
Zápisnica 

z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 26.1.2007

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 26.1.2007 
za  účasti  7  poslancov  obecného  zastupiteľstva,  starostu  obce  Ing.  Vladislava Šustera, 
starostu  obce  Podkylava p.  Dušana  Kadlečíka,  5  poslancov  obecného  zastupiteľsta  v 
Podkylave, prednostky OcÚ  Krajné Jany Hudecovej.

Program: 
  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Určenie hraníc medzi obcami Krajné – Podkylava, prerokované na zasadnutí OZ Krajné 

dňa 9.2.1993
4. Schválenie uznesenia
5. Záver

1. Otvorenie  

Zasadnutie  otvoril  starosta  obce  Podkylava p.  Kadlečík,  privítal  všetkých  na 
spoločnom zasadnutí,  starosta obce Ing. Vladislav Šuster sa taktiež prihovoril zúčastneným. 
Starosta obce Ing. Šuster dal hlasovať za program obecného zastupiteľstva Krajné.

     OZ jednomyseľne schvaľuje program prvého obecného zastupiteľstva

     Za hlasovalo 7 poslancov.

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a návrhovej komisie  

     Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice: Bc. Pavla Macúcha, p. Štefana  Horáka, 
členov návrhovej komisie Mgr. Danku Markovú, p. Annu Haššanovú a Ing. Milana Gajara a 
určil za  zapisovateľku: Janu Hudecovú.

    OZ jednomyseľne schvaľuje za  overovateľov zápisnice Bc. Pavla Macúcha, p. Štefana 
Horáka, členov návrhovej komisie Mgr. Danku Markovú, p. Annu Haššanovú a Ing. