
roãník 14.                             ãíslo 1/2007                                 ZADARMO

Poskytnutá dotácia
Premiér SR Róbert Fico pridelil finančné prostriedky z rezervy predsedu

vlády SR vo výške 100.000,- Sk obci Krajné „na opravu havarijného stavu

objektu Základnej školy s materskou školou v Krajnom“. 

I touto cestou ďakujeme pánovi premiérovi za poskytnutie finančnej

dotácie.
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

A) Berie na vedomie:
1. Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia

obecného zastupiteľstva
2. Predbežný rozpočet obce na rok 2008
3. Predbežný rozpočet obce na rok 2009
4. Žiadosť o osvetlenie osady Ošmek po dom č. 1029
5. Čerpanie finančných prostriedkov miestnymi organizá-

ciami k 30.11.2006
6. Informácie podané starostom obce

B) Schvaľuje
1. Dodatok č.2 k VZN č. 4/2005 o miestnych daniach

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

2. Rozpočet obce na rok 2007
3. Dotácie pre miestne organizácie vo výške, ktorú si sta-

novili vo svojich žiadostiach - žiadosti sú neoddeliteľ-
nou súčasťou zápisnice OZ

4. Odpredaj pozemku p. Ančicovi s manž., Limbach č. p.
4252 vo výmere 109 m2 za 20,-Sk/m2, náklady s prevo-
dom hradí kupujúci

5. Pridelenie žetónov pre p. Katarínu Plesníkovú, Krajné 785,

s tým že podľa potreby po zaplatení poplatku za rok 2007
môže požiadať o ďalšie žetóny

6. Úpravu rozpočtu na rok 2006
7. Preplatenie dovolenky starostu obce Ing. Vladislava

Šustera za rok 2006
8. Projekt ozvučenia obce - rozšírenie ozvučenia. Prvá

etapa - ozvučenie miestnej časti Matejovec.
C) Ruší

1. Uznesenie č.2/2006 časť B bod 4 zo dňa 27.4.2006
2. Uznesenie č.5/2006 časť C bod 1 - predaj budovy školy

v Žadovici s pozemkami č.p. 17412/1, 17412/2,
17412/3, 17415/1 a 18080/2.

D) Neschvaľuje
1. Poskytnutie finančnej výpomoci na nákup dreva

z obecných lesov pre p. Dušana Parčiho, Krajné 723,
poskytnutie jednorázového príspevku pre p. Rudolfa
Saku, Krajné 347 a poskytnutie sociálnej výpomoci pre
p. Katarínu Klimkovú, Krajné 33

E) Potvrdzuje
1. Starostu obce na zastupovanie obce v spoločnostiach

s majetkovou účasťou obce Krajné

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

Z Obecného zastupiteºstva

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Berie na vedomie
1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. Vystúpenie novozvoleného starostu obce Ing. Vla-

dislava Šustera
B) Konštatuje, že

1. Novozvolený starosta obce Ing. Vladislav Šuster zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili záko-
nom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľ-
stva:

Ing. Vladimír Baran, Ján Ďuriš, Ing. Milan Gajar, Anna
Haššanová, Štefan Horák, Ing. Ivan Janeka, Ing. Ján
Konečný, Bc. Pavol Macúch, Mgr. Danka Marková

C) Zriaďuje
1. Obecnú radu
2. Komisie: sociálna, kultúrna, finančná, životného pro-

stredia, športu, obrany a riadenia krízových situácii
mimo času vojny a vojnového stavu, prešetrenie sťaž-
ností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlav-
ného kontrolóra.

D) Volí
1. Zástupcu starostu: Mgr. Danka Marková
2. Členov obecnej rady: Mgr. Danka Marková

Ing. Ivan Janeka
Anna Haššanová

3. Predsedov komisie: sociálna komisia: Ján Ďuriš
kultúrna komisia: Mgr. Danka Marková

finančná komisia: Ing. Vladimír Baran
komisia životného prostredia: Bc. Pavol Macúch 
komisia športu: Ing. Ivan Janeka
komisia obrany a riadenia krízových situácií mimo času
vojny a vojnového stavu: Ing. Milan Gajar
komisia prešetrenia sťažností proti činnosti poslanca
OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra: Ing. Ján
Konečný

4. Sobášiacich: Ing. Vladislav Šuster - starosta obce
Mgr. Danka Marková - zástupca starostu obce
Ing. Ivan Janeka - poslanec

E) Schvaľuje
1. Plat starostu obce v zmysle zákona č. 253/1994 Zb.

plus odmeny vo výške 40% platu.
2. Výšku odmeny za zasadnutia nasledovne: 

za zasadnutie OZ  300,-Sk
za zasadnutie obecnej rady  300,-Sk
predsedom komisií za zasadanie komisie 300,-Sk
Odmena prináleží len za fyzickú účasť.

F) Ukladá
1. Zvoleným predsedom komisií predložiť na najbližšie

zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh na členov
komisií obecného zastupiteľstva.

G) Určuje
1. Sobášne dni v piatok a v sobotu od 12.00 do 17.00

hod.
2. Sobášnu miestnosť: sobášna sieň na Obecnom úrade

v Krajnom
Jana Hudecová, prednostka OcÚ

Uznesenie č. 6/2006 z Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 14. 12. 2006

Uznesenie č. 7/2006 z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
ktoré sa konalo dňa 22. 12. 2006

Uznesenie č. 1/2007 z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom
dňa 26. 1. 2007

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Odkladá
Hlasovanie za zmenu katastrálneho územia medzi obcami
Krajné a Podkylava až do predloženia návrhu zo strany

predstaviteľov a obecného zastupiteľstva obce Podkylava
a posúdenia návrhu obecným zastupiteľstvom obce
Krajné.

Jana Hudecová, prednostka OcÚ
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Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní:

A) Nesúhlasí
1. S návrhom obecného zastupiteľstva obce Podkylava

B) Navrhuje
1. Dve alternatívy pri zmene katasrtálneho územia obcí

Krajné - Podkylava: 
• zmenu územia obce Krajné - územie miestnej časti

Zbehy a osady Prehôrka sa pričleňujú do obce Krajné
v rozsahu: medzi cestami - hlavná cesta Myjava -
Janušky - Vrbové, hlavná cesta smerom Krajné -
Podkylava - Vrbové a miestna komunikácia do miestnej
časti Zbehy. 

• po neprijatí prvej alternatívy nájsť v štátnom archíve his-
torické hranice obcí spred roka 1950 a na ich základe
požadovať vrátenie k.ú. Krajné, ktoré bolo pridelené obci
Podkylava rozhodnutím štátnych orgánov.

C) Súhlasí
1. S prenájmom priestorov v budove obecných služieb po

p. Kobánovej, pre p. Kubalákovú - za cenu , ktorú mala
v zmluve p. Kobánová po dobu pokiaľ nebude budova
využívaná, alebo bude využívaná na účely predajne
potravín, po zmene charakteru podnikania bude výška
nájomného určená dohodou v zmluve. 

