
roãník 13.                             ãíslo 3/2006                               cena 5,- Sk

Poìakovanie
• Obec Krajné touto cestou ďakuje firme Depónia systém za poukázanie 2% podielu zaplate-

nej dane z príjmov za rok 2005 v prospech Folklórneho súboru Krajňanec.

• Obec Krajné touto cestou ďakuje firme Felacon, spol. s r.o. - Ing. Pavlovi Miãencovi,
Bratislava za vybudovanie oplotenia pri Zdravotnom stredisku v Krajnom a za výstavbu tribúny
na Obecnom športovom areáli v Krajnom.

• Obec Krajné ďalej ďakuje firme p. Drahomíry Michalidesovej, firme ROKIM, s.r.o.
Krajné a Telov˘chovnej jednote Slovan Krajné za výstavbu tribúny na Obecnom športo-
vom areáli v Krajnom. 

Pavel ANČIC
obchodná činnosť

LIMBACH
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Z obecného zastupiteºstva
Uznesenie č. 4/2006 z obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 30. 8. 2006

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasad-

nutia obecného zastupiteľstva
2. Vyúčtovanie nákladov na povodne KÚŽP v Tren-

číne, ktorý na účet obce zaslal sumu 163.480,-Sk 
3. Legitímnosť žiadosti JUDr. Jána Konečníka - rie-

šenie vodovodu na Sychrov. 
4. Informáciu o výmene obecných pozemkov za ev.

kostolom za pozemky na ihrisku, cintoríne a pod
strelnicou.

B) Schvaľuje 
1. Delegovanie zástupcov obecného zastupiteľstva

Ing. Jozefa Lančariča a Ing. Jána Konečného
a zástupcu orgánu na výchove a vzdelávaní Bc.
Pavla Macúcha do Rady školy ZŠ s MŠ.

2. Vymenovanie Mgr. Milana Medveďa za riaditeľa
ZŠ s MŠ od 1. 9. 2006.

3. 1 volebný obvod a 9 poslancov OZ pre nové
volebné obdobie v komunálnych voľbách 2006.

4. Odpredaj časti obecného pozemku p. Miroslavovi
Welterovi, Royova 6, Bratislava, č.p. 11125 za
sumu 20,-Sk/m2 až po tom, ako obci predloží
geometrický plán. Náklady pri prevode hradí
kupujúci.

5. Odpredaj obecného pozemku č. 232/43 vo vý-
mere 29 m2 pre p. Miroslava Kovára s manž.,
Krajné 239 za cenu 25,-Sk/m2. Náklady pri pre-
vode pozemku hradí kupujúci.

6. Odpredaj časti pozemku p. Jarmile Mozolákovej
z Častkoviec č. 312 č.p. 2868, za sumu 20,-Sk/m2

až po tom, ako obci predloží geometrický plán.
Náklady pri prevode hradí kupujúci.

7. Odpredaj obecných  pozemkov a budovy školy
s okolitými  pozemkami v Žadovici firme IMMO
AG SR, s.r.o. Líščie údolie 59, Bratislava v zastú-
pení p. Patrícia Ružovičová, Jakubovo nám.
2565/15, Bratislava: č.p. 17415/1 a 18080/2
v spoločnej  výmere 46102 m2 a p.č. 17412/1,
17412/2, 17412/3 a budovu školy v Žadovici. Ku-
pujúci je oboznámený s ťarchou v škole v Ža-
dovici - nájomná zmluva na byt p. Oľga Lukáčová
s trvalým pobytom. Cena za uvedené nehnuteľ-
nosti bude stanovená na základe znaleckého
posudku, ktorý predloží kupujúci.

C) Ruší
1. V časti 6 Rôzne bod c) dva volebné obvody

schválené na OZ dňa 29. 6. 2006.

D) Poveruje
1. Starostu obce Ing. Vladislava Šustera na zámenu

obecných pozemkov za pozemky, ktoré obec
vykupuje od občanov na ihrisku, cintoríne a pod
strelnicou.

E) Doporučuje
1. Presunúť žiadosť o odpredaj obecných pozemkov

Ing. Jaroslavovi  Kubíkovi, Jablonská 300/3, My-
java na ďalšie OZ s tým,že kupujúci zdokladuje
presne aj s náčrtom, ktoré pozemky chce od
obce odkúpiť.

Jana Hudecová, prednostka OcÚ Krajné

Dňa 2. decembra 2006 nás čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí. I naši
občania budú mať možnosť voliť nového starostu obce a poslancov do obecného
zastupiteľstva. 

Podľa bodu 3 v časti B) uznesenia č. 4/2006 zo zasadnutia Obecného zastupi-
teľstva v Krajnom konaného dňa 30. augusta 2006 obecné zastupiteľstvo v Krajnom
podľa § 9 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
v znení neskorších predpisov schválilo 1 volebný obvod a 9 poslancov, ktorí budú
zvolení v tomto volebnom obvode pre nové volebné obdobie 2007 - 2011. Volebný
obvod č. 1 zahŕňa okrsok č. 1 - kde budú voliť občania so súpisným číslom 1 - 451,
696 - 857, 860 - 873, 901 - 968 a okrsok č. 2 - kde budú voliť občania so súpisným
číslom 452 - 695, 858, 859, 875, 880, 890. 

Obec v spolupráci s miestnou volebnou komisiou, v ktorej zapisovateľka je
menovaná Miroslava Macúchová, uverejní zoznam zaregistrovaných kandidátov na
starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 18 zák. č. 346/1990
Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Oznámenie

o čase a mieste konania volieb bude občanom doručené do 7. novembra 2006. 
Kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce môžu podávať kandidátne listiny podľa § 16

a § 21 zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Veríme, že voľby do orgánov samosprávy obcí konané 2. decembra 2006 budú mať pokojný a plynulý priebeh.

Výsledky volieb budú uvedené v budúcom čísle Krajnianskych novín ako i spôsobom v mieste obvyklým. 
Miroslava Macúchová

Voºby do orgánov samosprávy obcí v roku 2006
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§ 7
Financovanie obce

1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlast-
ných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj z ďalších
zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu podľa osobitných
predpisov sú:
a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného

obci do užívania (nájmu),
b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe štátu,
d) výnosy z pokút uložených za priestupky,
e) iné príjmy.

2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné
zdroje financovania a prostriedky mimorozpočtových
peňažných fondov.

3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno
obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotá-
cie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobit-
ných predpisov.

4. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na plnenie
úloh samosprávy, možno poskytnúť štátnu dotáciu
podľa normatívu určeného vládou.

5. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov
združených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými
osobami.

6. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimo-
rozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoloč-
ných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce
zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada
fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to
podľa dohodnutých pravidiel.

§ 8
Majetok obce

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majet-
kové práva obce.

2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
3. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo

svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zacho-
vať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprí-
pustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely,
na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy
obce.

5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre
miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá), je
verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom
používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

6. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný
zákon.9)

§ 9
Rozpočet obce

1. Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet
obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalen-
dárneho roka.

2. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky spojené
s činnosťou samosprávy, finančné vzťahy k štátnemu
rozpočtu, k rozpočtu samosprávneho kraja a fina-
nčné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým oso-
bám.

3. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najme-
nej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa
k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj
o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhláse-
nie dobrovoľnej zbierky.

4. Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimoroz-
počtového peňažného fondu obce alebo do rozpočtu
obce na ďalší kalendárny rok.

5. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona.9a)

Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor.9b) Au-
dítor overuje aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobit-
ným zákonom.10)

6. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pra-
vidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie
mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vy-
rovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpoč-
tu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje
osobitný zákon.10)

DRUHÁ ČASŤ

ORGÁNY OBCE
§ 10

Základné ustanovenie

1. Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo, 
b) starosta obce (ďalej len „starosta“).

2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa
potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné
a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a ur-
čuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie
svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.10a)

§ 11
Obecné zastupiteľstvo 

1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zlo-
žený z poslancov zvolených v priamych voľbách oby-
vateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný
predpis. 5) Funkčné obdobie obecného zastupiteľ-
stva sa končí zložením sľubu poslancov novozvole-
ného obecného zastupiteľstva na štyri roky.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

(pokračovanie z minulého čísla KN)
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9) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
9a) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
9b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
10) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

10a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
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2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezluči-
teľná s funkciou
a) starostu, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo

príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej
bol zvolený, 

d) podľa osobitného zákona.10b)

3. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé
volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupi-
teľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci, 
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov, 
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov, 
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11

poslancov, 
f)  od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13

poslancov, 
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19

poslancov, 
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25

poslancov, 
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31

poslancov, 
j)  nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.

4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otáz-
kach života obce, najmä je mu vyhradené:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s ma-

jetkom obce a s majetkom štátu ktorý užíva,
schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto
majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,

b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolo-
vať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet
obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov,
schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, roz-
hodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí
dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku.

c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a kon-
cepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,

d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane
alebo miestneho poplatku podľa osobitných pred-
pisov,

e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho
poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí
úveru alebo pôžičky,

f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdô-
ležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolá-
vať verejné zhromaždenia občanov,

g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci

a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa
§ 21 ods. 1,

i)  určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat
starostu a hlavného kontrolóra,

j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať
mu rozsah pracovného úväzku,

k) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov
obce vypracovaný podľa osobitného predpisu11a),
ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),

l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a prí-
spevkové organizácie obce a na návrh starostu
vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov),
zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné
právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do
ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj
schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej
osobe,

m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov
a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie
spoločného regionálneho alebo záujmového
fondu,

n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samo-
správu obce a určovať náplň ich práce,

o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyzna-
menania a ceny.

p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prí-
padne znelku obce.

§ 11a
1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov

obce (miestne referendum), ak ide o
a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce,11b)

ako aj zmenu názvu obce, 
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3), 
c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 %

oprávnených voličov.12)

2. Obecné zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov
obce o rozdelení obce podľa odseku 1 písm. a), ak sú
splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto
zákone.

3. Petíciu podľa odseku 1 písm. c) overujú aspoň traja
poslanci určení obecným zastupiteľstvom, ktorí ne-
môžu byť členmi petičného výboru, a starosta; sta-
rosta neoveruje petíciu podanú podľa § 13a ods. 3
písm. a) prvého bodu. Ak petícia spĺňa náležitosti
ustanovené osobitným zákonom /2a/ a ak ide o roz-
delenie obce, aj náležitosti podľa odseku 2, obecné
zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov obce
tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petí-
cie obci; to platí aj v prípade petície podľa § 13a ods.
3 písm. a) prvého bodu.

4. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie oby-
vateľov obce aj pred rozhodnutím o ďalších dôleži-
tých veciach samosprávy obce (§ 4).

5. Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak
sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených
voličov12) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou
väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania oby-
vateľov obce. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky
hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doruče-
nia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej
tabuli.
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1) Napr. zákon SNR č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch.
5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
11a) Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení ne-

skorších predpisov.
11b) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.

12) § 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
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§ 11b
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Na prerokovanie
obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné
zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.

§ 12
Rokovanie obecného zastupiteľstva 

1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby,
najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie
zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustano-
vuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom
období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykona-
nia volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obec-
ného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obec-
ného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obec-
ného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti
na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutoč-
niť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prí-
pade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný
poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh
programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na
úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obec-
ného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne
zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.

2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spô-
sobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie
uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný sú-
hlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na
prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej
väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľ-
stvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta
zvolá do 14 dní nové zasadnutie.

3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vy-
počuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú
bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.

4. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne
verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za
neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie
alebo veci chránené podľa osobitných zákonov.12a)

5. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej
rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štát-
neho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj
ktorémukoľvek obyvateľovi obce.

6. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva
podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schvá-
lenia obecným zastupiteľstvom.

7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľ-
stva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľ-
stva. 

§ 13
Starosta 

1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom
obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.
Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu
novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu
upravuje osobitný zákon.5)

2. Starosta skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povin-
nosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej repub-
liky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony,
zákony a ostatné všeobecne záväzné právne pred-
pisy budem pri výkone svojej funkcie starostu upla-
tňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedo-
mia.

3. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva, 
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, 
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo

príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej
bol zvolený, 

d) predsedu samosprávneho kraja, 
e) vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, 
f)  podľa osobitného zákona.10b)

4. Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľ-

stva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, 
b) vykonáva obecnú správu, 
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom,

k právnickým a fyzickým osobám, 
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré

nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené
obecnému zastupiteľstvu.

5. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovopráv-
nych vzťahoch obce13) a v pracovnoprávnych vzťa-
hoch zamestnancov obce;14) v administratívnopráv-
nych vzťahoch je správnym orgánom.14a)

6. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného
zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu
alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepod-
píše v lehote podľa § 12 ods. 6. Ak je zriadená obecná
rada, starosta prerokuje uznesenie obecného zastupi-
teľstva pred pozastavením jeho výkonu v obecnej rade.
Uznesením obecnej rady však nie je viazaný.

7. Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na uznesenie
o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra.

8. Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva
podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupi-
teľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov
všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľ-
stvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho
schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvr-
deného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

9. Starosta môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 200 000 Sk,
ak
a) poruší nariadenie, 
b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom po-

zemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší
vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí ve-
rejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vy-
hradených miest, 

c) nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu po-
vinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú
pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania
a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy ale-
bo pri inej mimoriadnej udalosti.

12a) Napríklad § 17 až 20 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, § 23 zákona
Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, zákon č. 52/1998 Z. z.
o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností. P
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10. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď
sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa
odseku 8 dopustil, najneskôr však do troch rokov od
porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti
podľa odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa pri-
hliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania
a následky protiprávneho konania. Na konanie o ulo-
žení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správ-
nom konaní. /15/ Pokuta je príjmom obce.

11. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.15a/

§ 13a
1. Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhra-
dou, 

b) uplynutím funkčného obdobia, 
c) vzdaním sa mandátu, 
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin

alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak
výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený, 

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony, 

f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce
o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní
starostu, 

g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce;
v mestách so samosprávou mestských častí aj
v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia
mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu, 

h) v prípadoch podľa § 13 ods. 3, ak starosta do 30
dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí
relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu, 

i)  smrťou, 
j)  zrušením obce.

2. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne
a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto pí-
somnom úkone, najskôr však dňom doručenia obec-
nému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať
späť.

3. Obecné zastupiteľstvo
a) vyhlási hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní sta-

rostu, ak
1. o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených

voličov,12)

2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti

starostu, porušuje Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne
záväzné právne predpisy, 

b) môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvo-
laní starostu, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť
starostu na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť
mesiacov.

4. O návrhu podľa odseku 3 písm. a) druhého bodu roz-
hoduje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčši-
nou hlasov všetkých poslancov.

§ 13b
Zastupovanie starostu

1. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti
na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého
na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé
funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov
obecného zastupiteľstva; ak zanikne mandát starostu
pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený
zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu.
Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedy-
koľvek odvolať.

2. Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu
je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné
obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď
zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obec-
nej rady.

3. Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu ustanoví
okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu
oprávnený vykonávať.

4. Zástupca starostu zvolá obecné zastupiteľstvo v prí-
padoch podľa § 13a ods. 3, ak ho nezvolá starosta.

5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkč-
ného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy
starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastu-
povanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného
starostu.

6. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa
odseku 5, patrí plat podľa osobitného zákona.15a)

§ 13c
Zrušený od 1. 1. 2002.

(prevzaté z jaspi.justice.gov.sk)
(pokračovanie v budúcom čísle KN)

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

13) § 20 Občianskeho zákonníka.
§ 24f ods. 2 Hospodárskeho zákonníka.

14) § 9 ods. 1 Zákonníka práce.
14a) § 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

15) Zákon č. 71/1967 Zb.
15a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení

neskorších predpisov.
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Dňa 1. júla 2006 nadobudol účinnosť
zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a re-gistri
obyvateľov Slovenskej republiky. Podľa
tohto zákona a usmernenia č. SVS-218-
2006/06473 k hláseniu a evidencii pobytu
občanov SR v obciach, v mestských čas-
tiach v Bratislave a mestských častiach

v Košiciach a k úlohám útvarov Policajného zboru a kraj-
ských úradov prinášame vám niektoré zmeny, ktoré nastali
po 1.7.2006.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho
stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má
v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Okrem trvalého
pobytu môže mať občan i prechodný pobyt, jeho predpo-
kladaná doba je najviac 5 rokov. 

Podľa § 3 ods. 8 zák. č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slo-
venskej republiky občan je povinný pri hlásení trvalého
pobytu predložiť: platný občiansky preukaz alebo
doklad o občianskom preukaze, u detí do 15 rokov
predkladá ich zákonný zástupca rodný list, ak nemá
OP, predkladá občan platný cestovný doklad Sloven-
skej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky nie staršie ako 3 mesiace, doklad
o vlastníctve nie starší ako 3 mesiace, písomné potvr-
denie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt
s osvedčením podpisom vlastníka alebo všetkých spo-
luvlastníkov budovy. Od 1. júla 2006 ohlasovňa v evi-
dencii pobytu občanov vedie tieto údaje: meno, prie-

zvisko a rodné priezvisko, dátum, miesto a okres naro-
denia, štát narodenia, rodné číslo, národnosť, akade-
mický titul, okres pobytu, obec pobytu, časť obce,
ulicu, súpisné a orientačné číslo domu, druh pobytu,
predchádzajúci trvalý pobyt, dobu prechodného
pobytu, ak ide o občanov cestujúcich do zahraničia na
viac ako 90 dní, štát, miesto a predpokladanú dobu
pobytu, ak ide o občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky, štát a miesto pobytu
a údaj o poslednom trvalom pobyte. Od 1. júla 2006
ohlasovňa v evidencii pobytu občanov nevedie rodinný
stav a údaje o manželovi a manželke, preto obec -
mesto - ohlasovňa nevydáva potvrdenie o rodinnom
stave. 

