orná
pôda, 2 833/1 – vo výmere 12 268m2 – TTP,
2 837 – vo výmere 3 674m2 – TTP, 2 838 – vo
výmere 5 365m2 – TTP
• EKN: 598 – vo výmere 2 396 m2 – orná pôda,
696/1 – vo výmere 1442 m2 – orná pôda,
730 – vo výmere 3 201 m2 – orná pôda, 731
– vo výmere 6 798 m2 – orná pôda, 732 – vo
výmere 2 838 m2 – orná pôda, 733 – vo výmere 1 183 m2 – orná pôda, 736 – vo výmere
2 381 m2 – orná pôda, 737 – vo výmere 899 m2
– orná pôda, 784/7 – vo výmere 3 468 m2 –
orná pôda, 1 849 – vo výmere 24 939 m2 – orná
pôda, 3 177/1 – vo výmere 9 102 m2 – orná
pôda, 4 203 – vo výmere 12 840 m2 – orná
pôda, 4 252 – vo výmere 75 755 m2 – orná
pôda, 4 537 – vo výmere 5 337 m2 – orná pôda,
4 909 – vo výmere 2 104 m2 – orná pôda,

4 961 – vo výmere 3 081 m2 – TTP, 5 538 – vo
výmere 12 613 m2 – orná pôda, 7 112/80 –
vo výmere 18 m2 – orná pôda, 7 122/2 – vo
výmere 1 308 m2 – orná pôda, 7 200 – vo
výmere 2 680 m2 – orná pôda, 18 081 – vo
výmere 126 247 m2 – orná pôda, 18 082 – vo
výmere 8 895 m2 – orná pôda, 18 085 – vo
výmere 42 509 m2 – orná pôda, 18 158 – vo
výmere 579 m2 – orná pôda, 18 159 – vo
výmere 579 m2 – orná pôda, 18 239 – vo
výmere 19 641m2 – orná pôda, 18 429/1 – vo
výmere 550 m2 – orná pôda, 18 710 – vo
výmere 2 057 m2 – orná pôda, za sumu podľa
uznesenia OZ 92/2018 v k. ú. Krajné nachádzajúce sa v obci Krajné, katastrálne územie Krajné,
zapísané na LV. č. 1. a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje OZ
3/5 väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a
ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov na
dobu 5 rokov pre PD Krajné, t. j. z dôvodu, že
PD Krajné, IČO: 36722804 si prenajíma tieto
pozemky dlhodobo a príkladne sa o ne stará,
dlhodobo realizuje poľnohospodársku výrobu na
území obce, vytvára pracovné príležitosti, má
pozitívny vplyv na krajinotvorbu zabezpečujúcu
ochranu obce pred následkami prívalových
zrážok svojím 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. 94/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom pozemkov:
• EKN: 2 759 – vo výmere 655 m2 – TTP, 2 789
– vo výmere 3 068m2 – TTP, 2 795/1 – vo
výmere 4 625 m2 – TTP, 2 797/1 – vo výmere
304 m2 – orná pôda, 2 797/1 – vo výmere
23 262 m2 – orná pôda, 9 927/4 – vo výmere
7 560 m2 – orná pôda, 9 948 – vo výmere
1 493 m2 – orná pôda, 9 949 – vo výmere
1 327 m2 – orná pôda, 10 408 – vo výmere
1 155 m2 – TTP, 11 126/1 – vo výmere 815 m2
– orná pôda, 11 126/1 – vo výmere 21 357 m2
– orná pôda, 11 126/3 – vo výmere 22 411 m2
– orná pôda, 11 596 – vo výmere 583 m2 –
TTP, 13 462/100 – vo výmere 123 232 m2 –
orná pôda, 16 212 – vo výmere 878 m2 – TTP,
16 215 – vo výmere 47 789 m2 – TTP, 16 661
– vo výmere 306 m2 – TTP za sumu podľa
uznesenia OZ 92/2018 v k. ú. Krajné na dobu
5 rokov pre Lipovec, s. r. o. Krajné nachádzajúce sa v obci Krajné, katastrálne územie Krajné,
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zapísané na LV. č. 1. a to z dôvodu hodného
osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje OZ 3/5
väčšinou všetkých poslancov v zmysle § 9a ods.9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu
5 rokov pre Lipovec, s.r.o. Krajné, t. j. z dôvodu, že Lipovec, s. r. o. Krajné, IČO: 36239062
si prenajíma tieto pozemky dlhodobo a príkladne
sa o ne stará, dlhodobo realizuje poľnohospodársku výrobu ekologickým obhospodarovaním
pôdy a ekologickým chovom hospodárskych
zvierat. Na území obce vytvára pracovné príležitosti, má pozitívny vplyv na krajinotvorbu
zabezpečujúcu ochranu obce pred následkami
prívalových zrážok svojím 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. 95/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
prenajať pozemky, p. č. 4 201, 4 202, 4 250,
4 530, 4 248, 4 249, 1 924, 5 535, 5 543, 5 545
v celkovej výmere 277 588 m2 pre TBS, a. s. Stará
Turá.
Uznesenie č. 96/2018
OZ jednomyseľne neschvaľuje prenájom pozemkov p. č. 4 201, 4 202, 4 250, 4 530, 4 248, 4 249
pre p. Jána Ferianca, Krajné.

Uznesenie č. 97/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer obce Krajné
predať p. č. 13 462/81 vo výmere 800 m2
Uznesenie č. 98/2018
OZ jednomyseľne schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“)
v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7
sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b)
Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa
vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením
a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“,
nasledovne:
1. od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 vyššie uvedené
pozemky budú predávané za aktuálnu cenu
1,85 €/m2, cena platí na schválené predaje do
30. 6. 2019.
2. od 1. 7. 2019 budú tieto pozemky predávané
za cenu 8,- €/m2.
Nová cena je určená na základe znaleckého
posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé
euro nahor.
Konštatovanie č. 14
OZ berie na vedomie informácie starostu obce
Jana Hudecová
prednostka OcÚ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou
prihovoril a poďakoval za prejavenú dôveru v týchto
komunálnych voľbách, kedy ste si ma zvolili za
starostu našej obce.
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili komunálnych volieb a nie je im ľahostajný osud
našej obce. Poďakovanie zároveň patrí všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na organizácii a bezproblémovom priebehu volieb, členom okrskových volebných
komisie.
komisií, ako
o aj miestnej volebnej kom
misie. Chcel
zablahoželať
novozvoleným
by som zabl
lahoželať aj všetkým novo
ozvoleným
poslancom OZ, popriať im veľa zdaru
u a tých
volebnom
správnych rozhodnutí
r
v tomto volebn
nom období.
štyroch
Som rád, žee sa v nadchádzajúcich šty
yroch
budem
vážení
rokoch bude
em s Vami stretávať, váže
ení spoluzdieľať
občania, zdi
ieľať Vaše starosti a budem
m Vám
pomôcť
môcť pomô
ôcť pri ich riešení.

Stojí pred nami množstvo problémov a ťažkých
rozhodnutí, ktoré musíme spolu vyriešiť, pričom
bude potrebné prijať možno aj mnohé nepopulárne
rozhodnutia.
Týmto Vám sľubujem, že svoj mandát starostu
obce budem zastupovať zodpovedne, čestne, svedomite, poctivo a využijem všetky svoje schopnosti,
znalosti a vedomosti, aby naša obec bola dôstojným
miestom pre život všetkých jej obyvateľov.
Dovoľte mi, aby som Vám v predvečer vianočnovoročných
ných a novoro
očných sviatkov poprial čo najviac
o
spokojnosti a pohody v kruhu Vašich najbližších
a do nového
o roku zaželal veľa zdravia, šťastia
a úspechovv doma aj v práci.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB
Miestna volebná komisia zverejňuje výsledky
z volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa
konali dňa 10. novembra 2018.
Z celkového počtu 1 271 osôb zapísaných
v zoznamoch voličov sa volieb zúčastnilo 656
voličov. V okrsku č. 1 bolo zapísaných voličov
959, volieb sa zúčastnilo 500 voličov a v okrsku
č. 2 bolo zapísaných voličov 312, volieb sa zúčastnilo 156 voličov.
Z počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce podľa poradia na
hlasovacom lístku získali kandidáti tento počet
platných hlasov:
Počet platných hlasov
Ján Konečník, JUDr., SNS
Igor Mozolák, Ing.,
SPOLU – občianska demokracia

Krajné
272
226

Matejovec
97
53

Spolu
369
279

Za starostu obce pre ďalšie volebné obdobie
bol zvolený JUDr. Ján Konečník.
Zo 16 kandidátov za poslancov obecného
zastupiteľstva boli zvolení 9 kandidujúci s najväčším počtom platných hlasov:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Počet platných hlasov
Pavol Egreši, Ing., nezávislý kandidát
Ondrej Lančarič, Ing., SNS
Andrej Lacho, SNS
Denisa Konečná, Mgr.,
nezávislý kandidát
Tomáš Pardavý, SNS
Drahomíra Michalidesová, SNS
Dušan Konečník, SNS
Pavol Kravárik,
SPOLU – občianska demokracia
Vladimír Malý,
SPOLU – občianska demokracia

Krajné
328
320
315
282

Matejovec
63
65
54
73

Spolu
391
385
369
355

277
275
218
217

57
57
111
54

334
332
329
271

200

58

258

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za
poslancov do obecného zastupiteľstva v poradí
podľa počtu platných hlasov:
Počet platných hlasov
1 Rastislav Kubiš, STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
2 Štefan Škodáček, STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
3 Milan Gajar, Ing., STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
4 Peter Kubis, Ing., STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
5 Pavol Macúch, Bc., STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
6 Jozef Kobán, nezávislý kandidát
7 Štefan Mramúch, STAROSTOVIA
A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

Krajné
197

Matejovec
42

Spolu
239

189

36

225

148

29

177

134

39

173

127

37

164

65
63

29
21

94
84

Účasť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 bola v Krajnom 52,1 %
a v Matejovci 50,0 %.
Ďakujeme členom okrskových volebných komisií, miestnej volebnej komisie a občanom za
pokojný a plynulý priebeh volieb.
Bc. Miroslava Matejovičová

zapisovateľka miestnej volebnej komisie

MILÍ OBYVATELIA OBCE KRAJNÉ,
Dovoľte mi poďakovať sa Vám za to, že ste si
v komunálnych voľbách 2018 z kandidátov na starostu a poslancov obecného zastupiteľstva vo Vašej
obci vybrali za starostu a 5 poslancov obecného
zastupiteľstva nominantov za SNS.
Zároveň chcem touto cestou zablahoželať
JUDr. Jánovi Konečníkovi k zvoleniu za starostu

ako aj všetkým zvoleným poslancom obecného
zastupiteľstva.
Verím, že Vašu dôveru nesklamú, urobia maximum pre rozvoj Vašej obce a svoj mandát budú
vykonávať zodpovedne v prospech Vás všetkých.
JUDr. Ingrid Vrkočová
predsedníčka OR SNS MY
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MLYNY NA KORYTÁRKE, JABLONKE
A V BLÍZKOM OKOLÍ OBCE KRAJNÉ
Pred desiatimi rokmi, v čase mojej kronikárskej
práce, som získal k mojim spomienkam niekoľko
informácií o mlynoch v obci. Vtedy hľadala informácie aj Mgr. Zuzana Bieliková do pripravovanej
knihy, ktorá vyšla pod názvom: Krajné v spomienkach. Na strane 43 je napísané:
V Krajnom a na okolí bolo známe pestovanie
chlebových obilnín – raže, pšenice a kŕmnych
obilnín – jačmeňa a ovsa. Dopestované obilie (raž
a pšenica) sa dávalo zomlieť u miestnych mlynárov. Od začiatku 20. storočia bol v Krajnom a na
kopaniciach v prevádzke mlyn Štefana Vydareného
na Podprehore, mlyn Karola Sadloňa na Svinovej,
mlyn Samuela Čerešňu na hornom konci Krajného
(neskôr ho prevádzkoval Jozef Adame) a mlyn na
Podvrchu, ktorého majiteľom bol Michal Zmeko zo
Žadovice.
Ešte predtým, ako postavil mlyn Zmeko,
boli na Podvrchu 2 mlyny (asi Babulíc),
pod Mitalovcom (Na Spotkoch) mal mlyn
František Nemec.
(Gálik, Krajné)
Postupne zo získaných materiálov tieto informácie dopĺňam a korigujem. Historické názvy potokov
sa líšia od oficiálnych, súčasných, o čom som písal
v Krajnianskych novinách č. 4/2017 v článku „Kde
sa stratil potok Korytárka?“
Naši predkovia vedeli využiť silu vodných tokov
pre uľahčenie namáhavej práce, otáčanie ťažkého
kameňa na ručnom žarnove. Wikipedia na internete
Vám o tomto mlynku na obilie povie viac, doplním
z nej len obrázok.