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní

A) Schvaľuje
1. VZN č. 1/2007 o určení pravidiel času predaja

v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Krajné

2. za kronikárov obce p. Ivana Gálika a Mgr. Danku
Markovú

3. správu kontrolórky obce
4. plán práce kontrolórky obce na I. polrok 2007
5. prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2007 pre

školské zariadenia
6. cenu pozemkov 10,- Sk za pozemky p.č. 733, 730, 736,

737, 706
7. p. Matyášovej odmenu za vedenie kroniky 6.000,-Sk

v čistej odmene 

8. prenájom skladovacieho priestoru v PZ v Ma-tejovci za
1,- Sk/rok pre Poľovnícke združenie Drieňovica

9. tvorbu a čerpanie sociálneho fondu pre starostu obce
B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí
2. informácie audítorky obce Ing. Terézie Urbanovej
3. informácie starostu obce 

C)  Zotrváva 
1. na svojom uznesení zo dňa 26.2.2004 č. 1/2004 časť B)

bod 3 obmedzenie predaja palivového dreva pre
domácnosť jednorázovo na množstvo 5 prm

D) Nemení
1. poverenie pri zámene pozemkov podľa potreby pri

výkupe pozemkov na ihrisku, cintoríne a pod strelnicou
zo dňa 30. 8. 2006 uznesenie č. 4/2006 časť D) bod 1 

Jana Hudecová, prednostka OcÚ

Uznesenie č. 2/2007 z druhého mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Krajnom dňa 5. 2. 2007

Uznesenie č. 3/2007 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 22. 2. 2007

Zo Ïivota obce:
Konalo sa:
• dňa 17. decembra 2006 vianočný koncert v Požiarnej zbrojnici Krajné
• dňa 31. decembra 2006 silvestrovská zábava v Požiarnej zbrojnici Krajné a Matejovec
• dňa 3. februára 2007 X. školský ples v Kultúrnom dome Jablonka
• dňa 17. februára 2007 pochovávanie basy u p. Haššanovej - HANY Reštaurácia 

v administratívnej budove Roľníckeho podielníckeho družstva Krajné

Pripravujeme:
– v mesiaci apríl 62. výročie oslobodenia obce
– v mesiaci máj stavanie mája
– v mesiaci máj Deň matiek
– v mesiaci jún Deň detí

OOOO zzzz nnnn aaaa mmmm
V súvislosti s prijatím nového zákona o veterinárnej starostlivosti vznikla orgánom veterinárnej správy povinnosť

vyšetrovať vzorky ošípaných zabíjaných na súkromnú domácu spotrebu u chovateľa na trichinelózu (svalovčitosť). 
Chovateľ ošípanej, ktorý vykonáva domácu zabíjačku, je povinný túto skutočnosť nahlásiť na Regionálnu veteri-

nárnu a potravinovú správu v Novom Meste nad Váhom najmenej jeden pracovný deň vopred v čase od 7:00
do 15:00 hod. telefonicky na číslo 032/7712837, poštou na adresu Regionálna veterinárna a potravinová
správa, Tajovského 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, faxom na číslo 032/7712546 alebo mailom na adresu
rvsnmo@svssr.sk. Pri nahlásení uvedie tieto údaje:

adresu chovateľa, ktorý vykonáva domácu zabíjačku
plánovaný dátum domácej zabíjačky
telefónne číslo chovateľa

Zber, zvoz a laboratórne vyšetrenie vzoriek zabezpečia pracovníci veterinárnej správy po dohode s chovateľom.
Podrobnejšie informácie môžete získať osobne alebo telefonicky na Regionálnej veterinárnej a potravinovej

správe v Novom Meste nad Váhom a tiež na Obecnom úrade v Krajnom.
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Zo života obce
Niektoré obce neprevádzkujú 
svoje vodovody podºa zákona

Ing. Alexandra Nagya z Kancelárie Asociácie vodáren-
ských spoločností sme sa spýtali na obecné vodovody - aký
majú štatút, kto a za akých podmienok ich môže prevádzko-
vať a podobne. Viaceré z nich totiž dodávajú vodu odbera-
teľom za podstatne nižšiu cenu než vodárenské spoločnosti.

„Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach
definuje, ktorý vodovod podľa kapacity dodávok a zásobova-
nia počtu obyvateľov má alebo nemá charakter verejného
vodovodu. Inými slovami, či spĺňa podmienky verejného
vodovodu alebo nie. Keď podmienky spĺňa, mal by postupo-
vať v plnom rozsahu ako všetky vodárenské spoločnosti.
Znamená to, že by mal predkladať Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví - ÚRSO - žiadosť o daňový výmer na cenu vod-
ného či stočného, teda podľa toho, či prevádzkuje vodovod,
kanalizáciu alebo oboje. Podľa našich informácií však takto
nepostupujú stovky vodovodov, ktoré spĺňajú charakter verej-

ného vodovodu. Upozornili sme preto ÚRSO, aby nediskrimi-
noval veľké vodárenské spoločnosti a aby začal venovať
pozornosť aj malým, ktoré dokážu prevádzkovať vodovod za
podstatne nižšie ceny, čím kazia imidž veľkých. Treba urobiť
analýzu všetkých nákladov spojených s dodávkou pitnej vody
alebo odvedením splaškovej, či zodpovedajú cene. Máme
totiž informácie, že ich dotujú obce zo svojho rozpočtu.
Náklady na vodné a stočné však musia byť kalkulované
v cene vody, a nie dotáciami z rozpočtu obcí, čiže z miest-
nych daní či poplatkov. Oprávnená je aj obava, či firmy, ktoré
prevádzkujú vodovody pri nízkych nákladoch, skutočne plnia
všetky povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce im zo zákona
o verejných vodovodoch, či napríklad robia rozbory vody
a ďalšie zákonné povinnosti vlastníka verejného vodovodu.
Keď niektoré z týchto činností nerobia, nevznikajú im ani
náklady. Preverovanie je v kompetencii ministerstva životného
prostredia.“

(prevzaté z Obecných novín č. 7 
zo dňa 13. februára 2007)

Oznámenie o cene
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 658/2004 Z.z. a v súlade s výnosom Úradu pre reguláciu sieťových
odvetví č. 3/2006 zo dňa 21. júna 2006, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou určil pre regulovaný subjekt SLV
s.r.o. 916 16 Krajné 52 IČO: 36 290 815 na obdobie od 01. 01. 2007 do 31. 12 .2007 maximálne ceny, ktoré spoločnosť SLV
Krajné a obec Krajné upravili nasledovne: 

cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom - vodné - v kategórii:
obyvateľstvo 15,00 Sk + DPH t.j. 17,85 S  m3

podnikatelia (fyzické a právnické osoby ) 19,00 Sk + DPH t.j. 23,68 Sk/m3

cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou - stočné - v kategórii:
obyvateľstvo 7,50 Sk/m3 + DPH t.j. 8,93 Sk/m3

podnikatelia (fyzické a právnické osoby ) 11,39 Sk/m3 + DPH t.j. 13,55 Sk/m3

Ceny uvedené v rozhodnutí sa použijú, ak je množstvo dodanej pitnej vody a množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody
určené meradlom - vodomerom. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť 1 .januára 2007.
Ing. Ľubomír Galiovský, konateľ SLV s.r.o. Krajné

Pri činnostiach v lesoch sme sa riadili
schváleným LHP a právnymi predpismi na
úseku LH.

Hlavné činnosti boli nasledovné:
Ťažba dreva: v obnovných porastoch

bolo vyťažené úmyselnou ťažbou 290 m3

ihličnatej hmoty a 610 m3 listnatej hmoty, čo
predstavovalo 1,62 ha ťažbovej plochy,
pričom vzniklo 0,37 ha holiny. Vo výchov-
ných porastoch bolo v rámci prebierok
vyťažené 74 m3 ihličnatej hmoty a 138 m3 list-

natej hmoty na ploche 13,0 ha. Okrem ťažieb úmyselných,
boli vykonané aj ťažby náhodilé (kalamity), kde sme vyťažili
147 m3 ihličnatej hmoty a 16 m3 listnatej hmoty. Pri ihlična-
noch sa jednalo 31 m3 SM suchárov po lykožrútoch, 60 m3

suchárov BC v oblasti Drieňovice a Rovnín, 55 m3 BO roztrú-
sené po porastoch, pri listnatej hmote sa jednalo o sucháre
DB.

Predaj dreva: guľatina BK 345,17 m3, guľatina DB 46,58
m3, SM guľatina 250,70 m3, SC guľatina 114,78 m3, BO guľatina
2,91 m3, BC guľatina 25,34 m3, ďalej sme predali 7,31 m3 list-
natej vlákniny, 75,09 m3 ihličnatej vlákniny, 735 prm listnatého
a 157 prm ihličnatého dreva na kúrenie.

V obnove lesov bolo zalesnené 0,85 ha plochy, do nasle-
dujúceho roku nezostala žiadna holina. Ochrana nárastu proti

burine bola vykonaná na 4,62 ha, jednalo sa o vykášanie tráv
a buriny okolo stromčekov krovinorezom alebo kosákmi.
V rámci hygieny porastov a podpory zmladenia bolo vykoná-
vané uhadzovanie haluziny a tiež spaľovanie ihličnatej halu-
ziny, aby sa predišlo množeniu škodcov (lykožrúty). Ďalej sa
vykonával výrub náletových drevín okolo lesných ciest. Tiež
sme vykonávali opravy lesnej cestnej siete navážkou mate-
riálu a jeho rozhrnutím ako aj zimná údržba lesných ciest, toto
bolo robené v spolupráci s obecnými službami.

Toľko k činnosti za minulý rok a ešte by som chcel dať nie-
koľko informácií ohľadom dreva na kúrenie. V lesoch obce
Krajné je podľa vekovej a ťažbovej štruktúry porastov opti-
málne vyrábať cca 500 - 550 prm listnatého dreva na kúrenie
a cca 50 prm ihličnatého. Pri predaji 5 prm listnatého dreva na
jednu domácnosť to predstavuje 100 - 110 domácností.
Záujem je však o cca 70% vyšší, t.j. 170 domácností, preto sa
robí zoznam záujemcov o drevo v množstve cca 150 domác-
ností na rok 2007, t.j. 750 prm listnatého dreva. U ihličnatého
dreva sa optimálna pružnosť pokračuje iba vďaka tomu, že
dochádza k vysychaniu borovíc v oblasti Drieňovice a Rovnín,
ako aj roztrusom po iných porastoch, ale treba si uvedomiť,
že takéto množstvo dreva na kúrenie, ako bolo a bude vyro-
bené a predané v r. 2005 - 2007 nie je možné dlhodobo pro-
dukovať vzhľadom na možnosti porastov.

Ing. Ľubomír Mikláš, vedúci obecných lesov

Správa o ãinnosti obecn˘ch lesov za rok 2006
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SLV sro Krajné Cenník palivového dreva z obecných lesov rok 2007
čp druh jc cena dodávky

Sk/m3 Sk/ 5m3

1 drevo palivové ihličnaté 416,5 2082,5
2 drevo palivové listnaté 625 3125

SLV sro Krajné Cenník dopravy dreva z obecných lesov rok 2007
pásmo miesto dodávky jc cena dodávky

Sk/m3 Sk/ 5m3

1.pásmo Krajné 220 1100
2.pásmo Matejovec,Podrienie,Doliny 200 1000
3.pásmo Žadovica 230 1150
4.pásmo Zbehy, Prehôrka, Podvrch, u Januškov 240 1200

Uvedené ceny sú ceny vrátane DPH.

Poìakovanie

Obec Krajné touto cestou ďakuje firme Dubník, s.r.o. za rezanie dreva poskytnutého na
výstavbu tribúny na Obecnom športovom areáli v Krajnom.

Ochrana lesov pred poÏiarmi

Jarné obdobie je časom zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiarov. V roku
2006 bolo v prírodnom prostredí zazna-
menaných 7 011 požiarov, pričom v les-
ných porastoch vzniklo 237 požiarov.
Celkovú bilanciu požiarovosti ovplyvnili
najviac požiare trávnatých porastov, kto-
rých bolo 1 646 prípadov.

Najviac požiarov je spojených s nezodpovedným sprá-
vaním a hazardovaním so životmi, zdravím a v neposled-
nom rade aj s našou prírodou. Pretože je vypaľovanie trávy
každoročne sa opakujúci jav obracajú sa na Vás, vážení
občania, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského

a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom.
Súčasne Vás vyzývajú na rešpektovanie zákona o ochrane
pred požiarmi a žiadajú:

– nevypaľujte trávu ani iné suché porasty,
– nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú

horľavé látky a odkiaľ sa môže rozšíriť,
– nefajčite v lesoch. 
Osobitne oznamujeme, že inšpektori Okresného ria-

diteľstva budú vykonávať na obciach kontrolnú činnosť
za účelom odhaľovania priestupkov na úseku ochrany
pred požiarmi a v prípade ich zistenia bude voči kon-
krétnym osobám vyvodený prísny postih.

Vypaľovanie porastov je zakázané a za porušenie
zákona o ochrane pred požiarmi je možné uložiť
pokutu do výšky 10.000,-Sk, čo nie je v dnešnej ekono-
mickej situácii zanedbateľná finančná hodnota.

Poplatky za hrobové miesta
Na základe Všeobecného záväzného

nariadenia č. 6/2003 o cintorínskom
poriadku obce Krajné podľa § 16 je
každý občan, ktorý má v obci Krajné
pochovaných svojich blízkych, povinný
platiť poplatok za prepožičanie hrobo-
vého miesta na miestnom cintoríne

v Krajnom 300,-Sk za jedno miesto na dobu 10 rokov
a 200,- Sk za detský hrob na dobu 10 rokov.

Pri kontrole platenia týchto poplatkov bolo zistené, že
niektorí pozostalí si túto povinnosť nesplnili a preto na
základe § 14 Všeobecného záväzného nariadenia 

č. 6/2003 o cintorínskom poriadku obce Krajné môže dôjsť
k zrušeniu miesta pre hrob.

Žiadame preto príbuzných, aby si nedoplatok uhradili
do 30. apríla 2007 do pokladne Obecného úradu
v Krajnom alebo poštovou poukážkou, ktorú si vyžiadajú
na Obecnom úrade v Krajnom. Ak ste nedoplatok za hro-
bové miesta medzičasom uhradili je potrebné, aby ste
predložili doklad o úhrade.

Užívanie hrobového miesta opisuje § 24 zákona 
č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živ-
nostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Nájomné zmluvy o prepožičaní miesta na pohrebisku sa
budú s občanmi (nájomcami) uzatvárať v priebehu rokov
2007 - 2009.                              Miroslava Matejovičová

Oznam o spoloãnom stravovaní
Obec Krajné oznamuje všetkým dôchodcom nad 65 rokov, že kto má záujem o donášku obedov v pracovných

dňoch, aby sa prihlásil na Obecný úrad v Krajnom. Obedy budú poskytované od p. Haššanovej - HANY Krajné s dopra-
vou, kde stravná jednotka pre dôchodcov v Krajnom a v ostatných častiach a osadách je rovnaká, t.j. 
55,-Sk. V cene je zahrnutá i doprava autom. 

Ďalej Vám oznamujeme, že p. Haššanová poskytuje obedy dietné, nakoľko každý deň varí pre Penzión Diana -
domov sociálnych služieb v Krajnom pre ťažko zdravotne postihnutých občanov.