Na základe § 7 ods. 1 písm. f) menovaného zákona
ohlasovňa záznam o trvalom pobyte môže zrušiť i na návrh
vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy. Ak dôjde
k zrušeniu trvalého pobytu podľa tejto skutočnosti, mies-
tom trvalého pobytu občana je obec, na ktorej území bol
občanovi trvalý pobyt zrušený. Túto skutočnosť je ohla-
sovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na
úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní a v oznámení
ohlasovňa musí uviesť okrem iného i meno, priezvisko
a dátum narodenia občana. 

Bližšie informácie o hlásení pobytu občanov SR defi-
nuje zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej
republiky, ktorý môžete nájsť na internetovej stránke
jaspi.justice.gov.sk. 

Miroslava Macúchová

Prehľad sociálnych dávok po 1. septembri 2006:

• dávka v hmotnej núdzi
❑ pre jednotlivca 1 640,-Sk
❑ pre jednotlivca, ktorý má dieťa, najviac štyri

2 630,-Sk
❑ pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 3 900,-Sk
❑ pre bezdetnú dvojicu 2 850,-Sk
❑ pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi

deťmi 3 890,-Sk
❑ pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi 5 210,-Sk

• aktivačný príspevok 1 900,-Sk
• ochranný príspevok 1 900,-Sk
• príspevok na zdravotnú starostlivosť 60,-Sk

• príspevok na bývanie
❑ pre jednotlivca 1 460,-Sk
❑ pre viacčlennú domácnosť 2 300,-Sk

• príspevok na výživu tehotnej žene 350,-Sk

• rodičovský príspevok 4 450,-Sk

• sumy životného minima
❑ ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu 4 980,-Sk
❑ ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú

fyzickú osobu 3 480,-Sk
❑ ak ide 1. o zaopatrené neplnoleté dieťa

2. o nezaopatrené dieťa 2 270,-Sk

(prevzaté z denníka Pravda zo dňa 14.8.2006)

SOCIÁLNE ODKÁZANÍ DOSTANÚ VIAC

Čo sa zmenilo po 1. júli 2006 v oblasti evidencie obyvateľov

Zo Ïivota obce:

Konalo sa:
• dňa 22. júla 2006 II. ročník súťažno-zábavného popo-

ludnia „Krajnianska Prúdnica“ na Obecnom športo-
vom štadióne Krajné

• dňa 12. augusta 2006 strelecké preteky v areáli
„Borinka“ v Krajnom

• dňa 28. augusta 2006 spomienková oslava 62. výro-
čia SNP pred Obecným úradom Krajné 

Pripravujeme:
• 18. slávnostný obrad pri príležitosti Pamiatky na

zosnulých, ktorý sa uskutoční v mesiaci november
v Dome smútku v Krajnom
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Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá
krásu jesene, prejavujeme aj my svoju pozornosť a úctu
tým skôr narodeným, ktorých vlasy sú postriebrené šedi-
nami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami.

Na návrh sociálnej komisie, ktorá zasadala dňa 24.
apríla 2006 a nasledne uznesením č. 3/2006 zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 29. jú-
na 2006, bolo zrušené každoročné stretnutie dôchodcov,
konané v mesiaci októbri. Vzhľadom k tomu, že sa naši
starší občania nemohli stretnutia zúčastniť z istého
dôvodu, či už zo zdravotných dôvodov, v tom čase odces-
tovaní za svojími blízkymi alebo jednoducho sa nechceli
stretnúť so svojími rovesníkmi, pripravili sme pre nich malú
pozornosť vo forme nákupnej poukážky (stravnej pou-
kážky) Cheque déjeuner v hodnote 150,-Sk a to pre všet-
kých dôchodcov nad 70 rokov. Tieto poukážky Vám budú
doručené v mesiaci október - v mesiaci úcty k starším.
Nechceme, aby sa na našich starších občanov, ktorí tu
s nami žijú v dobrom i v zlom, v šťastí i nešťastí zabudlo,
chceme len, aby boli všetci rovnako odmenení a že na
všetkých našich starších občanov rovnako spomíname
každý rok. Preto by sme sa chceli aspoň touto cestou
k vám „milí jubilanti“ prihovoriť.

V živote človeka sú okamihy, keď si uvedomujeme, čo
znamenajú roky... i jeseň života. Predovšetkým sú to bohaté
životné skúsenosti, múdrosť a najmä možnosť povedať si:
„Žil som tak, ako som mohol a konal tak, ako som chcel, aby
iní konali.“ A v tom spočíva zmysel ľudského života.

Čas - čas, ten rýchlo plynie. A vy ste sa životne všetci
veľmi zmenili. Zhustli a prehĺbili sa vrásky, zredli - ale aj
striebrom sa poprášili vaše vlasy. Bohatší ste o životné skú-
senosti, ale najmä o plodne prežité roky. Ako tie roky ubehli...
Ako uleteli. Všeličo dali, všeličo vzali... Všeličím život naplnili.

Každý si rád zaspomína v pavučine času. Objavovali ste
svet, museli ste sa často poriadne popasovať so životom,

ktorý bol v mnohom úplne iný ako dnes. Nebolo toľko
technických vymožeností, ale zato akosi viac času na
dobré slovo. Čím ste boli starší, skúsenejší, tým ste si viac
uvedomovali, že šťastie človeka určuje hlavne pokoj
v rodine, láska, radosť z každodenných maličkostí, zdra-
vie. Netrápte sa pre stratenú mladosť, nech vám vykonaná
práca prináša dobrý a hrejivý pocit, ktorý vlaží roky sta-
rostí a námahy. Veď aj v prírode sa strieda jar, leto, jeseň
a zima. Mnoho ich musí človek prejsť, kým príde k jeseni
svojho života. Jar a leto ste vyplnili poctivou prácou, nuž
jeseň nech vám dožičí svoje plody. Jeseň, to je staroba
v živote človeka. A práve múdrosť starca pomáhala vždy
mladému, neskúsenému človeku pretĺcť sa životom aj
v tých najťažších chvíľach. 

