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Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 10.6.2021
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 10.6.2021 za účasti 9
poslancov OZ , starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, Ing. Dušana
Mozoláka – stavebný úrad, Ing, Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ s MŠ, 4 občanov a p. Havlíka.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k Záverečnému účtu obce Krajné za rok
2020
6. Záverečný účet obce Krajné za rok 2020
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka
2021
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020
9. Schválenie predaja časti pozemku p.č. 12769/2 p. Jánovi Konečníkovi s manž. Tatianou,
Krajné
10. Schválenie vecného bremena na pozemok p.č.232/10 pre Ing. Petra Bunčiaka, Stará
Myjava
11. Oboznámenie o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ
12. Prerokovanie stanovenia kompetencií pri prevádzke vodovodov a kanalizácie
13. Návrh na doplnenie konateľa SLV, s.r.o.
14. Informácie starostu obce
15. Diskusia
16. Záver

1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník 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
Starosta obce JUDr. Ján Konečník dal hlasovať poslancom OZ o návrhu programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva . Bol doplnený o poslanecký návrh Ing. Pavla Egrešiho: Návrh na doplnenie
konateľa SLV, s.r.o.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 16/2021
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
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k Záverečnému účtu obce Krajné za rok
2020
6. Záverečný účet obce Krajné za rok 2020
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka
2021
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8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020
9. Schválenie predaja časti pozemku p.č. 12769/2 p. Jánovi Konečníkovi s manž. Tatianou,
Krajné
10. Schválenie vecného bremena na pozemok p.č.232/10 pre Ing. Petra Bunčiaka, Stará
Myjava
11. Oboznámenie o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ
12. Prerokovanie stanovenia kompetencií pri prevádzke vodovodov a kanalizácie
13. Návrh na doplnenie konateľa SLV, s.r.o.
14. Informácie starostu obce
15. Diskusia
16. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce JUDr. Ján Konečník: p. Dušana Konečníka
a p. Tomáša Pardavého.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 17/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice p. Dušana Konečníka a p. Tomáša Pardavého.
.
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. 9 k VZN č. 2/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole , ...... nadobudol právoplatnosť
 Bola uzatvorená zmluva na prenájom p.č. 5541/1 vo výmere 2233m2, vedená ako orná pôda
s p. Jurajom Strnádom, Bratislava na obdobie 15 rokov a za sumu za m2 - 0,00233310,€/m2.
 zatiaľ nebol doplnený člen redakčnej rady
 zostavenie pracovnej skupiny k riešeniu využitia budovy bývalej MŠ a možnosti IBV, menovitý
zoznam bude schválený na nasledujúcom zasadnutí OZ, zatiaľ nebola zostavená
 v týchto dňoch je posudzovaný projekt k žiadosti o poskytnutie príspevku pre projekt
„Rekonštrukcia centrálnej časti obce – časť autobusová stanica“
Konštatovanie č.5
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Krajné k Záverečnému účtu obce Krajné za rok 2020
Hlavný kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil Odborné stanovisko hlavného
kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce Krajné za rok 2020. Materiál obdržali všetci poslanci.
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Konštatovanie č.6
OZ berie na vedomie Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu Obce
Krajné za rok 2020.
6. Záverečný účet obce Krajné za rok 2020
Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila poslancom OZ Záverečný účet obce za rok
2020 a rozbor rozpočtového hospodárenia za rok 2020. Materiál obdržali všetci poslanci Záverečný
účet obce Krajné za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Krajné.
Počet prítomných poslancov:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie č.18/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez
výhrad a zároveň schvaľuje na základe uvedených skutočností tvorbu rezervného fondu za rok 2020
vo výške 24 972,58€.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
7. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie II. polroka
2021
PaedDr. Rastislav Púdelka, hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ Návrh Plánu
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie II. polroka 2021. 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. 19/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na
obdobie II. polroka 2021
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
8. Správa o plnení úloh KPSS za rok 2020
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na vedomie správu o plnení úloh
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Krajné za rok 2020. Materiály obdržali všetci poslanci.
Konštatovanie č.7
OZ berie na vedomie správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2020.
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9. Schválenie predaja časti pozemku p.č. 12769/2 p. Jánovi Konečníkovi s manž. Tatianou,
Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj pozemku
p.č. 12769/34 odčlenenej podľa GP č. 76/2021 vo výmere 65m2 . Zámer predaja bol zverejnený na
úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Materiál obdržali všetci poslanci.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 9
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 20/2021
Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na svojom zasadnutí
I. Prerokovalo.
na základe žiadosti Jána Konečníka nar. ----- a Tatiany Konečníkovej, rod. ----, nar. -----, obaja bytom
Krajné ---- ako aj v. súlade so svojím uznesením č. 15/2021 zo dňa 25.3.2021 možnosť odpredaja
nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Krajné – 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.
II. Schvaľuje
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s uznesením č. 15/2021 zo dňa 25.3.2021 odpredaj
nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci a k.ú. Krajné, pozemok C-KN 12769/34 vo výmere 65m2,
zastavaná plocha a nádvorie odčlenený 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, odčlenený z pôvodnej C-KN
p.č. 12769/2 vo výmere 474 m2, ktorá je Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom evidovaná
na LV č. 1.
Prevod sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov
- z dôvodov hodných osobitého zreteľa, ktorými sú výlučné a dlhodobé, dobromyseľné a nerušené
užívanie prevádzanej nehnuteľnosti.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpnu cenu za vyššie uvedené nehnuteľnosti na základe Uznesenia
č. 98/2018 zo dňa 25.10.2018 v sume 8,- € / m2. čo celkovo za 65 m2 predstavuje kúpnu cenu 520,Eur.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10. Schválenie vecného bremena na pozemok p.č.232/10 pre
Myjava