Ak by mal niekto o donášku obedov záujem, žiadame Vás, aby ste na Obecný úrad Krajné priniesli žiadosť na spo-
ločné stravovanie (v žiadosti je potrebné uviesť odkiaľ chcete brať obedy a či máte záujem o príspevok na spoločné
stravovanie od obce, ktorý bude poskytovaný podľa výšky dôchodku a tabuľky schválenej sociálnou komisiou a obec-
ným zastupiteľstvom) a potvrdenie o výške svojho dôchodku po poslednej úprave (december 2006).
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Hospodárenie obce KRAJNÉ

Bežné výdavky 2007 2008 2009
v tis. Sk v tis. Sk v tis. Sk

01.1.1 Výdavky verejnej správy – obec 6 456 6 656 6 817
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/ 44 44 44
03.2.0 Ochrana pred požiarmi 76 76 76

04.5.13 Cestná doprava 74 74 74
05.1.0 Nakladanie s odpadmi 692 694 697
06.2.0 Rozvoj obcí 848 869 850
06.4.0 Verejné osvetlenie 330 350 370
07.6.0 Zdravotníctvo inde neklasifikované 97 100 103
08.1.0 Rekreačné a športové služby 80 85 90
08.2.0 Kultúrne zariadenia – súbor Krajňanec 35 35 35

08.2.05 Knižnica 10 10 10
08.2.09 Ostatné kultúrne služby – ZPOZ 10 10 10

08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby – členské príspevky 10 10 10
09.1.1.1 Predškolská výchova 1 980 2 170 2 270
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 7 873 8 345 8 808
10.2.0.3 Sociálne služby – staroba 42 42 41

Bežné výdavky spolu: 18 657 19 570 20 305

Výdavkové finančné operácie 2007 2008 2009
01.7.0 Transakcie verejného dlhu 420 420 420

Výdavkové finančné operácie 420 420 420

Sumarizácia 2007 2008 2009
Bežné výdavky spolu 18657 19570 20305
Výdavkové finančné operácie 420 420 420
Rozpočtové výdavky spolu 19077 19990 20725

Bežné príjmy 2007 2008 2009
Daňové príjmy - dane z príjmov, dane z majetku 9 124 9 525 9 782
Daňové príjmy - dane za špecifické služby 1 108 1 143 1 147
Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 304 404 444
Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby 800 360 360
Nedaňové príjmy - úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návr. fin. výpomocí, vkladov 4 5 5
Iné nedaňové príjmy 542 550 550
Tuzemské bežné granty a transfery 7 203 7 596 8 017
Bežné príjmy spolu: 19 085 19 583 20 305
Príjmové finančné operácie 2007 2008 2009
Príjmy z ostatných finančných operácií 800 850 850
Príjmové finančné operácie 800 850 850

2007 2008 2009
Bežné príjmy 19 085 19 583 20 305
Príjmové finančné operácie 800 850 850
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou 290 290 290
Rozpočtové príjmy spolu 20 175 20 723 21 445

Príjmy

V davky

Harmonogram skú‰ok prevádzkyschopnosti systému VARVYR
SE-EBO na rok 2007

Akustické preskúšanie sirén bude v roku 2007 vykonané v jednotnom čase, t.j. o 12:00 hod v nižšie uvedených
termínoch:
12. január, 9. február, 9. marec, 13. apríl, 11. máj, 8. jún, 13. júl, 10. august, 14. september, 12. október, 
9. november, 14. december
O rozozvučaní sirén mimo uvedených termínov Vás budeme vopred informovať prostredníctvom obecného roz-
hlasu.

Miroslava Matejovičová
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Pochovávanie basy v Krajnom
Fa‰ánek sa krátí, uÏ sa nenavráti...

Tak je. V uplynulých dňoch sa skončilo obdobie
fašiangu - čas veselia a zábav. Ale ako sa na správnych
folkloristov patrí, treba zachovávať staré zvyky a s obdo-
bím tancovačiek sa riadne rozlúčiť.

Nebolo tomu inak ani v sobotu 17.februára t.r., keď sa
v Krajnom konalo Pochovávanie basy.

Prítomným hosťom predviedli súboráci z FS Krajna-
nec, pásmo „Fašiangy“. V ňom je zachytený obraz dediny
cez fašiang, keď mládenci s dievčencami idú cez ňu so
spevom, v ktorej chalupe im otvoria, tam zavinšujú, aby im
vysoké konope vyrástlo, ba aj do košíčka slaninky vypý-
tajú. U richtára sú z takejto návštevy potešení, krojovan-
com ulejú za štamperlík, kysnutých koláčov a šišiek
ponúknu, do klobúkov i grajcáre hodia. Keď sa takto dobre
najedia a napijú, tak Jano rozkáže muzikantom, nech mu
zahrajú, vyzvŕta richtárovu dievku a všetci sa zabávajú,
tancujú, pokiaľ niekto nezavelí, že je už čas poberať sa do
druhej chalupy..

Po tejto scénke domácich folkloristov hosťom zatanco-
val FS Partizán zo Slovenskej Ľupče tance „Palicový“

a „Detva“. A aby sa nám všetkým nemálilo, tak zahrali aj
na fujaru a gajdy.

Bohatý program sa skončil a my sme mali poslednú
možnosť všetkých povykrúcať za zvuku Krajnanskej cim-
balovky.

O polnoci do sály prišiel smútočný sprievod s už
„zosnulou“ basou Eleonórou. „Pán farár“ so svojimi
pomocníkmi vykonali obrad nad našou basou, zaspomínali
na jej mladé roky, keď ešte bola vrtká a všetkých nás
zabávala na tancovačkách......

Na teraz už zábavám odzvonilo. My, súboráci, tešíme sa
na každé milé stretnutie s vami a kiež by sme sa ešte
mnoho rokov stretávali v tak hojnom počte a to nielen
v podvečer konca fašiangu.

Zároveň chceme poďakovať všetkým, ktorí vynaložili
snahu na to, aby sme mohli toto podujatie usporiadať.

Veríme, Ïe spoloãne budeme môcÈ naìalej zachová-
vaÈ ºudové tradície a stretávaÈ sa v na‰om regióne na
sviatky folklóru po cel˘ rok.

Miriama Mramúchová, FS Krajnanec

Už tretí školský rok na našej škole pracujú rôzne záuj-
mové krúžky.Podľa záujmu sa deti mali možnosť zapojiť do
činnosti v týchto krúžkoch: 

Anglický jazyk 1. stupeň - Mgr. Marcela Kečkešová
Športové hry 1. stupeň - Mgr. Milan Medveď
Práca s počítačom 1.stupeň - Mgr. Jana Domiňáková
Anglický jazyk 2. stupeň - Mgr. Viera Boorová
Španielsky jazyk 2.stupeň - Mgr. Zuzana Polláková
Základy varenia 2. stupeň - Mgr. Danka Marková
Športové hry 2. stupeň -chlapci - Mgr. Ján Figura
Športové hry 2. stupeň - dievčatá - Mgr. Milan Medveď
Práca s počítačom a Internet 2. stupeň - Mgr. Jana

Domiňáková
ROBOLAB - RNDr.Ladislav Gergel
Novinársky krúžok - PaedDr. Ľubica Karliková

Na 1. stupni navštevujú deti
krúžky v školskom klube:

Tanečný - p. učiteľka Oľga Ze-
manová

Počítače - p. učiteľka Danica
Sasáková

Športový - Mgr. Alžbeta Šim-
ková

Tento školský rok začali pra-
covať tri nové krúžky. Španielsky

jazyk, športové hry pre dievčatá a novinársky krúžok.
Priblížime Vám činnosť novinárskeho krúžku, ktorý

navštevuje 15 žiakov od 5. až po 9. ročník. Vydávame
školský časopis, ktorý si naši novinári nazvali „Školská

strela“. Podarilo sa nám vytvoriť tri čísla. V súčastnosti
pracujeme na štvrtom čísle, ktoré bude v predaji pred veľ-
konočnými sviatkami.Tvoríme jednoduché články, ktoré sa
snažíme prispôsobiť záujmu žiakov našej školy, články
zamerané k rozšíreniu vedomostí, ale vyhlasujeme aj rôzne
súťaže. Všetci žiaci sa môžu zapojiť do súťaží, a tak získať
malú odmenu. Ak si niekto myslí, že vytvoriť článok je
ľahká záležitosť, tak je na omyle.Niekedy treba prepisovať
a opravovať aj niekoľkokrát. Dostať článok do čitateľnej
podoby a graficky ho upraviť si vyžaduje zručných a tvori-
vých žiakov A na našej škole takých máme..Vážim si všet-
kých, ktorí majú chuť pracovať a vo voľnom čase dokážu
urobiť aj niečo navyše.Patrí im za usilovnosť veľká vďaka!

Začiatky každého krúžku sú nesmierne ťažké a preto
v tomto článku chceme poďakovať za pomoc mnohým
ľuďom.

Riaditeľstvu základnej školy za zakúpenie nového
copy- artu.Vďaka nemu je náš časopis čitateľnejší, pre-
hľadnejší a zrozumiteľnejší. 

Obecnému úradu v Krajnom za finančnú pomoc 1 500
korún.

Podnikateľovi Ing. Jánovi Konečnému za finančnú
pomoc 1 500 korún.Tieto financie využívame na zakúpenie
odmien pre žiakov v rôznych súťažiach. Ešte raz ĎAKU-
JEME!

Na záver patrí poìakovanie v‰etk˘m pedagógom,
ktorí vedú krúÏky a vo svojom voºnom ãase sa venujú
deÈom.

PaedDr. Ľubica Karliková

KrúÏková ãinnosÈ v na‰ej základnej ‰kole

2
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Zima - nezima
Nato, že zima tento rok

k nám nebola veľmi priaznivá,
bolo i napriek tomu na lyžiar-
skom výcviku dobre.

Prišli sme do veľmi krás-
neho prostredia, ale i tu snehu
nebolo skoro vôbec. Čakala

na nás výborná večera a skvelý hotel. Dolu v suteréne
sme sa mali čím zabávať vo voľných chvíľach. Boli tam
dva ping-pongové stoly, biliardový stôl a miestnosť,
v ktorej sa konali diskotéky. Večer sa uskutočnila
zoznamovacia diskotéka a sledovanie TV v goralskej
izbe na plátne. O zábavu sme mali postarané veľmi
dobre. Každý večer nás bavili vždy iné izby i večierka sa
prispôsobovala programu. Pred večerou a diskotékou
sa dalo ísť každý deň aj do bazéna.

V PONDELOK sme boli na výlete v dedine a aj
v lyžiarskom stredisku Oravská Lesná. Bohužiaľ, neboli
podmienky na lyžovanie. A nebola to zábava šplhať sa
hore svahom, keď nefunguje vlek, ktorý Vás vyvezie až
na vrch svahu. Bola to namáhavá túra, ale oplatilo sa
pre prekrásny výhľad na okolitú krajinu.

V ÚTOROK sme našli kúsok snehu, na ktorom sa
dalo šmýkať na mechoch naplnených slamou. No mali
sme smolu, pretože začalo pršať a bolo po zábave. Na

hotel sme sa vrátili premočení.
V STREDU sme sa vybrali

poprechádzať k Oravskej prie-
hrade, odkiaľ vidieť krásne
zasnežené Roháče.

Vo ŠTVRTOK bola na pláne
turistická prechádzka, ktorá
skončila kúsok od hotela pre
veľké blato. Popoludní nám

vyšla návšteva farmy, kde chovajú kravy. A pochutnali
sme si na ich domácom údenom a neúdenom krav-
skom syre. Večer bola na pláne diskotéka s karneva-
lom, no práve v najlepšej zábave vypadla elektrina
v celej Novoti pre búrku. Spočiatku učitelia vyhodnoco-
vali masky, a potom sa chodilo po izbách so sviečkami
a baterkami. Elektrina nebola ešte ani v piatok. No nám
to už bolo jedno, lebo sme odchádzali domov. Pre
nedostatok snehu sa náš lyžiarsky výcvik zmenil na
turistické pochody po peknej oravskej prírode a spôso-
bil predčasný odchod domov.

Ďakujeme všetkým dospelým i nedospelým účastní-
kom za pekne prežité chvíle a zabezpečenie krásneho
programu, i keď bez snehu. Tešíme sa na ďalšie lyžo-
vačky, ktoré budú už so snehom a odporúčam každému,
aby išiel s nami.

MIŠKA Lehoczká - článok zo školského časopisu
Školská strela

Minimálne dve predchádzajúce zimné sezóny poča-
sie veľmi prialo milovníkom zimných športov, z ktorých
najmasovejším je určite zjazdové lyžovanie. Nám však
neprial nezáujem žiakov o účasť na LVVK. Nezáujem je
asi najvýstižnejší výraz, pretože vo viacerých prípadoch
nebol problémom finančný rozpočet rodiny, ale nezáu-
jem detí o lyžovanie s odôvodnením: „Mne sa nechce ,
mňa to nebaví, neviem, prečo nechcem ísť,“ atď.
Skúsenosti z predchádzajúcich LVVK však dokazujú, že
väčšinu dovtedy nelyžiarov po absolvovaní kurzu, lyžo-
vanie chytí za srdce.

Tento školský rok bolo už dávnejšie jasné, že LVVK
sa nám podarí uskutočniť, pretože záujem žiakov bol
dostatočný, pobyt aj podmienky v Penzióne pod Sit-

nom dohodnuté a zabezpečené, snehové podmienky
„niekde dobré“.

V sobotu 17. februára v ranných hodinách sme nalo-
žili lyžiarsku výstroj, batožinu, usadili sa v autobuse
a odcestovali do historicky známej starej banskej loka-
lity v okolí Banskej Štiavnice, presnejšie k jazeru
Počúvadlo, neďaleko vrchu Sitno. Práve tu sa nachá-
dzal už spomínaný penzión. Po zbežnej obhliadke
zvonku, na budovu, ktorá už iste zažila svoje, sme mali
zmiešané pocity. Avšak po prezretí interiéru, ktorý pre-
šiel rozsiahlou rekonštrukciou, sa naše obavy rozply-
nuli. Po ubytovaní sme sa vybrali na prechádzku po
okolí jazera, prezreli sme si miestne „lyžiarske terény“,
ktoré mierne povedané, nestáli za veľa. Zopár ojedine-

lých fliačikov snehu svedčilo o tom, že
sneh tam kedysi bol. Po večeri a úvodnom
oboznámení účastníkov kurzu s progra-
mom a poriadkom LVVK sa konal „zozna-
movací večer“, ktorý niektorí trávili na dis-
kotéke pri tanci, počúvaní hudby, či pri tur-
naji v stolnom futbale. 