Vážení seniori, prichodí sa nám poďakovať vám za vyko-
nanú prácu, za starostlivosť o svoju rodinu a popriať vám do
ďalších rokov dobré zdravie, ktoré je vo vašom veku tým naj-
vzácnejším a viem, že sami si ho najviac želáte. Do ďalších
rokov vám želám v mene svojom, v mene zboru pre občian-
ske záležitosti a v mene celej obce Krajné, veľa zdravia, šťas-
tia, lásky a spokojnosti v rodinách, aby ste sa ešte dlho tešili
pohľadom na svoje deti, vnúčatá a pravnúčatá. 

Miroslava Macúchová

V dňoch 27. - 29. júla sme sa zúčastnili medzinárod-
ného folklórneho festivalu v talianskych mestách - Gra-
vina, Santeramo, Poggiorsini. Ale pekne po poriadku.

V pondelkový večer 24. júla 2006 sme v Krajnom nastú-
pili do autobusu plní očakávania, čo nové nás čaká.
Cestou sme mali možnosť okúpať sa v Jadrane, vidieť Alpy
a nekonečné talianske diaľnice. Po 24 hodinovej ceste
sme šťastne dorazili do miesta festivalu, kde nás ubytovali
v prekrásnom zrekonštruovanom kláštore. To už bola
streda večer a my, spolu so súbormi z Bulharska, Grécka,

Chorvátska, Turecka a samozrejme Talianska, sme si uží-
vali oddych po výdatnej večeri.

V prvý deň festivalu si pre nás organizátori pripravili pre-
hliadku mesta, historických pamiatok, múzea. Nasledoval
spoločný obed plný talianských špecialít, poobedňajší
nácvik programu a prípravy na prvé predstavenie. Najprv
privítanie primátorom v mestskom úrade, výmena darče-
kov, sprievod cez mesto a vo večerných hodinách vystú-
penie všetkých súborov na námestí.

Temperamentný myjavský folklór sa zapáčil, zaujala hra
na husle i cimbal. Zožali sme veľký úspech a ním sme sa
posilnili do ďalších festivalových dní.

Druhý deň festivalu v meste Santeramo prebiehal prog-
ram podobne, tiež tretí deň v Poggiorsini.

Každú voľnú chvíľu sme trávili spoznávaním nových
priateľov z iných národov. Najviac sme si rozumeli
s Chorvátmi, navzájom sme sa učili tancovať charakteris-
tické tance naších krajín. Zahĺbení do tanca a spevu sme
si ani nevšimli, že svitá...

Festival ubehol ako voda a už tu bola sobota ráno, kedy
boli kroje už zbalené a čakal nás odchod domov. Posledné
spoločné fotky, výmena kontaktov, spev spoločnej
piesne... a so slzami na krajíčku sme sa rozlúčili s vedo-
mím, že sa ešte stretneme...

Kolektív FS Krajňanec

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY K STAR·ÍM

KRAJ≈ANEC V TALIANSKU
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Dňa 9. septembra 2006 sa uskutočnil pri poľovníckej
chate v obci Malinovo 6. ročník súťaže vo varení guláša.
Túto súťaž absolvovali a reprezentovali našu obec
Krajné i zamestnankyne Obecného úradu Krajné so
svojími rodinami. Začiatok súťaže v prekrásnom pro-
stredí bol o 9:00 hod. Súťaže sa zúčastnilo 22 súťažia-

cich (skupín), ktorí si museli so sebou priniesť kotlík,
stojan, stoličky, chlieb, mäso podľa uváženia a všetky
ingrediencie potrebné k príprave guláša. Kvalitu guláša
posudzovala 5 členná komisia podľa kritérií - kvalita
gulášu, prostredie a reprezentácia obce, hygiena a sto-
lovanie, hodnotenie iniciatívy skupiny. Naši súťažiaci

z obce Krajné reprezentovali obec v krajnianskom kroji,
ktorý sa páčil občanom obce Malinovo a hlavne 5 člen-
nej porote. V popoludňajších hodinách po ukončení
varení gulášu nasledoval kultúrny program, ktorý
moderoval Ivan Vojtek a v ktorom vystúpili mažoretky,
Zlatka Lamosová, Gizka Oňová, Dušan Grúň, skupina
Tropical a iné hudobné skupiny. Po kultúrnom prog-
rame prišlo ťažko očakávané vyhlásenie víťaza a ďalších
súťažiacich vo varení gulášu. Naši súťažiaci získali
v tejto súťaži 1. miesto - lopár starostky obce Malinovo,
ktorý je putovný, takže o rok súťažiacich z Krajného
očakávajú s veľkou radosťou. Túto cenu prevzali za veľ-
kého potlesku divákov.

O 17:30 hod. nasledoval futbalový zápas medzi
MUFUZOU (Mužstvo futbalových zázrakov), za ktorú
v bránke chytal náš starosta obce Ing. Vladislav Šuster
a starými pánmi obce Malinovo. Výsledok z futbalového
zápasu bol 5:4. Návštevníci okrem iného mohli vidieť
počas dňa i sprievodné programy ako boli napr. jaz-
decká polícia, služobné psy, ukážky práce hasičov
a deti sa mohli hrať na nafukovacom hrade a povoziť na
elektrických autíčkach. 

Ďakujeme Poľovníckemu združeniu Drieňovica za
poskytnutie diviny na guláš a samozrejme našim
súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu obce Krajné
a veríme, že sa súťaže o lopár starostky obce Malinovo
zúčastia i na budúci rok. 

Miroslava Macúchová

DeÀ obce Malinovo

Vážení občania!