Ing. Petra Bunčiaka, Stará

Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie zriadenie vecného
bremena na p.č. 232/10 v k.ú. Krajné na základe žiadosti Ing. Petra Bunčiaka o uloženie
vodovodnej, kanalizačnej, plynovej prípojky a elektrického vedenia do uvedených pozemkov vo
vlastníctve obce. Všetkým poslancom bola doručená e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 9
Za: 7
Proti: 1 – p. Pavol Kravárik
Zdržal sa: 1 – p. Dušan Konečník
Uznesenie č. 21/2021
a) OZ prerokovalo žiadosť Ing. Petra Bunčiaka o zriadenie vecného bremena na parcele vo
vlastníctve obce Krajné registra „C“ č. 232/10 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1978m2
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vedená na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu uloženia vodovodnej, kanalizačnej , plynovej prípojky
a elektrického vedenia.
b) OZ schvaľuje žiadosť Ing. Petra Bunčiaka o zriadenie vecného bremena na parcele vedenej na LV
č. 1v k.ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné Krajné registra „C“ č. 232/10 – zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 1978m z dôvodu uloženia vodovodnej, kanalizačnej, plynovej prípojky
a elektrického vedenia.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
11. Oboznámenie o voľbe riaditeľa ZŠ s MŠ
Predseda Rady školy Ing. Ondrej Lančarič oboznámil poslancov s uskutočneným výberovým
konaním na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Krajné.
Konštatovanie č. 8
OZ berie na vedomie správu o uskutočnenom výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ
s MŠ Krajné.
12. Prerokovanie stanovenia kompetencií pri prevádzke vodovodov a kanalizácie
Na žiadosť poslancov obce bol do zasadnutia OZ zaradený bod prerokovania stanovenia
kompetencií pri prevádzke vodovodov a kanalizácie. Na výzvu poslancov Ing. Dušan Mozolák podal
vysvetlenie prečo sa vzdal postavenia zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie vodovodov a na
prevádzkovanie kanalizácie a na montáž vodomerov. Po spoločnej diskusii Ing. Dušan Mozolák zobral
späť svoje oznámenie o vzdaní sa postavenia zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie vodovodov
a na prevádzkovanie kanalizácie a na montáž vodomerov. Kompetencie jednotlivých pracovníkov sú
presne stanovené pracovným a organizačným poriadkom obecného úradu
13. Návrh na doplnenie konateľa SLV, s.r.o.
Po diskusii prebehnutej na zasadnutí OZ bolo rozhodnuté, že budú dvaja konatelia SLV, s.r.o.
v zmysle uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ a to starosta obce a riaditeľ technického
úseku OS, tak ako tomu bolo v minulosti. Zápis do Obchodného registra bude vykonaný čo najskôr.
14. Informácie starostu obce









bol zakúpený mulčovač
pridelenie osobného automobilu z prebytočných zásob majetku štátu
plánované zakúpenie nových stoličiek do zasadačky OcÚ
máme spracovaný projekt zateplenia zdravotného strediska, pracujeme na vydaní stavebného
povolenia
informácia o novej OZV – problém s tokom separovanej zložky odpadu
oznámenie o ukončení testovania 19 týždňov po sebe
v obci bolo očkovanie, zaočkovaných bolo 124 občanov
v závere starosta všetkých pozval na koncert dňa 20.6.2021

15. Diskusia
16. Záver

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Tomáš Pardavý dňa:

Jana Hudecová

Dušan Konečník, dňa:
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