Veľké mlynské koleso mohlo točiť väčším kameňom, namlieť oveľa viac múky. Na stránke
http://nasavoda.sk/ nájdeme: Vznik prvých
vodných mlynov na území Slovenska sa datuje
zhruba do 12. storočia, doložený je mlyn na
Hrone pri obci Pavlová. Mlynárskym vrcholom
bolo 19. storočie, no priemyselná revolúcia
a elektrifikácia spôsobili rýchly útlm, ba až zánik
tohto tradičného remesla. Nové technológie pri
mletí boli efektívnejšie a nepredstavovali ani
bezpečnostné riziko ako vodné mlyny, ktoré
často bránili preprave po riekach.
Veľmi bohatým zdrojom informácií o mlynoch
na Slovensku je zborník Vlastivedného múzea
v Galante „Mlyny a mlynárske remeslo“. Knihu
si môžete otvoriť na maďarskej stránke, zadaním
jej názvu do vyhľadávača (vyberte tam kde je
http://www.sulinet.hu...). Historické a technické
fakty o mlynoch sú uvedené v 15 kapitolách.
Informácie z blízkeho okolia sú uvedené v kapitole
MLYNÁRSTVO NA OKOLÍ TRENČÍNA. Ešte
bližšie, mlyny na Tŕstí a Kostolníku, prítokoch do
Jablonky od Vaďoviec a Starej Turej, si prečítate
v knihe: Staroturianske mlyny a mlynári, autorom je
Ing. Milan J. Ježo. Knihu si môžete požičať v našej
knižnici, alebo v Starej Turej. O vaďovských mlynoch písali Vaďovské novinky č. 1 – august 2013,
autorom je Ing. Vladimír Mikláš. Ja sa pokúsim
priblížiť vám mlyny z nášho povodia.
Nechcem písať o mlynoch všeobecne z pohľadu
technológie, to si prečítate v predchádzajúcich
knihách. Zo starých máp sa nedá určiť, či mlynské kolesá boli na spodný náhon alebo vrchný
náhon. Na mapách zo začiatku 20. storočia sú
zakreslené náhony k mlynom. Vzhľadom na malý
prietok a relatívne vysoký spád boli vhodnejšie
mlyny s vrchným náhonom na koleso. Majú väčšiu
účinnosť premeny energie vody. Mlyny budované
alebo rekonštruované za Slovenského štátu a po
vojne, nahradzovali vodné kolá Bánkiho turbínami.
Turbíny dosahujú väčšiu účinnosť oproti kolám.
V niektorých rovinatejších úsekoch toku bolo treba
privádzať vodu k mlynu dlhým kanálom, náhonom,
aby sa dosiahol potrebný výškový rozdiel. V minulosti pred 100 a viac rokmi boli toky silnejšie
vďaka veľkému zalesneniu a terasovým poliam. Pri
dažďoch a topení snehu bola voda viac zadržiavaná,
čomu napomáhali aj kľukaté korytá potokov. Brehy
potoka spevňovali tesne pri sebe rastúce jelše, ktoré
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svojím tieňom bránili veľkému ohrevu vody v lete.
Obnažené korene stromov poskytovali úkryt rybám
a rakom. Reguláciou korýt sa zmenšila hrozba
záplav obydlí, umožnilo to centralizovať domy
v dedine. V neregulovaných úsekoch za dedinou
mávali ľudia polia, „kapustnice a konopnice“.
Parcely boli prevažne orientované kolmo k potoku,
tak na konci role mali gazdovia v potoku svoje
močidlá na konope. Močidlo bolo vytvorené priehlbinou v potoku, kde po zbere konopí zatĺkli koly,
ktoré vytvorili ohradu pre viazanice. Medzi koly sa
ukladali viazanice, prekryli vetvami, ktoré sa zaťažili
kameňmi, aby väčšia voda neodplavila konope.
O spracovaní konopných vlákien v domácnosti píše
sa v knihe „Krajné v spomienkach“ na strane 30.
Močidlá slúžili aj blízkym rodinám, ktoré nemali role
pri potoku. Mimo osídlených častí v regulovaných
úsekoch sa získala kvalitná poľnohospodárska pôda.
Regulácia spôsobila niektorým mlynom problémy,
niektorým vytvorila lepšie podmienky. Históriu regulácie koryta potoka Korytárka zachytil v Kronike
obce Krajné, kronikár Štefan Valášek.
Korytárka
Roku 1928, 17. januára založené bolo vodné
družstvo Krajné – Žadovica, ktoré previedlo melioráciu nášho potoka Korytárky v najhornejšom
toku. Už od roku 1923 pripravuje obec reguláciu
potoka cez dedinu. Uprostred dediny bývalo tzv.
„vrbie“ – rozľahlé prázdne miesto, kde potok za
búrok a prívalov rozlieval sa v celé jazero, pretože
voda pri kľukatom toku nemala riadneho odtoku.
Od žandárskej stanice poniže tiekol popri samej
štát. hradskej, odtiaľ sa zatáčal vľavo až na druhú
stranu vŕbia ku obecnej ceste. Odtiaľ zase obluk
vpravo. A obe plochy týchto zatáčiek boly či cestami vozovými a či vodou vymleté – vrbovým krovím
a bodliačim porastlé, vo veľkých jamách (ktoré
vybrali za dlhé časy ženičky motykami – hlinou
vymazávaly nálepky a zem – podlahu izieb a pitvorov – lebo pred svetovou vojnou bola drevená
podlaha – dlážka – v Krajnom vzácnosťou. Dnes
opak pomaly už) – v týchto jamách hrávaly sa deti,
pasúce vo vrbí húsky. – Toto všetko bolo treba
upraviť, ba aj odstrániť nebezpečie povodní – lebo
tieto nieraz ohrožovaly aj chalupy nachádzajúce sa
aj za štátnou hradskou.
Dávnejšie pred svetovou vojnou bývali
uprostred vŕbia Cigáni v búdach a raz v noci sa
privalivšia povodeň bola by ich všetkých potopila,
keby ich na koni nebol z vody povynášal vo svetovej vojne zahynuvší občan Štefan Plesník- Bórik.
Nuž regulácia bola potrebná, občania potrebu
toho cítili – bolo treba nájsť a vyšliapať cestu

k uskutočneniu. Dallos ju prekonal. Ľahko sa
to povie, že to bola jeho povinnosť: povážme:
Hrachovište reguláciu potoka azda ešte väčšmi
potrebovalo a potrebuje – za jarného odmäku je
pol dediny temer vo vode – a nemajú ju dosiaľ
prevedenú, hoc aj Slovenská republika má pre
všetky obce a najmä pre bývalé ľudácke obce
zvláštne porozumenie. Ale chyba je v tom, že
nemali na pravom mieste a rozhľadených notárov
predovšetkým.
29. septembra 1929 previedol tu v Krajnom
hlavný zemedelský komisár Ing. Jirousek – od
Krajinského úradu – miestnu technickú revíziu
úpravy potoka a odvodnenia pozemkov popri ňom.
R. 1930 zriaduje sa a začína pracovať na
Žadovici vodné družstvo. Už r. 1930 chystá obec
komasáciu svojho chotára, ktorá je dnes v štádiu
klasifikovania pozemkov. 28. októbra 1930 bola
tuná hrozivá povodeň, oznam o tom okresnému
úradu zo zasadnutia obec. zastupiteľstva – iste
bolo hore vyššie treba presviedčať úrady o potrebe regulovania potoka.
R. 1932 ministerstvo zemedelstva v Prahe
schvaluje regulačný projekt potoka v dedine
s nákladom 653 000,- Ks s udržovacím fondom
28 000-Ks. Výška štátnej a krajinskej podpory
70 – 80 % dľa zákona 49/1931. Obec svoj
20 – 30 % príspevok pripraví v podobe kameňa,
ktorý dáva lámať a tým zároveň dáva prácu
nezamestnaným. (Riešenie tohto problému –
nezamestnanosti – robilo štátu značné ťažkosti
– takmer jeden milion nezamestnaných.) – O tom
viď podrobný zápis jednania obec. zastupiteľstva
z 18. mája 1932.
Schválenie projektu regulácie – ako každého
projektu – je ešte vždy ďaleko od uskutočnenia.
Deputácie musia súriť poukázanie subvencií, aby
sa s prácou mohlo započať. Konečne 24. júna
1934 sa regulácia zadáva najlacnejším z 13
oferentov za 330 628,- Kčs, a to fe ing. Stuchlík
a Zavrtal – vlastne Zavrtal sám, ktorý tu aj
skrachoval.
Najstaršie informácie o mlynoch zachytil v monografii obce Krajné PhDr. Ján Lukačka, Csc.:
Krajné 1392 – 1992.
V spomínanom roku 1532 stoliční úradníci
okrem toho spísali 2 usadlosti celkom chudobné
neschopné platiť dane, ďalej 1 usadlosť obecného
pastiera, ktorý bol tak isto chudobný, a už iba 2
opustené usadlosti. Richtárovi patrila 1 usadlosť
oslobodená od platenia daní. Okrem toho z neskorších súpisov vieme (z r. 1536), že v Krajnom
sa nachádzal zemepanský majer (allodium)
a mlyn na potoku Korytárka. (str. 16)
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Spoluvlastníctvo mnohých šľachtických rodín
v Krajnom prinášalo značné problémy. Často
dochádzalo k majetkovým sporom a nedorozumeniam. Roku 1747 dokonca Ladislav Forgáč nariadil
vyhnať všetkých cudzích (prespolných) držiteľov
kopaníc na svojej majetkovej časti. Išlo predovšetkým o role a lúky ležiace Pod Korytárkou, ktoré
začali skupovať obyvatelia Myjavy. V nasledujúcom
roku (1748) za richtárstva Juraja Halakšu sa zišla
obecná rada, aby spísala apeláciu Ladislavovi
Forgáčovi. Príčinou rozbrojov bola stavba nového
náhonu k erdödyovskému mlynu na hornom
konci dediny. Pretože veľké povodne spred 7
rokov celkom zničili náhon (prívodný kanál)
k mlynu, rozhodli sa náhon premiestniť na iné
príhodnejšie miesto. Tu pri kopaní priekopy zabrali
kúsok pozemku Pavla Vydareného, poddaného
L. Forgáča. Forgáčovský úradník nakázal preto
náhon zahádzať. Úradníci grófa Erdödyho priviedli
do Krajného stoličného boženíka Štefana Sélešiho
a ten nariadil priekopu obnoviť s tým, aby Pavlovi
Vydarenému dali ako náhradu za zničený pozemok
kúsok z obecného pasienku. Okrem toho obecná
rada dosvedčuje, že richtár Lad. Forgáča Juro
Vavák, roku 1745 prepadol dom erdödyovského
poddaného Podprekopského, ktorý si ešte roku
1741 za richtárstva Jána Valášika postavil novú
chalupu na erdödyovskom grunte a keď našiel dom
zavretý, odrazil zámku na dverách a zobral tam
akési pradená hodné 7 alebo 8 grošov a u šenkára
Jura Čecha ich prepil. Na záver svojej apelácie
obecná rada zdôrazňuje, že v Krajnom majú mlyny
aj ostatní komposesori (spolumajitelia) a náhony
k nim vedú aj cez lúky a role erdödyovských poddaných. Táto apelácia je zaujímavá tým, že nás
informuje o existencii najmenej dvoch richtárov
v Krajnom, ale zrejme každý zemepán mal svojho
vlastného richtára, ktorý bol akýmsi pomocníkom
panských úradníkov pri správe jednotlivých majetkových podielov v obci.
V dedine ešte žili mlynári, celkom 11 rodín.
Hoci im nepatrilo veľa pôdy, vôbec neboli chudobní.
Patrili im kopanice v rozsahu 23 brat. meríc a lúky
na 5 koscov. Na mlynárskych hospodárstvách chovali 6 koni, 10 kráv, 4 juncov, 4 ovce a 11 prasiec. Tri

mlyny v Krajnom boli väčšie, ostatné sa dajú charakterizovať ako malé. V skupine mlynárskych rodín sa
dvakrát opakuje meno Plesník a ďalej sa spomínajú:
Valent, Kodaj, Mekeka, Minárik, Kuruna, Čuval,
Zmeko a Lukáč. Súpis v samotnej dedine zaznamenáva 99 rodín. (str. 25 – 28)
O mlynoch na potoku Podbrehárka sa konštatuje, že krajňanskí mlynári si ich postavili
s povolením panstva a mlynári riadne platia dane
panstvu i stolici. Krajné ako celok odovzdávalo
každoročne pomerne vysoké dane. V rokoch 1750
až 1753 platili štátu od 1 197 do 1 576 zlatých
a stoličnú daň od 175 do 354 zlatých. (str. 29, 30)
Majitelia erdödyovskej časti Krajného uzatvárali aj po zavedení urbára s obcou kontrakty,
na základe ktorých obci prenajímali tzv. menšie
regálne práva. Takýto kontrakt medzi obcou
a panstvom sa nám zachoval zo 7. októbra 1774.
Podľa jeho znenia dalo panstvo Krajňancom (ako
obci) do prenájmu svoj pivovar, výčap piva, vína
a pálenky, ďalej jatku, mlyny, obchod so soľou
a maslom a panské role a lúky s tou podmienkou,
že obec bude od ich užívania platiť ročne panstvu
200 zlatých v 4 termínoch a to na Vianoce, na
Jozefa, na Jána a na Michala. (str. 32)
Základné informácie o Krajnom nájdeme aj vo
vizitácii hlavného župana Nitrianske župy, ktorá
sa uskutočnila rokoch 1778/79. V tejto vizitácii je
Krajné charakterizované ako dedina v ktorej býva
18 zmluvných sedliackych rodín a ďalších 4 žijúcich
na kopaniciach. Zmluvných želiarskych rodín tu
napočítali 55 a ďalších 188 žijúcich na kopaniciach.
V Krajnom v tomto období žila iba jediná židovská
rodina, ktorú tvorilo 7 členov. V tých rokoch tu
stál iba katolícky kostol s cintorínom, ktorému
patrila rola v rozsahu 3 bratislavských meríc a fara, ktorá mala rolí na 16 brat. meríc a lúk na 4
koscov. Obyvateľov katolíkov tu však žilo iba 46.
Zostávajúcich 1949 obyvateľov bolo evanjelikov
a. v. V obci okrem toho bola jedna ľudová škola,
3 drevené mosty cez potok, 1 prícestný hostinec
a celkom 6 mlynov. Z toho boli 3 drevené a 3
murované. Vo vizitácii sa tiež uvádza, že potok,
ktorý preteká cez obec sa volá Krajná. (str. 32)
Ivan Gálik