Tradične, každý rok v tomto čase, sa stretávame, aby
sme si spoločne pripomenuli rozhodujúci postoj SNP
k pokrokovosti a životaschopnosti proti fašizmu. Už po
62-krát si pripomíname výročie SNP a myslíme pritom na
živých i mŕtvych ľudí, ktorí bojovali v SNP proti fašizmu,
riskujúc to najcennejšie, svoje životy. Boli to oni, čo bojo-
vali v mene hodnôt, ktoré boli výsostne európske. Boli to
hodnoty demokratické, hodnoty slobody a práva. To, čo
sa udialo v 1944-tom roku nemožno preto chápať len
ako historickú udalosť. Je aktuálna aj dnes, hoci mno-
hým prekáža. Preto my, antifašisticky zmýšľajúci ľudia,
cítime potrebu znova a znova sa pokloniť tým, ktorí sa
pre ozbrojený odpor rozhodli. 

Slováci otvoreným bojom dokázali, že sa hlásia
k demokratickým a humánnym tradíciám. Prínosom slo-
venského ľudu k porážke hitlerovského Nemecka bolo
práve SNP, ktoré rozrušilo líniu nemeckého východného
frontu, rozvrátilo z veľkej časti priemysel slúžiaci hitlerov-
com i slovenskú armádu, s ktorou vtedajšie fašistické
velenie počítalo. Množstvo zlikvidovaných fašistických
vojakov, desiatky zničených a vykoľajených vlakov, ben-
zínových a naftových cisterien, prerušené cestné a želez-
ničné spoje a ukoristené dopravné prostriedky, zbrane
a munícia, to je len stručný výpočet charakterizujúci
vojenský význam hrdinskej epopeje SNP. SNP malo
svoju odozvu aj v zahraničí, o čom svedčí aj skutočnosť,
že SNP sa zúčastnili aj Česi, Rusi, Francúzi, Rumuni,
Srbi, Poliaci, ako aj občania ďalších krajín. Slovenský ľud
si v SNP vydobyl čestné miesto medzi ostatnými

národmi bojujúcimi v 2. svetovej vojne proti silám doby-
vačného nepriateľa.

To, čo bojovníci proti fašizmu pre našu slobodu vyko-
nali, vari nikdy nedoceníme. Významné výročia nie sú iba
príležitosťou vzdať im len úctu, alebo pietne spomínať ich
význam. Vo výchovnej a vzdelávacej práci je potrebné
ich využívať ako významný prostriedok výchovného
pôsobenia.

S úctou a pietou myslíme na tých, ktorí v tomto ťaž-
kom boji položili svoje životy pre česť a slávu nášho
slovenského národa. Spoločne si zaželajme, aby naše
srdcia boli príbytkom lásky človeka k človeku. Len
v mieri budeme môcť pokojne pracovať a šťastne žiť.

Miroslava Macúchová

6666 2222 ....   VVVV ÝÝÝÝ RRRR OOOO ČČČČ IIII EEEE   SSSS NNNN PPPP
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opäÈ nás stra‰ia klie‰te

Začiatok septembra býva už tradične v znamení
doznievania prázdninových dní a v očakávaní nového
školského roka. Aj krajnianski žiaci a žiaci z okolitých
obcí v pondelok 4.septembra začali ukrajovať prvý deň
z nového školského roka v základnej škole s novým náz-
vom - Základná škola s materskou školou v Krajnom.
Riaditeľom školy sa v konkurzom konaní stal doterajší
riaditeľ Mgr. Milan Medveď, ktorému starosta obce Ing.
Šuster odovzdal na slávnostnom otvorení škol-
ského roka menovací dekrét. V slávnostnom prího-
vore riaditeľ školy zaželal všetkým žiakom, aby sa
im v škole darilo, zvlášť najmladším žiakom -
prváčikom prisľúbil, že za jeden školský rok sa
naučia písať, čítať a počítať. Žiakov na prvom
stupni privítali vynovené triedy s novými plastovými
oknami a onedlho po ukončení prác všetkých žia-
kov privíta i nový školský dvor, ktorý sa veríme
stane pre všetkých žiakov a pracovníkov oázou
oddychu a hier počas prestávok medzi vyučova-
cími hodinami. Žiakov deviateho a ôsmeho ročníka

očakávajú noví priatelia z dánskej školy v Hornbaeku,
s ktorou sme v rámci medzinárodného projektu s náz-
vom eTwinning nadviazali partnerskú spoluprácu.
Želáme všetkým žiakom, aby sa im nový školský rok
vydaril, aby sa v škole s novým názvom cítili bezpečne,
načerpali nové potrebné vedomosti a zažili veľa pekných
chvíľ s kamarátmi a so svojimi učiteľmi.

RNDr. Ladislav Gergel, učiteľ

Nov˘ ‰kolsk˘ rok zaãína ‰kola s nov˘m názvom

Chystáte sa na prechádzku lesom? Urobte preven-
tívne opatrenia, aby sa na vás nenalepili kliešte. Sú nie-
len nepríjemné, ale aj nebezpečné. Kliešte totiž môžu
byť nositeľmi vírusu, ktorý spôsobuje boreliózu alebo
meningoencefalitídu, čo je zápal mozgu a mozgových
blán. Sezóna kliešťov trvá do októbra.

Výskyt kliešťov však nemusí znamenať, že
sa vzdáte prechádzok. Aj keď najväčšou pre-
venciou je vyhýbať sa miestam, ktoré kliešte

najviac obľubujú. Darí sa im najmä v listnatých a zmie-
šaných lesoch, lesoparkoch, vo vysokej tráve, kroví - ak
rastú do výšky 800 metrov nad morom. Kliešte sa
zachytávajú na steblách trávy a spodnej strany listov,
preto ich nevidíme.

Nepodceňujte dlhé rukávy na tričkách, dlhé nohavice
a pevné topánky. To všetko totiž znižuje riziko, že sa
kliešť dostane na telo a prisaje sa. Odkryté časti tela
(krk, tvár, ruky) si natrite repelentom, ktorý je určený
proti kliešťom. Samozrejme, po návrate z lesa si prezrite
telo, či sa predsa len nejaký kliešť „neprepašoval“
a neprisal. Všímajte si najmä zákolenné jamky, stehná,
podpazušné jamky, pokožku pod prsníkmi, pokožku vo
vlasoch. Prezrite pozorne aj deti a štvornohých mi-
láčkov.

