Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 9.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 9.12.2021
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 9.12.2021 za účasti 8
poslancov OZ , starostu obce JUDr. Jána Konečníka, prednostky OcÚ Jany Hudecovej, Mgr.
Jany Mozolákovej – ekonómky obce, Ing. Dušana Mozoláka – pracovníka stavebného úradu
a riaditeľa technických služieb , Mgr. Milana Medveďa – riaditeľa ZŠ s MŠ, 3 občanov.
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krajné
k 31.12.2020
6. 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Krajné k návrhu Rozpočtu Obce Krajné na roky
2022 – 2024
8. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky 2022 – 2024
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Krajné
10. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné na obdobie I. polrok
2022
12. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p.č. 17412/34 a 17412/63 p. Michala Križáka,
Vrbové
13. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 5541/1 p. Emília Naďová, Radošina
14. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 5541/1 Ing. Dušan Mozolák, Krajné
15. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 12360/1 Ing. Alena Janečková, Bratislava
16. Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č. 232/24 p. Michal Tomulec s manž. Piešťany
17. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p.č. 232/20 Ing. Ľuboš Valášek, Brezová pod
Bradlom
18. Voľba dvoch prísediacich na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
19. Správa o Prevádzkovaní verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
20. Schválenie zasadnutí OZ v roku 2022
21. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície
22. Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 315/25, 232/64 MUDr. Jarmila Karolová, Krajné
23. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p.č. 232/24, 232/18 p. Michal Tomulec
s manželkou, Piešťany
24. Informácie starostu obce
25. Diskusia
26. Záver
1. Otvorenie zasadnutia
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starosta obce JUDr. Ján Konečník skonštatoval
prítomnosť 8 poslancov OZ. Podľa podpísanej prezenčnej listiny skonštatoval, že sú
prítomní 8 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 . Rozšíreného o poslanecký návrh poslanca Ing. Pavla
Egrešiho a to: Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 315/25, 232/64 MUDr. Jarmila Karolová,
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Krajné a o poslanecký návrh poslanca p. Pavla Kravárika a to: Žiadosť o zriadenie vecného
bremena na p.č. 232/24, 232/18 p. Michala Tomulca s manželkou, Piešťany
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 28/2021
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. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krajné
k 31.12.2020
6. 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2021
7. Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Krajné k návrhu Rozpočtu Obce Krajné na roky
2022 – 2024
8. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky 2022 – 2024
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Krajné
10. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Krajné na obdobie I. polrok
2022
12. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p.č. 17412/34 a 17412/63 p. Michala Križáka,
Vrbové
13. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 5541/1 p. Emília Naďová, Radošina
14. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 5541/1 Ing. Dušan Mozolák, Krajné
15. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 12360/1 Ing. Alena Janečková, Bratislava
16. Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č. 232/24 p. Michal Tomulec s manž. Piešťany
17. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p.č. 232/20 Ing. Ľuboš Valášek, Brezová pod
Bradlom
18. Voľba dvoch prísediacich na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
19. Správa o Prevádzkovaní verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
20. Schválenie zasadnutí OZ v roku 2022
21. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície
22. Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 315/25, 232/64 MUDr. Jarmila Karolová, Krajné
23. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p.č. 232/24, 232/18 p. Michala Tomulca
s manželkou, Piešťany
24. Informácie starostu obce
25. Diskusia
26. Záver
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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3. Voľba overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce JUDr. Ján Konečník: p. Vladimíra
Malého a p. Tomáša Pardavého.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 29/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje za overovateľov zápisnice: p. Vladimíra Malého 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, kontrolu uznesení z dôvodu PN hlavného kontrolóra
prečítal starosta obce.


Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom nadobudol právoplatnosť

Konštatovanie č. 12
OZ berie na vedomie kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Krajné
k 31.12.2020
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Správu nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky a Správu k ďalším požiadavkám zákonov
a iných právnych predpisov k 31.12.2020, správa bola doručená všetkým poslancom OZ.
Konštatovanie č. 13
OZ berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
a Správu k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31.12.2020.
6. 1. Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2021
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil
Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2021.

poslancom OZ na prerokovanie 1.

Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : ---
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Uznesenie č. 30/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje 1. Úpravu rozpočtu Obce Krajné na rok 2021.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
7. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Krajné na roky 20222024
Kontrolór obce PaedDr. Rastislav Púdelka predložil poslancom OZ Stanovisko
hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krajné na roky 2022 – 2024. Stanovisko
hlavného kontrolóra obce bolo doručené všetkým poslancom OZ.
Konštatovanie č.14
OZ berie na vedomie Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Krajné na roky
2022 – 2024
8. Návrh Rozpočtu Obce Krajné na roky 2022 – 2024
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie Návrh
Rozpočtu obce Krajné na roky 2022 - 2024. Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli
obce a na webovom sídle obce. Bol doručený všetkým poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov:
Za:
Proti:
Zdržal sa:
Uznesenie č. 31/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Rozpočet obce Krajné na rok 2022
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
Konštatovanie č. 15
OZ berie na vedomie Rozpočet Obce Krajné na roky 2023 – 2024.
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Dodatku č. 1
k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka materskej školy
a školských zariadení so sídlom na území Obce Krajné. Návrh bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle obce. Bol doručený všetkým poslancom.
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Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č. 32/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka materskej školy a školských zariadení so sídlom na území Obce
Krajné.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
10. Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ Návrh Dodatku č. 3
k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.
Bol doručený všetkým poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č.33/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Dodatok č. 3 k VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na obdobie
I.polroka 2022
PaedDr. Rastislav Púdelka, hlavný kontrolór obce predložil poslancom OZ Návrh
Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie I. polroka 2021. Návrh bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce.
Návrh bol doručený všetkým
poslancom OZ.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: ---
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Uznesenie č. 34/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Krajné na
obdobie I. polroka 2022.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
12. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov p.č. 17412/34 a 17412/63 p. Michala
Križáka, Vrbové
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj
pozemkov p.č. 17412/63 vo výmere 26m2 a 17412/34 vo výmere 423m2. Zámer predaja bol
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce. Materiál obdržali všetci poslanci.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č. 35/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Krajné na svojom riadnom zasadnutí dňa 9.12.2021
I.
Prerokovalo
na základe žiadostí pána:
meno a priezvisko: Michal Križák, rodený Križák
dátum narodenia:
..................................................
trvalé bydlisko:
Námestie J. Emanuela č. 331/5, Vrbové, PSČ 922 03
štátna príslušnosť: Slovenská republika
možnosť plánovaného odpredaja nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a k. ú. Krajné,
ktoré sú vedené Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom nasledovne:
LV č. 1
- parcely registra „C“
- druh pozemku
umiestnenie pozemku
parcela č. 17412/63 vo výmere 26 m2 zastavaná plocha a nádvorie
2
parcela č. 17412/34 vo výmere 423 m2 záhrada
2
Vlastníctvo:
pod B1
Obec Krajné v podiele 1/1 k celku
II.
Schvaľuje
odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v obci a k. ú. Krajné, ktoré sú vedené Okresným
úradom Myjava, katastrálnym odborom nasledovne:
LV č. 1
- parcely registra „C“
- druh pozemku
umiestnenie pozemku
parcela č. 17412/63 vo výmere 26 m2 zastavaná plocha a nádvorie
2
parcela č. 17412/34 vo výmere 423 m2 záhrada
2
Vlastníctvo:
pod B1
Obec Krajné v podiele 1/1 k celku
Predmet odpredaja – parcely KN-C č. 17412/63 a KN-C č. 17412/34 sa
nachádzajú v rekreačnej oblasti v časti obce „Žadovica“ a spoločne s so stavbou záhradného
domčeka bez označenia súpisným číslom, ktorá je v užívaní p. Michala Križáka tvoria jeden
funkčný a neoddeliteľný celok, ktorý p. Križák kosí, čistí a udržiava. Prevodom vlastníckeho
práva k parcelám KN-C č. 17412/63 a KN-C č. 17412/34 v prospech
p. Michala Križáka a to v podiele 1/1 k celku sa zosúladí užívací a právny stav.
Prevod je v súlade s §9a ods.8. písm. e) zákona 138/1991 zb. v znení neskorších
predpisov – zámer previesť nehnuteľný majetok obce z dôvodov hodných osobitného
zreteľa bol v dňoch 23.11.2021 až 7.12.2021 zverejnený na úradnej tabuli obce Krajné
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ako aj na jej webovom sídle:
https://www.krajne.sk/samosprava/uradna-tabula/
Všeobecná hodnota predmetu plánovaného prevodu - parcely KN-C č. 17412/63 ako
aj parcely KN-C č. 17412/34 bola na základe znaleckého posudku č. 96/2021 vyhotoveného
Ing. Jarmilou Nováčikovou, PhD., Nové Mesto nad Váhom, stanovená obecným
zastupiteľstvom Obce Krajné nasledovne:
-kúpna cena parcely KN-C č. 17412/63 bola stanovená na sumu 6,43,-€/ m2, čo celkovo za
26 m2 predstavuje sumu 167,18,-€.
- kúpna cena parcely KN-C č. 17412/34 bola stanovená na sumu 6,43-€/ m2, čo celkovo za
423 m2 predstavuje sumu 2719,89-€.
Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku č. 96/2021 príslušnej kúpnej
zmluvy, návrhu na vklad a správnym poplatkom za vklad hradí žiadateľ.
Žiadateľ Michal Križák nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a-g zákona
138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
13. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 5541/1 p. Emília Naďová, Radošina
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj
pozemku p.č. 5541/1 vo výmere 2233m2, orná pôda. Žiadosť bola doručená všetkým
poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 4
Proti: 2 – p. Vladimír Malý, p. Dušan Konečník
Zdržal sa: 2 – Mgr. Denisa Konečná, p. Tomáš Pardavý
Uznesenie č.36/2021
OZ neschvaľuje zámer predaja pozemku p.č. 5541/1, orná pôda.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
14. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 5541/1 Ing. Dušan Mozolák, Krajné
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj
pozemku p.č. 5541/1 vo výmere 2233m2, orná pôda.
Žiadosť bola doručená všetkým
poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 4
Proti: 2 – p. Vladimír Malý, p. Dušan Konečník
Zdržal sa: 2 – Mgr. Denisa Konečná, p. Tomáš Pardavý

Strana 7 z 12

Dokument: Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 9.12.2021

Uznesenie č. 37/2021
OZ zamietlo predaj pozemku p.č. 5541/1 na základe neschválenia v bode 13.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
15. Žiadosť o odpredaj pozemku p.č. 12360/1 Ing. Alena Janečková, Bratislava
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj
pozemku p.č. 12360/1 vo výmere 1423m2, trvale trávnatý porast. Žiadosť bola doručená
všetkým poslancom. Žiadateľka bude musieť dať vypracovať GP na odčlenenie p.č. 12360/1
nakoľko uvedená parcela v registri „C“ nemá LV od p.č. 12360 v registri „E“
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 6
Proti: --Zdržal sa: 2 - p. Dušan Konečník, p. Vladimír Malý
Uznesenie č.38/2021
OZ schvaľuje zámer predaja pozemku p.č. 12360/1 vo výmere 1423m2, trvale trávnatý
porast s tým, že žiadateľka dá na svoje náklady vypracovať GP na odčlenenie p.č. 12360/1
od p.č. 12360.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
16. Žiadosť o odpredaj časti pozemku p.č. 232/24 p. Michal Tomulec s manž. Piešťany
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj
časti pozemku p.č. 232/24, zastavané plochy a nádvoria. Žiadosť bola doručená všetkým
poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č.39/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje zámer predaja časti pozemku p.č. 232/24, zastavané plochy
a nádvoria, geometrický plán na odčlenenie časti pozemku p.č. 232/24 bude vypracovaný
tak, aby hranica pozemku bola jeden meter od krajnice miestnej komunikácie.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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17. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p.č. 232/20 Ing. Ľuboš Valášek, Brezová
pod Bradlom
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ schválenie zriadenia
vecného bremena na p.č. 232/20 v k.ú. Krajné na základe žiadosti Ing. Ľuboša Valáška,
Brezová pod Bradlom na uloženie elektrického vedenia do uvedeného pozemku vo
vlastníctve obce. Všetkým poslancom bola doručená e-mailom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č. 40/2021
a) OZ prerokovalo žiadosť Ing. Ľuboša Valáška, Brezová pod Bradlom , o zriadenie vecného
bremena na parcele vo vlastníctve obce Krajné registra „C“ č. 232/20 – zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 280m2 vedené na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu uloženia elektrického
vedenia.
b) OZ schvaľuje žiadosť Ing. Ľuboša Valáška, Brezová pod Bradlom, o zriadenie vecného
bremena na parcele vedenej na LV č. 1v k.ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné registra „C“
č. 232/20 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 280m2 z dôvodu uloženia elektrického
vedenia.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
18. Voľba dvoch prísediacich na Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ žiadosť Okresného
súdu Nové Mesto nad Váhom o zvolenie prísediacich súdu v obvode okresného súdu.
Navrhol za prísediacich zvoliť Ing. Miroslava Lachu, Krajné.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č.41/2021
OZ volí za prísediaceho na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom: Ing. Miroslava Lachu,
Krajné.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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19. Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
Ing. Dušan Mozolák, konateľ SLV, s.r.o. predložil poslancom správu o prevádzkovaní
verejných vodovodov a verejnej kanalizácie počas roka 2021
Konštatovanie č. 16