PRVÁ
Á SVETOVÁ
Á VOJNA, 6. Č
ČASŤ
Ť
Občania obce Krajné si pripomenuli 100 rokov
od ukončenia svetovej vojny, Deň vojnových veteránov, vojakov padlých v I. svetovej vojne. Stretli
sa 11. novembra o 11. hodine pri pamätníku
pred Obecným úradom v Krajnom. Starosta obce

Ing. Peter Kubis v krátkom príhovore pripomenul
známe skutočnosti tohto dňa pred 100 rokmi.
V podobnom duchu sa prihovoril aj predseda JDS
Štefan Horák. Po položení kytice červených makov
k pamätníku žiakmi Základnej školy v Krajnom
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a zapálení sviece, sa rozozvučali zvony o 11. hodine
a 11. minúte tak, ako v každej obci na celom
Slovensku.
V piatich častiach som Vám priblížil rôzne
príbehy z tohto obdobia. Mal som už pripravený
len posledný, krátky. Na stránke obce Krajné je
Virtuálna pamätná tabuľa obetiam svetových vojen,
ktorú som robil asi pred desiatimi rokmi. Zoznam
padlých v I. svetovej vojne som robil podľa kroniky
obce, písanej Štefanom Valáškom. Obecná matrika zomretých uvádza tieto osoby z obce Krajné
– ako zahynuvšie alebo nezvestné vo Svet. vojne
– (datá však nie sú úplné, pretože záznam o smrti
alebo prehlásenie o nezvestnosti je len u tých,
ktorých smrť bola úradne oznámená, alebo
u ktorých rodina nemala záujem na úradnom
prehlásení za mrtvého, keď sa po dlhšom čase
nevrátil – mnohí ako takí – mŕtvi uvedení nie sú.)
V texte je uvedené meno Ján Kubiš – 18.10.1915,
nie je uvedené miesto, kde skončil jeho život. Už
dávnejšie pri úprave hrobov v blízkosti našich,
objavil som opustený náhrobný kameň, s výrazne
tesaným menom Martin Kubiš narodeni r. 1901
23. maj zemrel 21ho januar 1920 viplnil 18 r. aj
9 mes. V dolnej časti je menej čitateľné meno Ján
Kubiš padol na talijanskom bojisku roku 1915
vyplnil 21 roki.
V matrike sobášov je zapísané: 1894 Január
29./ženích/ Ján, Tomáša Kubiš rol. Alžbety
Tomka, syn/ Krajné 83/ev. av./24 r./svob./nevesta/
Anna, Martina Marek, rol. Judy Mozolák dcera/
Krajné 21/ev. av./20 r. /svob. V matrike narodených nájdeme: 1894 Novemb. 23/25/Ján/muž/rodičia/Ján Kubiš, rol. Anna Marek, ev. av./Krajné
83/... na konci riadku je slabo čitateľne zapísané:
Padol v boji 1915 v oktobri na Talianskom
bojišti. Z tejto rodiny zostali štyri sestry. Katarína
(1907), vydala sa za Štefana Konečníka, známa
zelinkárka a chiropraktička. Anna, vydala sa za
Michalca na Mitalovci, Eva (1909), vydala sa za

Jána Gašparíka, ostala bývať na rodičovskom dome
a Judita, vydatá Vaváková, bývala U Januškov.
Na Virtuálnej pamätnej tabuli obetiam svetových vojen je 65 mien, podľa dátumu úmrtia. Na
pamätníku sú všetky mená podľa abecedy, až na
posledné, Samuel Mozolák. Uznesením č. 2/2006
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom,
konaného dňa 27. 4. 2006 bolo v bode 7 schválené dotesanie mena Samuela Mozoláka na pamätník
padlých v I. svetovej vojne pred OU.
Spoločný pomník pamiatke obetí dvoch svetových vojen odhalili v obci 7. mája 1995.
Na pietnu spomienku priniesol Pavol Tomašech
knihu, ktorú napísal príbuzný, žijúci v USA.
Autorom knihy je Kenneth Janda: The Emperor
and the Peasant: Two Men at the Start of the
Great War and the End of the Habsburg Empire –
Kenneth Janda: Cisár a roľník Dvaja ľudia na
začiatku Veľkej vojny a koniec Habsburskej ríše.
V tejto knihe autor súbežne opisuje osudy dvoch
ľudí, cisára Habsburskej ríše, Františka Jozefa I.
a sedliaka Samuela Mozoláka. Na internete som
vyhľadal informácie po zadaní zvýrazneného
anglického textu, napr.: https://www.ncsml.
org/event/history-8s-lecture-habsburg-empire/
dostal som veľa odkazov, z ktorých vyberám:
Kenneth Janda, emeritný profesor Payson S. na
Severozápadnej univerzite, získal v roku 2009
Cenu Franka J. Goodnowa z Americkej asociácie

17
politologických vied. Je autorom, alebo vydavateľom niekoľkých kníh o počítačových metódach
analýzy údajov, medzinárodnej štúdii politických strán a americkej vlády. Žije v Roseville
v Minnesote so svojou manželkou, ktorá je
vnučkou roľníka Samuela Mozoláka.
Mozolák pricestoval do Spojených štátov
ako mladý muž, kde si založil rodinu a stal sa
organizátorom práce, ktorý pracoval medzi
svojimi kolegami slovenskými prisťahovalcami.
Vracal sa do svojej rodnej dediny, ktorá je dnes
na Slovensku, keď v júli 1914 vypukla vojna.
Mozolák bol povolaný do rakúsko-uhorskej
armády. Bol dvakrát zranený, bojoval na troch
hlavných frontoch vojny a zomrel v Taliansku.
Slúžil cisárovi a nevedel vždy, prečo bojuje. Jeho
telo nebolo nikdy nájdené a roky bol vedený ako
nezvestný. Nakoniec vnuk, ktorý zdokumentoval
rodokmeň Mozolák, presvedčil miestnu obec, aby
zapísala meno Samuela na vojnový pamätník.
Možno v budúcnosti sa dozviete viac o tejto knihe.
Ivan Gálik

