
Z á p i s n i c a

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Krajnom, konané dňa 14.12.2006.

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  14.12.2006  za  účasti  9 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, riaditeľa TS Ing. Ľubomíra Galiovského, 
prednostky OcÚ Jany Hudecovej, kontrolórky obce Viery Macúchovej a 5 občanov.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce  Ing. Vladislav Šuster, 
poslanci jednomyseľne schválili navrhnutý program zasadnutia: 

Program: 
   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. Dodatok č.2 k VZN č.4/2005
3.Rozpočet obce na roky 2007-2009
4.Žiadosť o dotáciu miestnych organizácii
5.Žiadosť o osvetlenie časti osady Ošmek
6.Žiadosť o odpredaj obecného pozemku – p. Ančic, Limbach
7.Zrušenie predaja obecného pozemku p. Bachárovej
8.Rôzne

Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                   Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol za členov  návrhovej komisie 
poslancov: Ing. Ivana Janeku, Mgr. Danku Markovú a p. Rudolfa Talábu a za overovateľov 
zápisnice Ing.  Jána Konečného a Bc.  Pavla Macúcha, písaním zápisnice poveril p.  Janu 
Hudecovú.
 
1.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

Správu o plnení úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ predložil starosta obce 
Ing. Vladislav Šuster. Úlohy boli splnené nasledovne: záujemci o kúpu budovy školy v Žadovici 
sa do termínu 15 dní po prebratí výpisu z uznesenia neprejavili záujem o kúpu budovy a 
pozemkov, predaj pozemku p. Ančicovi budeme prejednávať  v inom bode rokovania OZ, p. 
Petruchová si  prevzala 3 žetóny, pre Jednotu dôchodcov Slovenska bola spísaná nájomná 
zmluva, priestory si priebežne preberajú.
 
OZ berie na vedomie plnenie úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

2. Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2005

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s Dodatkom č. 2 VZN č. 
4/2005.   Na základe žiadostí občanov bola urobená zmena vo VZN č.4/2005 a to v tom, že sa 
stanovili  presné podmienky zdokladovania ostatných  plôch  –  odkaliská,  skládky odpadu, 
rokliny, výmole, vysoké medze s krovím alebo kamením, jarky a zníženie dane z nehnuteľností 
po relevantnom preukázaní stavu pozemkov a tým ich zníženie na základnú sadzbu a to 
0,25% zo základu dane, zmenila sa daň z nehnuteľností v záhradkárskej osade v Žadovici, 
pretože na základe zákona sa povinne platí i poplatok za TKO pre chalupárov a chatárov, táto 
zmena sa dotkla i dane za stavby a to z 8,-Sk/m2 na 5,-Sk/m2. Do VZN sa zakomponovala i 
sankcia za neplatenie poplatku za miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný 
odpad. 

OZ jednomyseľne  schvaľuje Dodatok č.2 k VZN č.4/2005 o miestnych daniach a miestnom 



poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Za hlasovalo 9 poslancov.

3. Rozpočet obce na roky 2007 - 2009
                   

Ekonómka obce Bc. Mozoláková  predložila  OZ rozpočet obce na roky 2007 – 
2009, ktorý bol zaslaný vopred poslancom OZ. Rozpočet je spracovaný na obdobie 3 rokov.

OZ jednomyseľne schvaľuje rozpočet obce na rok 2007.

Za hlasovalo 9 poslancov.

OZ berie  na vedomie predbežný rozpočet obce na rok 2008.

OZ berie  na vedomie  predbežný rozpočet obce na rok 2009.

4. Žiadosti o dotáciu miestnych organizácii.

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami miestnych  organizácii, ktoré 
pracujú  aktívne v obci   o dotáciu  na rok 2007  –  súbor  Krajňanec,  TJ  Slovan Krajné a 
Dobrovoľný hasičský zbor Krajné a Matejovec a Zväz protifašistických bojovníkov, Jednota 
dôchodcov Slovenska.

OZ  jednomyseľne schvaľuje  požadovanú dotáciu pre miestne organizácie vo výške, ktorú si 
stanovili vo svojich žiadostiach -žiadosti sú neoddeliteľnou súčasťou zápisnice OZ.

Za hlasovalo 9 poslancov.

5. Žiadosť o osvetlenie časti osady Ošmek

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Kožušníkovej, ktorá  požiadala obec o rozšírenie osvetlenia po dom č. 1029, časť Ošmek.

OZ  berie na vedomie a necháva v riešení starostu obce a riaditeľa technického úseku  so 
zavedením osvetlenia v osade Ošmek po dom č. 1029.

6. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku  - p. Ančic, Limbach 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťou  p. Ančica 
o  odkúpenie  časti  parcely  č.  4252  a  to  vo  výmere  109m2,  ktoré  ešte  boli  vymerané 
geometrickým plánom podľa oplotenia pozemku.