OZ berie na vedomie správu o prevádzkovaní verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
počas roka 2021.
20. Schválenie zasadnutí OZ v roku 2022
Starosta obce JUDr. Ján Konečník predložil poslancom OZ na schválenie termíny
zasadnutí OZ v roku 2022: 10.3. 2022, 9.6.2022, 8.9.2022, 8.12.2022
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 42/2021
OZ schvaľuje termíny zasadnutí OZ v roku 2021: 10.3. 2022, 9.6.2022, 8.9.2022, 8.12.2022
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
21. Návrh na vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície
Mgr. Jana Mozoláková, ekonómka obce predložila poslancom OZ Návrh na
vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené investície, jedná sa o projekt
Veľká Javorina – Bradlo, odkanalizovanie regiónu, kanalizácia mikroregiónu Krajné v sume
31.771,09€.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa : --Uznesenie č. 43/2021
OZ jednomyseľne schvaľuje vyradenie obstaraného dlhodobého majetku ako zmarené
investície - projekt Veľká Javorina – Bradlo, odkanalizovanie regiónu, kanalizácia
mikroregiónu Krajné v sume 31771,09€.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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22. Žiadosť o kúpu pozemkov p.č. 315/25, 232/64 MUDr. Jarmila Karolová, Krajné
Poslanec OZ Ing. Pavol Egreši predložil poslancom OZ na schválenie odpredaj
pozemkov registra KNC časť p.č. 315/11, ktorá má výmeru 151m2, ostatné plochy – podľa
predloženého predbežného GP sa jedná o 38m2 a časť z p.č. 232/18, ktorá je vo výmere
2046m2 – zastavané plochy a nádvoria, podľa predbežného GP sa jedná o 21m2. Žiadosť
bola doručená všetkým poslancom.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 7
Proti: 1 – p. Drahomíra Michalidesová
Zdržal sa: --Uznesenie č.44/2021
OZ schvaľuje zámer predaja časti pozemku p.č. 315/11 a neschvaľuje predaj časti
pozemku p.č. 232/18 z dôvodu ochranného pásma kanalizácie.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
23. Žiadosť o zriadenie vecného bremena na p.č. 232/24 a p.č. 232/18 p. Michal
Tomulec s Manželkou, Piešťany
Poslanec obce p. Pavol Kravárik predložil poslancom OZ schválenie zriadenia
vecného bremena na p.č. 232/24a p.č. 232/18 v k.ú. Krajné na základe žiadosti Michala
Tomulca s manž. Piešťany na uloženie inžinierskych sietí a vybudovanie pripojenia
pozemku na miestnu komunikáciu do uvedeného pozemku vo vlastníctve obce.
Počet prítomných poslancov: 8
Za: 8
Proti: --Zdržal sa: --Uznesenie č. 45/2021
a) OZ prerokovalo žiadosť Michala Tomulca s manž., Piešťany, o zriadenie vecného
bremena na parcele vo vlastníctve obce Krajné registra „C“ č. 232/24 – zastavaná plocha a
nádvorie vo výmere 2249m2 a p.č. 232/18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
2046m2
vedené na LV č. 1 v k.ú. Krajné z dôvodu uloženia inžinierskych sietí
a vybudovanie pripojenia pozemku p.č. 280 na miestnu komunikáciu
b) OZ schvaľuje žiadosť Michala Tomulca s manž., Piešťany, o zriadenie vecného bremena
na parcele vedenej na LV č. 1 v k.ú. Krajné vo vlastníctve obce Krajné registra „C“ č.
232/24 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2249m2 a p.č. 232/18 – zastavané plochy
a nádvoria vo výmere 2046m2 z dôvodu uloženia inžinierskych sietí a vybudovanie
pripojenia pozemku p.č. 280 na miestnu komunikáciu.
JUDr. Ján Konečník
starosta obce
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24. Informácie starostu obce
25. Diskusia
26. Záver

Overovatelia:

Zapisovateľka:

p. Tomáš Pardavý , dňa:

Jana Hudecová

p. Vladimír Malý , dňa:
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