PLAVECKÝ VÝCVIK PREDŠKOLÁKOV

Keďže naším cieľom je rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí ako súčasť zdravého životného
štýlu, i v tento školský rok sme zrealizovali predplavecký výcvik 5 – 6 ročných detí. Výcvik prebiehal
v mesiacoch október – november v plavárni v Myjave
pod vedením profesionálneho trénera plávania
Bc. Branislava Kormaníka a plavčíčky Mgr. Janky
Gálikovej. Počas 20 hodín výcviku sa deti učili
formou rôznych hier a cvičení bezpečne, bez strachu
a zábran pohybovať vo vode, nadobúdali a rozvíjali si
základné plavecké zručnosti – ponorenie, splývanie,

skákanie do vody, správne dýchanie, orientácia
pod hladinou, lovenie z dna, osvojovali si základné
plavecké pohyby horných aj dolných končatín,
učili sa základy správnej techniky plaveckého štýlu
– kraul. Deti prejavovali nebojácnosť, odvahu pri
potápaní, skákaní do vody z mostíka i pri plávaní vo
veľkom bazéne. I tí najmenej odvážni dokázali svoj
strach prekonať a výcvik šťastne ukončiť. Za odvahu,
nebojácnosť a trpezlivosť obdržali od trénera „Mokré
vysvedčenie“, z ktorého mali veľkú radosť. Veď to je
ich prvé vysvedčenie.
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VÝSTAVA 100 ROKOV ČESKO-SLOVENSKA
V roku 2018 si pripomíname viacero okrúhlych
výročí: 50. výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy
do Československa, 70. výročie „Víťazného februára“ – prebratia moci komunistami, 80. výročie
Mníchovského diktátu, 100. výročie ukončenia
1. svetovej vojny a vzniku Československa.
Práve poslednému výročiu bola venovaná výstava, ktorá bola od 27. 4. do 9. 9. 2018 inštalovaná
v priestoroch Bratislavského hradu. Túto výstavu
sme 6. 9. navštívili so žiakmi 7. až 9. ročníka.
V 1. miestnosti boli vystavené originály významných dokumentov spojených s existenciou ČSR:
Pittsburská dohoda z roku 1918 o spojení Čechov
a Slovákov do jedného štátu, Mníchovská dohoda
z roku 1938 o odstúpení pohraničných území
Československa Nemecku, na ktorej sme mohli
vidieť podpis Adolfa Hitlera, Viedenská arbitráž
z roku 1938 o odstúpení pohraničných území
Maďarsku, či Protokol Hácha – Hitler z roku 1939
o vzniku Protektorátu Čechy a Morava.
V ďalších miestnostiach nás zaujala bunda, v ktorej havaroval Štefánik, okuliare Alexandra Dubčeka,
posmrtná maska Jana Palacha, ktorý sa upálil na
protest proti okupácii ČSR vojskami Varšavskej
zmluvy, ako aj sveter Václava Havla z čias Nežnej
revolúcie.
Žiaci si posedeli v školských laviciach z 20-tych
rokov minulého storočia a mali možnosť vidieť,

ako v tých časoch vyzerali školské triedy. V miestnosti venovanej národnostným menšinám boli
vystavené osobné predmety ľudí deportovaných do
koncentračných táborov, či reťaz rómskeho vajdu
a výrobky šikovných rómskych remeselníkov. Boli
tam vystavené aj modely dopravných prostriedkov
– áut, električiek, vlakov, ale napríklad aj originál
motocykla JAWA.
Žiaci sa dozvedeli, že školská mládež vstupovala
vo veku 8 rokov do pionierskej organizácie a nosila
rovnošatu. Vo voľnom čase nacvičovala spartakiády. V cukrárňach si ľudia mohli prehrať za korunu
pesničku podľa vlastného výberu z JUKEBOX-u.
Zaujímavé boli modely československých architektonických skvostov, ako napríklad Mohyly
M. R. Štefánika na Bradle, Múzea SNP v Banskej
Bystrici, kúpaliska Zelená žaba v Trenčianskych
Tepliciach, novej budovy rozhlasu a Mosta SNP
v Bratislave...
V miestnosti venovanej náboženstvu nás zaujala
zlatá ruža, ktorú daroval pápež Ján Pavol II. bazilike
vo Velehrade. Mala posilniť veriacich v komunistickom Československu, ktorí v roku 1985 zorganizovali najväčšiu demonštráciu proti režimu pred
pádom komunizmu.
Výstava bola tiež plná premetov z každodenného života. Pripomenuli sme si, ako vyzerali
vytáčacie telefóny, tranzistorové rádiá, mechanické
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budíky, detské hračky, výbava pre trampov...
Videli sme ukážku vybavenia obchodu, zubnej
ambulancie, kameru, ktorou sa natáčal seriál
Nemocnica na okraji mesta. Vystavené tiež
boli rôzne zbrane, uniformy, ocenenia našich

športovcov, napríklad i zlatá medaila Ondreja
Nepelu.
My starší sme si zaspomínali na svoje detstvo,
žiaci sa dozvedeli, ako sa žilo v časoch mladosti ich
rodičov a starých rodičov.

„DEŇ
Ň SLANÝCH
Ý
VETERNÍKOV“
Í
V MATERSKEJ ŠKOLE
Už po druhýkrát sme sa 21.11. 2018 s deťmi
v materskej škole zapojili do veterníkovej akcie nazvanej
„Deň slaných veterníkov“. Jedná sa o celoslovenskú
akciu, ktorá je venovaná deťom s Cystickou fibrózou.
Práve v tento deň sme si symbolickým vyrobením
papierových veterníkov spomenuli na deti, ktoré trpia

ochorením Cystická fibróza. Namiesto odpoľudnajšieho
odpočinku deti s nadšením vyrábali papierové veterníky
ako symbol dychu, ktorý je pre ľudí s týmto ochorením
najdôležitejší. Popri tom deti nadobudli základné
poznatky o Cystickej fibróze a zároveň si spomenuli na
všetkých, ktorí týmto ochorením trpia.

POĎAKOVANIE
Ď
V mene celej školy ďakujem odchádzajúcemu starostovi Ing. Petrovi Kubisovi, pracovníkom obecného úradu a tiež poslancom obecného zastupiteľstva za ústretovú spoluprácu počas volebného obdobia. Zároveň
gratulujem novému pánovi starostovi JUDr. Jánovi
Konečníkovi k zvoleniu do funkcie, želám mu veľa dobrých rozhodnutí a úspechov v jeho neľahkej práci.