Pravda je, že nie každý
kliešť automaticky prenáša na
človeka vírus. Ak sa však už
kliešť prisal, je najlepšie celé-
ho ho vybrať. Spôsobov exis-
tuje veľa, najjednoduchšie je
však vziať pinzetu, zachytiť
telíčko kliešťa a doslova ho

vykývať. Ranku vyčistite a vydezinfikujte. Ak si kliešťa
„vytiahnete“ do 24 hodín od jeho prisatia, znižujete
riziko nákazy na minimum. 

Ak však máte pochybnosti, či ste kliešťa vytiahli

celého, alebo ste ho pri vyťahovaní rozmliaždili, vyberte
sa k lekárovi.

Zápal mozgu

Priebeh kliešťovej encefalitídy pripomína chrípku -
horúčka, únava, bolesti rúk a nôh, žalúdočné a črevné
problémy, nechutenstvo. Prvé štádium choroby sa
začína do 14 dní od prisatia infikovaného kliešťa. V dru-
hom štádiu už môžu vírusy preniknúť do centrálnej ner-
vovej sústavy. Silné bolesti hlavy, vracanie, vysoké
horúčky, poruchy vedomia - to sú príznaky ochorenia.
Kliešťový zápal mozgu môže znamenať aj trvalé
následky - chronické bolesti hlavy, zníženú výkonnosť,
depresie, ale i obrny. Približne šesť percent pacientov
bojuje s trvalými následkami.

Borelióza

Prejavuje sa najčastejšie horúčkou, únavou, boles-
ťami svalov a kĺbov. Objaviť sa môže aj červená
vyrážka, ktorá sa postupne zväčšuje. Neliečené ocho-
renie môže prejsť do chronického štádia s postihnutím
srdcového svalu a nervového systému. Vtedy je už
často potrebné podávať v nemocnici antibiotiká do žily.
Diagnózu je možné stanoviť vyšetrením krvi špeciálnymi
testami.

Lymská borelióza je jedna z najčastejších infekčných
chorôb, ktoré sa prenášajú na človeka zo zvieraťa. Kým
proti kliešťovej encefalitíde sa možno zaočkovať, proti
lymskej borelióze u nás nie je očkovacia látka.

(prevzaté z časopisu Slovenka č. 35/2006)
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BLAHOŽELÁME 
NOVOMANŽELOM
Róbert Otruba - Mgr. Diana Megová
Vladimír Kováčik - Kamila Baranová

ROZLÚČILI SME SA
Ján Polák
Alžbeta Talábová
Zuzana Obuchová
Ján Šagát
Ján Gráf

SSSS pppp oooo llll oooo ãããã eeee nnnn ssss kkkk áááá   rrrr uuuu bbbb rrrr iiii kkkk aaaa

Už len do konca roka máte
šancu zájsť do banky so svojou
anonymnou vkladnou knižkou,
vybrať si z nej peniaze a neprísť
tak o ne. Slovenské banky však
upozorňujú na fakt, že mnohí kli-

enti ani nevedia, že podobnú knižku vlastnia. Podľa
čoho ju rozpoznať? Čo sa stane s vašimi peniazmi,
ak si ich do 31. decembra 2006 nevyberiete?

Miliardy korún evidujú niektoré slovenské bankové
inštitúcie na zrušených anonymných vkladoch. Ide
o vklady, pri ktorých banky nepoznajú doručiteľa - teda
toho, komu tieto peniaze v skutočnosti patria. Už v roku
2003 bol tento typ vkladov zrušený novelou
Občianskeho zákonníka a v roku 2004 sa prestali
v bankách úročiť. Reálna možnosť, dokedy si ich maji-
telia môžu vybrať, je koniec roka 2006. Problémom
však je, že keďže banka nevie, kto je ich majiteľom,
nemôže ho priamo vyzvať, aby si peniaze vybral. 

Prečo ich zrušili?
Dôvodom pre zrušenie anonymných vkladov na

vkladných knižkách na doručiteľa bolo priblíženie sa
legislatíve Európskej únie. Jej právne normy totiž ukla-
danie peňazí na vkladnú knižku na doručiteľa neuzná-
vajú, pretože so sebou prinášajú isté riziko možného
zneužitia. Anonymnou vkladnou knižkou by totiž mohol
disponovať každý, kto by ju v banke predložil a uviedol
správne heslo. 

Čo ak peniaze klienti nevyberú?
Banky odporúčajú, aby si každý overil, či anonymnú

vkladnú knižku náhodou nevlastní. Ak si však aj tak
nebudete istí, zamierte rovno do príslušnej banky, kde
vám poradia. Nezabudnite, nevybraté peniaze po sta-
novenom termíne prevedú na účet, ktorý určí minister-
stvo financií. O peniaze potom budete musieť žiadať
tam. Nárok na peniaze klienti nestrácajú ani ak vkladnú
knižku vlastnia, ale zabudli heslo. V takomto prípade
stačí, ak predložíte doklad totožnosti a čestné vyhláse-
nie, ktorým sa zaväzujete, že ste si vedomí trestnopráv-
nych dôsledkov uvedenia nepravdivých informácií. 

Anonymnú knižku máte, ak:
• v nej chýba uvedený text „na meno“ a súčasne

meno, priezvisko a adresa
•  v nej síce je uvedené meno osoby, ale nie je uvedené

je rodné číslo, prípadne dátum narodenia
Výber vkladov:

•  nie je spojený so žiadnymi poplatkami
•  môžete ho uskutočniť aj keď ste knižku stratili,

potrebné však je, aby ste ju vedeli presne identifiko-
vať (napr. uviesť heslo, číslo, názov, zostatok vkladu
a iné)

•  ak ste dedičom a stratili ste anonymnú vkladnú
knižku, banka vám zostatok vkladu vyplatí na
základe právoplatného rozhodnutia súdu o dedič-
stve.