OZ jednomyseľne  schvaľuje  odpredaj časti  pozemku č. 4252 vo výmere 109 m2  p. Ančicom 
s manž. Limbach za sumu 20-Sk/m2 a náklady s prevodom hradí kupujúci.

7. Projekt na ozvučenie obce.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s   vypracovaným 
návrhom na ozvučenie obce, ktorý bol poslancom zaslaný. Ozvučiť obec je nutné najmä z 
dôvodu lepšej informovanosti obyvateľov ako aj občanov zdržujúcich sa na katastrálnom území 
obce. V zmysle platnej legislatívy obec je povinná zabezpečiť vyrozumenie a varovanie a to aj z 
dôvodu, že obec je 30 km pásme AE Jaslovské Bohunice.



OZ jednomyseľne schvaľuje rozšírenie ozvučenia v celej obci podľa etáp. V prvej etape sa 
bude realizovať prepojenie Krajné - Matejovec.

Za hlasovalo 9 poslancov.

8. Zrušenie odpredaja pozemku p. Bachárovej.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol zrušiť uznesenie  OZ č.2/2006 časť B 
bod 4 zo dňa 27.4.2006, ktorým   bol p. Bachárovej  odsúhlasený predaj p.č. 2954/3 vo výmere 
150m2 a p.č. 2953 vo výmere 24,6m2. Kúpna zmluva bola uzatvorená a peniaze za pozemky 
boli uhradené v sume 3.500,-Sk. Na základe geometrického plánu bolo zistené, že p.č. 2954/3 
vo výmere 150m2 je vlastne obecná cesta.  Kúpno predajná zmluva nebola zapísaná do 
katastra a p. Bachárová  vrátila obci všetky kópie zmluvy  a žiada OZ  o zrušenie uznesenia na 
odpredaj pozemkov č. 2954/3 a 2953.

OZ jednomyseľne ruší  uznesenie OZ č.2/2006 časť B bod 4 zo dňa 27.4.2006.

Za hlasovalo 9 poslancov.

8. Rôzne

a) Zrušenie uznesenia OZ č. 5/2006 časť C bod 1

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol poslancom zrušenie uznesenia OZ č. 
5/2006 časť C bod 1 predaj budovy školy v Žadovici s priľahlými pozemkami č.p. 17412/1, 
17412/2 a 17412/3  záujemcom  IMMO AG SK,s.r.o., p. Oľge Lukáčovej, Krajné, p. Pavlovi 
Lukáčovi, Krajné  nasledovne: 

     - zúčastneným stranám sa zaslal prípis s navrhnutou cenou a to 1.544.570,-Sk
   -  uchádzači  v prípade záujmu boli   povinní oznámiť OcÚ  záujem o odkúpenie s 
akceptovaním  ceny
   Záujemci boli  povinní sa do 15 dní od doručenia  výpisu z uznesenia OZ vyjadriť či majú 
záujem o uvedené nehnuteľnosti  s navrhnutou cenou.

Odpredaj pozemkov v lokalite Žadovica v celkovej výmere cca 46102m2 v navrhovanej cene 
30,-Sk/m2 firme IMMO AG SK, s.r.o. Bratislava, zároveň sa kupujúci zaviazal zabezpečiť na 
vlastné náklady novú prístupovú cestu k nehnuteľnostiam -  k záhradkárskej osade.  Záujemca 
bol  povinný  do 15 dní od doručenia výpisu z OZ  uviesť či má záujem o uvedené pozemky č. 
p. 17415/1 a 18080/2 s navrhnutou cenou.

OZ jednomyseľne ruší uznesenie OZ č. 5/2006 časť C bod 1 – predaj budovy školy v Žadovici 
s pozemkami č.p. 17412/1, 17412/2, 17412/3  a predaj  č.p. 17415/1 a 18080/2.

Za hlasovalo 9 poslancov.

b) Žiadosti o sociálnu výpomoc, ktoré riešila sociálna komisia  dňa 11.12.2006.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťami občanov - 
p.  Dušan  Parči,  bytom Krajné 723  požiadal o  poskytnutie finančnej  výpomoci na nákup 
palivového dreva z obecných lesov buď v roku 2006 alebo v roku 2007. P. Rudolf Sako, Krajné 
347 požiadal o jednorázový príspevok na domáce práce, na zakúpenie dreva a iných potrieb a 
p. Katarína Klimková , Krajné 33 požiadala o sociálnu výpomoc, v žiadosti uviedla, že poberá 
vdovský dôchodok vo výške 5.148,-Sk.. Predložené žiadosti prerokovala na svojom zasadnutí 
sociálna komisia dňa 11.12.2006 a prijala nasledovné uznesenie č. 3.