Ďakujem všetkým kamarátom, známym, priaznivcom
školy za materiálnu či finančnú pomoc, ochotu, či len za
pekné slová a uznanie práce zamestnancov a žiakov.
Prajem všetkým príjemné a pokojné prežite vianočných dní, pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov v roku
2019.
Milan Medveď
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TROMI CHOTÁRMI
Dávno sme nemali takú dlhú, teplú a slnečnú
jeseň. Práve v takomto pololetnom počasí začala
naša tohtoročná turistická činnosť. Do krásne sfarbenej krajiny nemusíme cestovať ďaleko, pretože ju
máme doma. Rozhodol som sa, že sa rozhliadneme
po našom okolí a pritom si ráno môžeme aj dlhšie
pospať. Trasu som naplánoval vcelku zaujímavú. Po
miestach, kde z nás nikto nebol. Všetky chodníky
boli mimo značkovaných turistických trás, a tak
nám tentokrát bol dobrým služobníkom mobil, ktorý
inak nemám veľmi rád. No orientácia podľa mapy
v ňom bola perfektná. Tak sme sa teda v slnečnú
sobotu vydali na turistickú prechádzku, počas ktorej
sme prešli cez chotáre troch obcí. Začali a skončili sme v krajňanskom, putovali sme kostolanským
a hrachovištským. Ale po poriadku.
Stretli sme sa pri škole, odkiaľ sme zadnou ulicou prešli k rodinným domom pri bývalej škôlke. Po
lúke na konci ulice sme okolo úľov s odpočívajúcimi
včelami vyšliapali nad Krajné, odkiaľ sme mali pekný
výhľad na stred Krajného a vŕšok s vežičkou kostola.
Rovinka nad družstvom sa zdala príjemná, no museli
sme prekonávať elektrické ploty, spoza ktorých sa
na nás neveriacky pozerali odpočívajúce kravy. Za
chvíľu si celé Slovensko niečím ohradíme. Začína mi
to pripomínať obdobie, keď sme opony odstraňovali.
A teraz tu máme ploty, zákazy vstupu, súkromné
pozemky, lovné revíry papalášov. Niekto nám začína opäť vytyčovať koľajničky, kadiaľ smieme chodiť.
Ani si to pritom neuvedomujeme, lebo chodíme do
prírody málo a nevieme o tom. Pokračovali sme cez
Treskovec, kde sme videli veľa mladých šampiňónov
a kde z trávy sem-tam vykúkali „jarné“ sedmokrásky.
Peknú farebnú scenériu sme zažili okolo potoka
Rudník smerom k Medveďovcom. Pred osadou sme
odbočili do lesa, aby sme sa netmolili pomedzi štekajúce psy. Bojím sa sám chodiť po osadách a nie
ešte s deťmi, za ktoré som zodpovedný. Cesta však
zakrátko v lese skončila a my sme vyšli na veľké
kukuričnisko. Rastliny však už boli suché, tak sme

nemali problém krížom prejsť na druhú stranu, aj
keď tí menší boli oveľa nižší ako kukurica. Našťastie
sme sa našli. Všimol som si však, že cez kukuričnisko boli vykosené široké pásy, na konci ktorých bol
vždy posed pre poľovníka. Nechám na domyslenie
čitateľa, prečo asi. Kedysi človek naháňal zvieratá
s kameňom v ruke. V súčasnosti sme takí vyspelí, že
zvieraťu sme zobrali aj najmenšiu šancu na záchranu a naivný úlovok si navedieme až k stoličke, ku
ktorej sa dovezieme štvorkolkou. Tak sme sa tu
aj my občerstvili a po poľovníckej cestičke sme sa
vybrali na najvyšší bod nášho dnešného putovania
a tou bola Lecová. To vám bol krásny výhľad. Na
všetky strany. Na smetisko pri Hučkovcoch, elektrické vedenie na Trenčín, ale aj na Čachtický hrad,
Vaďovce, hrachovištské vŕšky, Treskovec, Babulicov
Vrch, Homolicu. V diaľke po poli sme videli bežať
stádo srniek. Urobili sme zopár selfíčiek a pobrali sa do Kostolného – zase pomedzi psiská. Že si
nevymýšľam, o tom svedčí fakt, že o týždeň na ulici,
po ktorej sme šli do Hrachovišťa, našu šiestačku Kaju
dohrýzol vlčiak, ktorý vybehol z dvora, kde bola zle
zatvorená brána. Neviem, kto je väčšie zviera. Pes
či majiteľ? My sme však pokojne prešli až k družstvu
v Hrachovišti, kde farmári používajú na stráženie
oviec voľne pustené psy. Keďže však priestor nie
je nijako uzatvorený, obišli sme družstvo širokým
oblúkom cez kopec a zostúpili sme do Hrachovišťa.
Tu na nás čakalo príjemné pohostenie u Kamilovej
mamy. Pripravila pre nás čerstvé koláče, ktoré
nám padli celkom vhod. Ďakujeme. Zadnou ulicou
sme potom pokračovali až na lúky pod Saláškami.
Tu sme si urobili dlhšiu prestávku a chlapci počas
nej objavili odhodený, po našom separovaný, plášť
z kolesa auta. Myslel som si, že ho z najbližšieho
kopca zo zábavy spustia dolu a budú sa perfektne
zabávať. Provokoval som ich teda, či ho chcú doniesť do najbližšieho zberného dvora. Najbližší je
v Krajnom. A to nás čakal ešte kusisko cesty s výstupom do Vápeniek. Môžem povedať, že je to pekná
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prechádzka a chcem ju odporučiť na nedeľu aj iným.
Tu nás čakala mamina Amy, ktorá pre nás pripravila
perníkové koláče. Boli výborné. No a z Vápeniek je
to cez Mozolákov po novej ceste okolo čističky ku
škole len na skok. No a predstavte si, že ten plášť
Filip s Oliverom fakt priniesli až na čističku. Klobúk
dole. Mohli by si to vyskúšať tí hlupáci, čo vyhadzujú
igelitové vrecia, staré chladničky, kočíky a iný bordel

popri cestách a po lesoch. Aj ten, čo vyhodil plášť za
Hrachovišťom.
Jesenná turistika bola fajn, čaká nás zimná pred
Vianocami. Filip s Oliverom z lesa zasa donesú možno vaňu, ktorú tam vyhodil nejaký zarytý hygienik,
aby tá zverina toľko nesmrdela.
Milan Medveď

DEJEPISNÁ EXKURZIA
Žiak môže na vyučovacej hodine stokrát počuť,
ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté
dojmy mu vystačia v spomienkach niekedy aj na
celý život (alebo aspoň do najbližšej písomky).
Práve preto sme sa my, šiestaci, zúčastnili dňa
10. 10. 2018 dejepisnej exkurzie.
Našou prvou zastávkou bol Kostolec, čo je strmý
skalnatý výbežok pohoria Považský Inovec s nadmorskou výškou 240 m n. m. vypínajúci sa nad

obcou Ducové v okrese Piešťany. Svojou polohou
dominuje priľahlej časti Považia a poskytuje
nádherný výhľad na široké okolie. Kostolec je veľkomoravské hradisko a významná archeologická
lokalita. Vzniklo tu opevnené sídlo – dvorec s obytnou zástavbou, kostolom s malým pohrebiskom
príslušníkov vládnucej vrstvy a hospodárskymi
budovami. Bolo ohradené valmi a hlbokou priekopou. Išlo o mocensko-správne stredisko, na ktoré
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sa viazali poľnohospodárske a remeselné osady
v okolí. Kostolec sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie
nateraz známe pamätníky veľkomoravskej kultúry
na Slovensku.
Druhou zastávkou našej exkurzie bolo
Vojenské historické múzeum v Piešťanoch.
Nachádza sa tu viac ako 400 kusov trojrozmerných zbierkových predmetov prezentujúcich výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde
od konca 2. svetovej vojny až po rok 1992, ako

aj technika, ktorú používala Armáda Slovenskej
republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej
republiky. Tanky, obrnené transportéry či bojové
lietadlá sme poznali z televízie alebo z počítačových hier, no napriek tomu nás ohúrili svojou
veľkosťou. Prehliadku sme ukončili „posedením“
v bojovom vrtuľníku.
Počasie sa vydarilo, nafotené zábery zostanú ako
spomienka a najbližšia písomka z dejepisu ukáže, či
naozaj platí: Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť...