(prevzaté z denníka Nový čas zo dňa 7.9.2006)

Anonymné vklady môžete vyberať už len do konca roka

Krajné obec - zástavka pri ZŠ
- Požiarna zbrojnica
- horný koniec pri zbrode

Žadovica - autobusová zástavka
Luskovica - križovatka nad transformátorom
Svinová - pri autobusovej zástavke

U Januškov - autobusová zástavka
Podvrch - pri obecnej studni
Prehôrka - križovatka

Konkušova dolina - autobusová zástavka
Vydarená dolina - autobusová zástavka
Podrienie - autobusová zástavka

Matejovec - pri Piešťanských
Matejovec - križovatka k Chalupám
Matejovec - pri Juhásikovi

Zbehy - pod obchodom
Dobrá Mera - pri Genšeniakovi
Dobrá Mera - pri Babuškovi

Dobrá Mera - u Tomkov - preloženie - u Potôčkov
U Ferancov - preloženie - Hodovec
U Vankov - preloženie - Komárno

HARMONOGRAM vývozu veľkoobjemového komunálneho odpadu 
a drobného stavebného odpadu - jeseň 2006

13.09.2006                      19.09.2006

20.09.2006                      26.09.2006

27.09.2006                      03.10.2006

04.10.2006                      10.10.2006

11.10.2006                      17.10.2006

18.10.2006                      124.10.2006

25.10.2006                      31.10.2006

Osady: Stanová dolina, Jeruza-
lem, Bukovina, u Maru‰ícov, Mi-
talovec, u Drobn˘ch, Nebojsa,
Siváci a T⁄nie nebudú vyváÏané
z dôvodu, Ïe v nich je pristaven˘
kontajner celoroãne alebo v zim-
nom období. Do kontajnerov je
zakázané ukladaÈ: kompostova-
teºn˘ odpad (lístie, zvy‰ky rastlín,
tráva, drevo, konáre stromov),
odpad urãen˘ k separovaniu (Ïel.
a neÏel. kovy, papier, plasty, sklo),
nebezpeãn˘ odpad (batérie,
pneumatiky, elektrick˘ odpad,
oleje, zneãistené obaly, farby,
POLYSTYRÉN...)

Obec si vyhradzuje právo
zmeny z titulu poru‰ovania
VZN o nakladaní s odpadmi
ako i z titulu zmeny v ãase
poskytovania dodávateºsk˘ch
sluÏieb!
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Počas leta zorganizovali starí páni
Krajného niekoľko priateľských futbalo-
vých zápasov. 

V sobotu 10. júna 2006 nastúpili na
Obecnom športovom areáli proti sebe futbalové muž-
stvá „starých pánov“ z Častej a Krajného. V zaujíma-
vom priateľskom stretnutí zvíťazili hostia pomerom 3:2.

Dňa 15. júla 2006 nastúpili futbalisti opäť na naše ihrisko,
tentoraz proti futbalovému mužstvu z Mestskej časti Brno-
Chrlice. Tento zápas vyhrali futbalisti z Chrlíc 3:0.

Dňa 29. júla 2006 sa uskutočnilo priateľské futbalové
stretnutie starých pánov Krajného a Prašníka, kde opäť
zvíťazili hostia 2:0.

V sobotu 19. augusta 2006 naši futbalisti zorganizo-
vali zájazd do Chrlíc, kde nastupili na zelený trávnik
proti domácemu mužstvu a vyhrali 6:4.

V utorok 29. augusta 2006 sa starí páni Krajného
zúčastnili na turnaji malého futbalu na Donovaloch, kde
bolo mužstvo posilnené hráčmi A mužstva a skončili na
4. mieste. 

Priateľské futbalové zápasy starých pánov Krajného

Kolo       Dátum Súperi                    Začiatok
1. 6.8.2006 Turá Lúka Krajné 11:00
2. 13.8.2006 Krajné Polianka 17:00
3. 27.8.2006 Voľno
4. 1.9.2006 Chvojnica Krajné 17:00
5. 3.9.2006 Vaďovce Krajné 16:30
6. 10.9.2006 Krajné Hrašné 16:30
7. 17.9.2006 Kostolné Krajné 15:30
8. 24.9.2006 Krajné Jablonka 15:30
9. 1.10.2006 Hrachovište Krajné 14:30
10. 8.10.2006 Krajné Bukovec 14:30
11. 15.10.2006 Krajné Priepasné 14:30
12. 22.10.2006 Krajné Turá Lúka 14:00

TJ Slovan Krajné * Rozpis jesennej ãasti oblastnej futbalovej súÈaÏe roãníka 2006-2007

Dospelí III. Trieda JUH
Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 6.8.2006 Krajné Hôrka n/V 14:30
2. 12.8.2006 Kostolné Krajné 14:30
3. 20.8.2006 Krajné Lúka 14:30
4. 27.8.2006 Bošáca Krajné 14:30
5. 3.9.2006 Krajné Kálnica 14:00
6. 10.9.2006 Dolné Sŕnie Krajné 14:00
7. 17.9.2006 Krajné Horná Streda 13:00
8. 24.9.2006 Bzince p/J Krajné 13:00
9. 1.10.2006 Krajné Brunovce 12:00
10. 8.10.2006 Považany Krajné 12:00
11. 15.10.2006 Krajné Tr. Bohuslavice 12:00
12. 22.10.2006 Voľno
13. 29.10.2006 Krajné Lubina 11:30
14. 5.11.2006 Hôrka n/V Krajné 14:00

(ihr. Modrová)

Žiaci II. Trieda skupina C
Kolo        Dátum Súperi                      Začiatok
1. 6.8.2006 Hrádok Krajné 17:00
2. 27.8.2006 Krajné Kálnica 10:30
3. 1.9.2006 Očkov Krajné 11:00
4. 3.9.2006 Krajné Potvorice 10:30
5. 10.9.2006 Brunovce Krajné 13:00
6. 17.9.2006 Krajné Vrbovce 10:30
7. 24.9.2006 Vaďovce Krajné 10:30
8. 1.10.2006 Hôrka n/V Krajné 9:30
9. 8.10.2006 Krajné Nová Ves n/V 9:30
10. 15.10.2006 Bzince p/J Krajné 9:30
11. 22.10.2006 Krajné Považany 9:00

Dorast II. Trieda JUH