− vzala na vedomie a nedoporučila p. Dušanovi Parčimu, Krajné 723 poskytnúť finančnú 
výpomoc na nákup palivového dreva z obecných lesov v Krajnom

− vzala na vedomie a nedoporučila p.Rudolfovi Sakovi, Krajné 347 jednorázový príspevok na 
domáce potreby

− vzala na vedomie a nedoporučila p.  Kataríne Klimkovej, Krajné 33 poskytnúť sociálnu 
výpomoc.

 
OZ jednomyseľne neschvaľuje  poskytnutie finančnej výpomoci na nákup dreva z obecných 
lesov pre p. Dušana Parčiho , Krajné 723, poskytnutie jednorárového príspevku pre p. Rudolfa 
Saku, Krajné 347 a poskytnutie sociálnej výpomoci pre p. Katarínu Klimkovú, Krajné 33.

Za hlasovalo 9 poslancov.

c) Žiadosť o pridelenie žetónov pre p. Katarínu Plesníkovú, Krajné 785.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťou p. Kataríny 
Plesníkovej, Krajné 785, ktorá požiadala o pridelenie žetónov pre p. svojho manžela p. Milana 
Plesníka z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu a zvýšenej potreby hygienických pomôcok. 
Pre p. Plesníka navrhujeme pridelenie 3 ks žetónov.

OZ jednomyseľne schvaľuje  pridelenie 3 ks žetónov pre p. Katarínu Plesníkovú, s tým že 
potrebu ďalších žetónov si môže uplatniť po zaplatení poplatku na rok 2007.

Za hlasovalo 9 poslancov. 

d) Úprava rozpočtu na rok 2006.

P. ekonómka Bc. Jana Mozoláková predložila poslancom na schválenie úpravu 
rozpočtu na rok 2006, preplatenie dovolenky starostu obce Ing. Vladislava Šustera.

OZ jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu  na rok 2006.

Za hlasovalo 9 poslancov

OZ jednomyseľne schvaľuje preplatenie dovolenky starostu obce Ing. Vladislava Šustera.

Za hlasovalo 9 poslancov

e) Čerpanie finančných prostriedkov miestnymi organizáciami k 30.11.2006.

Bc. Jana Mozoláková predložila OZ čerpanie finančných prostriedkov miestnymi 
organizáciami k 30.11.2006.

OZ  berie  na  vedomie  čerpanie  finančných  prostriedkov   miestnymi  organizáciami  k 
30.11.2006.

f) Potvrdenie zástupcu  obce v spoločnostiach s majetkovou účasťou obce Krajné.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s potrebou potvrdenia 
zástupcu v spoločnostiach s majetkovou účasťou obce. 

OZ potvrdzuje starostu obce na zastupovanie obce  v spoločnostiach s majetkovou účasťou 
obce Krajné.



Za hlasovalo 9 poslancov.
g) Informácie

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster informoval poslancov o rôznych aktivitách, 
ktoré boli dokončené alebo sa začalo na nich pracovať:

● dokončenie výtlaku vodovodu
● dokončenie rekultivácie skládky
● dokončenie odkanalizovania ZŠ
● dokončenie opravy strechy MŠ
● prebehlo výberové konanie a bude sa podpisovať zmluva na vyhotovenie ÚPD a zmluvy 

s MV a RR SR na financie z EÚ na UPD
● Združenie Veľká Javorina – Bradlo dostala pridelené financie na cyklo odpočívadlá
● predložili  sme  žiadosť  na  Enviromentálny  fond  –  vodovod  Jalšie,  kanalizácia  – 

pripojenie
● predložili sme žiadosť v rámci projektu :  Pozitívna energia pre šport 2007 pontis – 

zastrešenie OŠS
● budeme predkaldať projekt na obnovu dediny – chodník
● budeme žiadať financie od premiéra a ostatných ministerstiev podľa výziev
● obec spolupracuje s Ing. Plesníkom z Myjavy na etablovaní sa nového subjektu na 

spracovni
● obec je nápomocná firme Trimont – na dvore RPD – presídlenie firmy 
● obec spolupracuje s DSS Privilégium
● obec sa snaží na MŽP presadiť aglomeráciu Krajné (spolu so susednými obcami)
● konzultujeme technické detaily s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví
● pre obec získavame nových sponzorov – OŠS

OZ berie na vedomie informácie, ktoré predniesol starosta obce Ing. Vladislav Šuster.

U Z  N E S E N I E  č. 6/2006 z obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 
14.12.2006.

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 organizáciami 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 stanovili vo svojich žiadostiach – 

žiadosti sú neoddeliteľnou súčasťou zápisnice OZ
4. Odpredaj pozemku p. Ančicovi s manž. , Limbach č.p. 4252 vo výmere 109m2 za 20,-

Sk/m2, náklady s prevodom 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

overovatelia:                                                           Ing. Vladislav Šuster :
                                                                               starosta obce

zapisovateľka:
 