KTO MUSÍ PODAŤ DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI?
Daňové priznanie musia podať fyzické osoby
(občan, podnikateľ) alebo právnické osoby do
31. 01. 2019, ak počas roka 2018:
• nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru
2019 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
• predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2019 už nie
sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
• nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré
majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa
zmenila výmera pozemkov).
Daňová povinnosť vzniká na základe:
• povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej
zmluvy,
• nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
• nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na
základe právoplatnosti dražby alebo na základe
schválenia príklepu súdom,
• vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva
manželov,
• vydania právoplatného stavebného povolenia,
• na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
• dodatočného povolenia stavby,
• právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
• ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením
ukončenia drobnej stavby,
• povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny
užívania stavby alebo bytu,
• zmenou užívania stavby na iné účely ako sa
stavba užívala,
• podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri
nehnuteľností,
• zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,

• zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely,
prečíslovania parcely.
Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:
• povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra
nehnuteľností na základe predajnej, darovacej
zmluvy,
• vydraženia nehnuteľnosti,
• zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva
manželov,
• zmeny výmery nehnuteľnosti,
• povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo
časti bytu,
• zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu
k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
• zbúrania alebo odstránenia stavby na základe
povolenia búracích prác stavby a následným
výmazom stavby z listu vlastníctva.
Čo treba priložiť k tlačivu?
Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu
z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností,
osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie,
darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí
nehnuteľnosti.
• Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje
vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
• Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží
rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad
vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
• V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru
zastavanej plochy.
• Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné
osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie
o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí
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o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností
dedením v priebehu roka daňová povinnosť
dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom
nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte
predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje
vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
Pri stavebnom pozemku sa predloží
právoplatné stavebné
povolenie.
Pri kolaudácii stavby
treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie,
Odstránenú stavbu
treba doložiť právoplatným búracím
povolením.
Pri zmene užívania
stavby sa predloží doklad o zmene užívania
stavby.
Ak sa zmení charakter
pozemku, daňovník
musí predložiť výpis
z listu vlastníctva.

• Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu
dražby.
Typy daňového priznania
Aj v roku 2019 sa podáva k dani z nehnuteľností:
• Priznanie: označí daňovník, ktorý podáva
správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
• Čiastkové priznanie: označí daňovník, ktorý
už podal priznanie k dani v predchádzajúcom
období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani
(nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou,
darovaním, dedením, darovaním, dražbou)
alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má
vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného
rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby,
bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
• Dodatočné priznanie: podáva sa,
ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr
do 4 rokov od konca roka, v ktorom
vznikla povinnosť podať priznanie
k dani z nehnuteľností.
• Opravné priznanie: označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani
pred uplynutím lehoty na podanie
priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné
priznanie.

REGISTRÁCIA CHOVOV OŠÍPANÝCH
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti dáva na vedomie občanom informáciu
v súvislosti s registráciou chovov ošípaných.
6. novembra 2018 vydala Európska komisia
Vykonávacie rozhodnutie 2018/1669, ktorým sa
zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým mala
Slovenská republika udelenú výnimku na registráciu
chovu s jednou ošípanou. Podľa článku 1 uvedeného
rozhodnutia komisie je táto výnimka zrušená.

Preto všetky chovy ošípaných
– teda aj tie, ktoré chovajú čo len
jeden kus ošípanej pre vlastnú
spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na tel. čísle
032/28 560 22.
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Nové Mesto nad Váhom

POĎAKOVANIE
Obec Krajné vyjadruje poďakovanie vedeniu
Poľnohospodárskeho družstva Krajné za spoluprácu v roku 2018, ktorá umožnila využívať
družstevné priestory na opravu obecnej dopravnej,

poľnohospodárskej a stavebnej techniky, vytvorila
podmienky na preskladnenie posypového materiálu
potrebného v zimnej údržbe ciest a chodníkov, použiteľného v prípadných protipovodňových opatreniach.

VÁŽENÍ PACIENTI
Počas vianočných sviatkov budeme pracovať nasledovne:
• 27. 12. 2018 – 28. 12. 2018 MUDr. Tibenský APLD Brezová pod Bradlom
• 31. 12. 2018 – 02. 01. 2019 MUDr. Skalická APLD Vrbovce
• 03. 01. 2019 – 04. 01. 2019 MUDr. Gellenová APLD Brezová p. Bradlom a Krajné
Žiadame Vás, aby ste lekárov navštívili, len v nutnom prípade. Zabezpečte si lieky
a zdravotné pomôcky vopred, predídete tým zbytočnému stresu a napätiu.
ĎAKUJEME za Vaše pochopenie a prajeme krásne Vianoce a šťastný nový rok.
kolektív Gelimed Krajné

MILÍ PACIENTI
Predpis receptov si môžete objednať na email adrese našej ambulancie: gelimed@mail.icss.sk
alebo na tel. čísle 032/778 6125.
Vzor mailu: meno, priezvisko, rod. č., aké lieky a počet ks. Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí
ak pôjdete do lekárne. Recept budete mať na druhý deň po obdržaní mailu pripravený. V lekárni bude
7 dní od dátumu, kedy ste si ho vyžiadali.
Tím našej ambulancie sa potešil, že môže šetriť Váš čas.
S úctou MUDr. Gellenová Jana

Základná škola s materskou školou Krajné
Zá
Vás pozýva na

22. ŠKOLSKÝ PLES
Miesto a čas konania: KD Jablonka
16. 2. 2019 o 19 00 hod
Do spevu hrá: Krajňanská cimbalová muzika
Do tanca hrá: i-rock
Cena vstupenky: 17 €
(večera,
(veče víno, minerálka, ovocie, polnočná kapustnica)
Telefón: 0327786107, 0915792159, riaditel@zskrajne.sk
Tešíme sa na Vás!

UZÁVIERKA NOVÍN
Oznamujeme občanom, že uzávierka novín pre Krajnianske noviny č. 1/2019 bude 28. februára
2019, to znamená, že príspevky do Krajnianskych novín č. 1/2019 odovzdajte na Obecnom úrade
v Krajnom do uvedeného termínu.
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