V nedeľu sme sa vybrali do odporúča-
ného lyžiarskeho strediska Skalka pri
Kremnici, ktoré sa nachádza na južnom
okraji Veľkej Fatry. Cestou sme sa zastavili
pri nám už známom stredisku Krahule
ležiacom nad mestom Kremnica. V tomto
stredisku sme boli pred rokmi v ZŠvP so
žiakmi 1. stupňa a lyžovali sme na metro-
vej vrstve snehu. Tentoraz však boli na
svahu len bielohnedé fľaky a my sme len
nostalgicky spomínali na kvalitný a vý-
borne upravený lyžiarsky svah. Keď sme

Zimná škola v prírode

Lyžiarsky kurz žiakov ZŠ po niekoľkoročnej prestávke
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Tak, ako už po minulé školské roky, tak aj tento rok
sme zorganizovali ZŠvP so žiakmi 1. stupňa. Vybrali
sme sa na nám už známe a tiež overené miesto pobytu
v Penzióne Novoť na Orave. Všetci sme sa veľmi tešili,
zároveň však aj s obavami sledovali počasie a snehové
správy. Stále sme dúfali, že sneh napadne. 

Keď sme 7.januára odchádzali spred školy, okrem
rodičov nás odprevádzal aj dážď. Stále sme však verili,
že lyžovať budeme, ak nie v Novoti, tak určite
v Oravskej Lesnej.

Optimistická nálada nás teda neopustila. Novoť nás
však nevítala snehom a svah, na ktorom sme pred
rokom lyžovali, bol bezútešne hnedý. Po ubytovaní sme
sa prešli po okolí a tešili sa na ďalší deň. Chystali sme
sa do Oravskej Lesnej. Ráno sme nasadli do autobusu
pripravení lyžovať a vyrazili k neďalekému lyžiarskemu
stredisku. Veľké však bolo naše sklamanie, keď sme
zistili, že sneh je taký mokrý, že sa na ňom nedá lyžo-
vať. Namiesto lyžovania sme sa teda aspoň poguľovali,

pováľali v snehu a urobili si dlhú vychádzku.
Vychádzky sa stali tak našim pravidelným prog-
ramom počas celého týždňa.

V ďalšie dni sme navštívili neďalekú farmu,
kde nám ukázali ako sa dojí mlieko a ochutnali
syry, ktoré sa u nich vyrábajú, pošmýkali sa na
vreciach na neďalekom kopci, kde ešte zostalo
trochu snehu a navštívili mesto Námestovo
a Oravskú priehradu. Aj keď nám počasie ne-
prialo, snažili sme sa pripraviť deťom zaujímavý
program. Každý deň mohli navštevovať bazén,
v ktorom mali rôzne súťaže, zahrať si stolný
tenis, zatancovať na diskotéke, či zahrať si spo-
ločenské hry.

Veselá nálada nás neopúšťala, ale ani zlé
počasie. To sa naopak zhoršovalo. Rozhodli

sme sa preto, že ZŠvP ukončíme o deň skôr. Vo štvrtok
večer si deti pripravili masky na karneval a začala sa
zábava. Uprostred najväčšej zábavy však prišla veľká
búrka, ktorá pováľala stromy a s ňou aj elektrické stĺpy,
a naše svetlo zhaslo. Vo svetle sviečok sme sa rozlúčili
a uložili do postelí. Niektorí si možno spomenuli na roz-
právkového Harryho Pottera a rozprávali si strašidelné
príbehy, ale nakoniec všetci zaspali, možno trochu
smutní, že nielen karneval, ale aj ZŠvP predčasne 
skončila.

Za sladkosti a ceny do súťaží ďakujeme týmto rodi-
nám: Melicherovej, Vydarenej, Pagáčovej, Lackovej,
Čavojskej, Mikovej, Kubalákovej, Gellenovej.

Ďakujeme OÚ a ZRPŠ za finančný príspevok, p. MUDr.
Gellenovej za starostlivosť o naše zdravie, p. šoférovi
Richardovi Dlhému za bezpečnú dopravu, p. riad.
Medveďovi, p. vych. Sasákovej za starostlivosť a prípravu
programov pre deti.

Jana Domiňáková 

po ďalších kilometroch strávených v autobuse konečne
dorazili na Skalku, začali sme tušiť, že z lyžovania 
nič nebude, pretože podmienky na lyžovanie boli veľmi
zlé. Napriek tomu, že snehové podmienky boli veľmi
dobré, nevhodné počasie, hustá hmla a značne rozbitý
terén nás s ohľadom na bezpečnosť detí odradili. Takže
po krátkom pošmýkaní sa na zadkoch po strmom
svahu sme opäť nasadli do autobusu a cestovali späť
do penziónu vzdialenom takmer 70 km. Práve cestova-
nie na Skalku bolo asi jediným mínusom tohtoročného
kurzu.

Ďalšie štyri dni sme už lyžovali, aj keď samozrejme
ako vždy, podľa svojich lyžiarskych schopností. Žiaci
boli zadelení do troch skupín, ktoré viedli inštruktori: 
p. riad. Medveď, p. uč. Domiňáková, p. uč. Figura.
Lyžovali sme na svahoch, ktoré boli primerane bez-
pečné. Zažili sme asi všetky vrtochy počasia od hmly,
cez drobný dážď, sneženie až po krásne slnečné poča-
sie v stredu - práve v polovici kurzu.

Hlavný cieľ kurzu bol splnený. Začiatočníci sa naučili
základné oblúky a jazdiť na vleku, priemerní a dobrí
lyžiari sa zdokonalili a to je na lyžiarskom kurze naj-
dôležitejšie.

Každý deň po lyžovaní nasledoval čas na večeru,
kultúrny program žiakov a zábava podľa záujmu, ako
napríklad stolový futbal, návšteva sauny a bazénu, dis-
kotéka a pod.

Veľmi milo nás prekvapila ochota a ústretovosť per-
sonálu v penzióne a úroveň stravovania.

V piatok ráno po raňajkách, pobalení, po krátkej pre-
chádzke a poslednom obede sme opäť naložili výstroj
a „nalodili sa“ do autobusu. Rozlúčili sme sa s príjemným
personálom a vydali sa na spiatočnú cestu domov. Cestou
sme zastavili ešte dvom stopárom, z ktorých sa nakoniec
vykľuli dve členky personálu z penziónu, prezlečené za
me-dvede. Tieto milé medvedice ešte na rozlúčku rozdali
deťom sladkosti a definitívne sa s nami rozlúčili.

Opäť sa raz skončil jeden kurz, ktorý sa vydaril
a ktorý sme absolvovali plní zážitkov, nových skúseno-
stí a lyžiarskych zručností, v zdraví a bez zranení.

Poďakovanie patrí p.šoférovi Richardovi Dlhému, ktorý
nás už tradične bezpečne a bez problémov dopravil
všade tam, kde sme potrebovali, p. MUDR. Gellenovej za
lekársku starostlivosť a milú spoločnosť, podobne ako
i ďalším mimoškolským účastníkom kurzu a samozrejme
lyžiarskym inštruktorom. 

Naše poďakovanie patrí i OÚ v Krajnom, ktorý prispel
sumou 1000.-Sk na sladkosti pre deti a p. Medňan-
skému z Hrachovišťa, ktorý potešil deti keksami.
Taktiež ZRPŠ, ktoré čiastočne uhradilo lístky na vleky.

Na záver chcem vysloviť presvedčenie, že budúce
zimy a dostatočný záujem žiakov nám umožnia zorga-
nizovať takéto vydarené lyžiarske kurzy ako v tomto
školskom roku.

Ján Figura

Dokočenie z pred. strany

Zimná škola v prírode na Orave v Novoti
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Školský rok 2006/2007 sa v našej materskej
škole nesie v znamení zachovávania ľudových
zvykov a tradícií. V jesennom vydaní Kraj-
nianskych novín sme písali o zachovávaní a šírení
ľudovej piesne a v predvianočnom čase o návš-
teve Mikuláša v našom zariadení. Po novom roku
je to sviatok Troch kráľov a obdobie Fašiangu,
kedy nastáva čas plesov a karnevalov. I naša
materská škola sa odela do karnevalového šatu
spolu s deťmi i pani učiteľky a v jedno februárové
dopoludnie sme spoločne strávili v družnej
zábave. Stretli sa tu princezné, šašovia ba i rôzne
zvieratká, ktoré sa spolu zabávali a nemali zo
seba strach. Medzi tancom a hrami sa deti posil-
nili a občerstvili pripravenými dobrotami. Každá
maska bola odmenená sladkou odmenou, za čo
patrí vďaka firme HAM.

A po doplnení spotrebovanej energie zábava
pokračovala až do samého poludnia, kedy sa
masky odstrojili, naobedovali a po dobre vykonanej práci si išli oddýchnuť.

Kolektív Materskej školy pri Základnej škole v Krajnom

Elánista roku 2006 z Krajného
Dňa 14. 12. 2006 sa

v Bratislave v klube Luxor
konalo stretnutie priaznivcov
skupiny Elán, na ktorom bol
vyhlásený za Elánistu roku
2006 občan našej obce
Milan Pagáč. Diplom mu
osobne odovzdali a pogra-
tulovali traja najvýznamnejší
predstavitelia skupiny Elán, Jožo Ráž, Ján Baláž a Vašo Patejdl
za prítomnosti TV Markíza.

Všetci priaznivci tejto populárnej a legendárnej skupiny sa
môžu tešiť na koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu, dňa 18. 8.
2007 v našom okresnom meste Myjava.

Karneval v materskej škole

V dňoch 1.-3. marca 2007 sa tím žiakov 8. triedy - Ján Marek a Patrik
Predný zúčastnil v Združenej strednej škole Stará Turá celoslovenskej
programátorskej súťaže RoboCup 2007 v stavbe a programovaní
robotov, ktorú organizovala Slovenská spoločnosť elektronikov za pod-
pory Ministerstva školstva SR a projektu Infovek. Tím našich chlapcov
dosiahol veľmi pekné 2. miesto v konkurencii desiatich súťažných
tímov z celého Slovenska so svojim modelom čistiarne odpadovej
vody. Počas štyroch hodín bolo úlohou súťažiacich zhotoviť a naprog-
ramovať model robota na tématický okruh „Ekológia a ochrana život-
ného prostredia“, ktorý tesne pred začatím súťaže vyhlásila odborná
a hodnotiaca porota. Chlapci zvládli úlohu veľmi dobre nielen po tech-
nickej stránke, ale aj v prezentačnej časti, v ktorej museli svoj model
obhájiť pred porotou a ostatnými súťažiacimi. 

Ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu školy a prajeme
v podobných súťažiach veľa dobrých programátorských nápadov
a kvalitných konštrukčných riešení.

Úspech Ïiakov na programátorskej súÈaÏi v stavbe robotov
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Počnúc aprílom r.  2006, na základe uznesenia Obec-
ného zastupiteľstva v Krajnom a Zmluvy o prevádzkovaní
vodovodov a kanalizácie na území obce Krajné, prevádzku
týchto sietí vykonáva spoločnosť SLV Krajné. SLV Krajné je
od 01. 01. 2007, je v rámci svojich práv a povinností, o.i.
oprávnené vyberať a vodné a stočné od všetkých fyzických
a právnickych osôb.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví určil s účinnosťou
od 01. 01. 2007 pre SLV s.r.o. Krajné maximálnu cenu za
výrobu a dovávku pitnej vody verejným vodovodom a maxi-
málnu cenu za odvedenie a čistenie odpadovej vody verej-
nou kanalizáciou. Cenové rozhodnutie bolo zverejnené
7.marca r.2007 v Zbierke zákonov SR č. 93 / 2007 Z.z..pod
číslom 92. Do textu cenového rozhodnutia možno nahliad-
nuť na webovej stránke úradu www.urso.gov.sk alebo vo
Vestníku úradu č.59 / 2006.

Pre 1. merané obdobie ceny vodného a stočného pone-
chal prevázkovateľ na úrovni roku 2006.Z dôvodu povinej
registrácie subjektu na DPH je vodné a stočné zvýšené
o túto úroveň, t.j.cca o 19% DPH.

Ostatné práva a povinnosti SLV Krajné i: 
1. SLV,ako prevádzkovateľ vodovodov a kanalizácie je

povinný:
a) prevádzkovať vodovody a kanalizáciu v súlade s oso-

bitnými predpismi, VZN obce, prevádzkovými poriad-
kami, podmienkami stanovenými na túto prevádzku
rozhodnutiami príslušných orgánov verejnej správy

b) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu vodovodov
a kanalizácie

c) odovzdať vlastníkovi - obci na jeho vyžiadanie prehľad
a hodnoty sledovaných ukazovateľov kvality vody naj-
neskôr do 30dní odo dňa vyžiadania 

d) zabezpečiť vyznačenia (nového, upravovaného) pod-
zemného vedenia vodovodu a kanalizácie (v súčin-
nosti s dokumentáciou obce) 

e) viesť prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariade-
niach vodovodov a kanalizácie, poskytnúť údaje z tejto
evidencie obci

f) oznámiť ministerstvu a obci všetky zmeny a doplnky
týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených podľa
zákona (č.442/2002 z.Z.) a osobitného predpisu do 15
dní od vzniku týchto zmien

g) zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evi-
dencie najmenej počas desiatich rokov

h) hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami zís-
kanými z úhrad za dodávku alebo odvázanie vôd
(vodné a stočné)

i) plniť si ďaľšie povinnosti vyplývajúce zo zákona a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov

2. SLV,ako prevádzkovateľ vodovodov a kanalizácie:
a) má právo na úhradu za dodávku vody (vodné) ako

i právo na úhradu za odvádzanie, čistenie, prípadne
zneškodňovanie odpadových vôd (stočné) - od odbe-
rateľov a producentov

b) má právo na úhradu skutočných nákladov spojených
s výkonom prevádzkovania (s výnimkou bežnej údržby
a bežnej opravy) - od obce 

c) predkladať návrhy na doplnenie, obnovu rekonštrukciu
vodohospodárskeho majetku obce s cieľom zlepšiť
technický a technologický stav prevádzkovaného
majetku znížiť bilančné a ekonomické straty

3. Ostatné práva a povinnosti prevádzkovateľa:
a) ostatné práva a povinnosti SLV pri prevádzkovaní

vodovodov a kanalizácie, ktoré nie sú upravené zmlu-
vou sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami
zák. č. 442/2002 Z.z., najmä ust. § 17 a § 18

b) SLV ako prevádzkovateľ verejného vodovodu zastu-
puje v súlade s ust. § 15 ods. 4 zák. č. 442/2002 Z.z.
vlastníka - obec v povinnostiach podľa § 15 ods. 6,
ďalej § 15 ods. 7. písm. b) v nadväznosti na § 4 ods. 3
zákona č. 442/2002 Z.z., ďalej § 12 ods. 4, § 13 ods.
2, § 22 ods. 1,2 a 4, § 24 ods. 2 a 3, § 26 ods. 1 písm.
a) a h) a ods. 2, § 27 ods. 3 a 6, § 29 ods. 3, § 30 ods.
1 a 2, § 33 ods. 3, §35 ods. 2, § 42 ods. 2 a 4 zák. č.
442/2002 Z.z..

c) SLV ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie zastu-
puje v súlade s ust. § 16 odst. 4 zákona č. 442/2002
Z.z., vlastníka - obec v povinnostiach podľa § 16 ods.6
a ods. 7 písm.b), § 4 ods.4, § 13 ods. 3, § 23 ods. 1 až
3 a 10, § 26 ods. 1. písm. a) a h) a ods. 3, § 27 ods. 3
a 6, § 33 ods. 3, § 35 ods. 2 a § 42 ods. 3 a 4 zákona
č. 442/2002 Z.z..

Krajné marec 2007
Ing. Ľubomír Galiovský, konateľ spoločnosti

Obec Krajné, obstarávateľ Územnoplá-
novacej dokumentácie obce Krajné, na
základe §19b zákona č.50/1976 Zb.-
Stavebného zákona v znení neskorších
predpisov, oznamuje občanom, širokej
verejnosti, zainteresovaným organizáciám,
fyzickým a právnickým osobám, že zaha-
juje prípravné práce pre spracovanie novej

územnoplánovacej dokumentácie - Územného plánu obce
(ÚPN-O) Krajné. 

Dôvody obstarania ÚPN-O sú:
•  zabezpečenie optimálnych zásad vecnej a časovej

koordinácie stavebnotechnických priestorových
a územných aktivít v obci a priľahlej krajine,

•  zosúladenie územného plánu obce s Územným plá-
nom Veľkého územného celku Trenčianskeho kraja
a s jeho zmenami a doplnkami.

Cieľom obstarania ÚPN-O Krajné je získanie územno-
plánovacieho dokumentu, ktorý komplexne rieši územný
rozvoj celej obce a bude po schválení záväzným doku-
mentom pre obec, obyvateľov obce a ostatných účastní-

kov procesu povoľovania a realizácie plánovaných záme-
rov územného rozvoja obce. Táto dokumentácia bude
riešiť funkčné využitie územia obce a stanoví limity a regu-
latívy pre jej rozvoj, stanoví plochy pre umiestnenie verej-
noprospešných stavieb. 

Riešeným územím ÚPN-O Krajné je celé administra-
tívne územie obce, t.j. kataster obce.

Týmto obec vyzýva všetkých zainteresovaných k aktív-
nej spolupráci.

Vyz˘va obãanov, aby svoje písomne sformulované
námety odovzdali na obecnom úrade do 16. apríla
2007.

Svojou aktívnou účasťou na tomto procese máte mož-
nosť ovplyvňovať verejné rozhodnutia týkajúce sa Vášho
života a životného prostredia vo Vašej obci.

Ing. Vladislav Šuster, starosta obce

VYBAVUJE ING. ARCH. MARIANNA BOGYOVÁ, Č.T.
033 7628810

Oznámenie

O Z N Á M E N I E
o zaãatí obstarávania Územného plánu obce Krajné
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Oznam
Obec Krajné oznamuje občanom, že každý štvrtok počas celého

roka bude na Obecnom úrade v Krajnom nestránkový deň, to znamená,
že Obecný úrad v Krajnom bude mať zamknuté vchodové dvere
z dôvodu vybavovania iných rôznych administratívnych záležitostí.

Žiadame občanov, aby písomnosti, ktoré nevyžadujú potvrdenie
o prevzatí, vložili do schránky nachádzajúcej sa vedľa dverí vedúcich na
obecný úrad a v prípade úmrtia blízkej osoby a vybavenia úmrtného listu
zavolali na obecný úrad z telefónu nachádzajúceho sa taktiež vedľa
vchodových dverí.

Ďalej žiadame občanov, aby nezvonili na obecný úrad, pokiaľ sa záleži-
tosť netýka vyššie uvedeného. Ostatné záležitosti si môžete vybaviť
počas ostatných pracovných dní.

VÍTAME NOVORODENIATKA
Matúš Konečný, Juraj Plesník,
Patrícia Mihočková, Marek Ďuriš,
Marek Figura, Patrícia Hornáčková,
Natália Vičanová

BLAHOÎELÁME NOVOMANÎELOM
Jaroslav Malý - Anna Martáková
Ing. Michal Matejovič - Miroslava Macúchová
Ing. Martin Malik - Anna Bajcarová
Jaroslav Ješko - Dominika Kaffelová

ROZLÚâILI SME SA
Zuzana Kubíčková, Anna Matiašová,
Ján Papulák, Štefan Kubiš, Ján Čerešňa,
Milan Plesník, Zuzana Kubišová, 
Judita Kostelná, Peter Herák, 
Anna Marônková,
Samuel Bukovčan
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TJ SLOVAN KRAJNÉ
ROZPIS JARNEJ âASTI OBLASTNEJ FUTBALOVEJ SÚËAÎE ROâNÍKA 2006-2007

Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 8.4. 2007 Krajné Turá Lúka 15,30
2. 15.4 .2007 Polianka Krajné 15,30
3. 22.4. 2007 Krajné Chvojnica 16,00
4. 29.4. 2007 Voľno 16,00
5. 6.5. 2007 Krajné Vaďovce 16,30
6. 13.5. 2007 Hrašné Krajné 16,30
7. 20.5. 2007 Krajné Kostolné 17,00
8. 27.5. 2007 Jablonka Krajné 17,00
9. 3.6. 2007 Krajné Hrachovište 17,00

10. 10.6. 2007 Bukovec Krajné 17,00
11. 17.6. 2007 Priepasné Krajné 17,00

Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 8.4. 2007 Krajné Hrádok 10,30
2. 15.4 .2007 Kálnica Krajné 10,30
3. 22.4. 2007 Krajné Očkov 10,30
4. 29.4. 2007 Potvorice Krajné 10,30
5. 6.5. 2007 Krajné Brunovce 10,30
6. 13.5. 2007 Vrbovce Krajné 10,30
7. 20.5. 2007 Krajné Vaďovce 10,30
8. 27.5. 2007 Krajné Hôrka n/V 10,30
9. 3.6. 2007 Nová Ves n/V Krajné 10,30

10. 10.6. 2007 Krajné Bzince p/J 10,30
11. 17.6. 2007 Považany Krajné 10,30

Kolo Dátum Súperi Začiatok
1. 1.4. 2007 Krajné Kostolné 13,00
2. 8.4. 2007 Lúka Krajné 13,00
3. 15.4. 2007 Krajné Bošáca 13,00
4. 22.4. 2007 Kálnica Krajné 13,30
5. 29.4. 2007 Krajné Dolné Sŕnie 13,30
6. 6.5. 2007 Horná Streda Krajné 14,00
7. 13.5. 2007 Krajné Bzince p/J 14,00
8. 20.5. 2007 Brunovce Krajné 14,30
9. 27.5. 2007 Krajné Považany 14,30
10. 3.6. 2007 Tr.Bohuslavice Krajné 14,30
11. 10.6. 2007 Voľno 14,30
12. 17.6. 2007 Lubina Krajné 14,30

DOSPELÍ III.Trieda JUH DORAST II.Trieda JUH

ŽIACI II.Trieda skupina C

ODCHOD AUTOBUSU JE VŽDY
HODINU PRED ZAČIATKOM
ZÁPASU !!!






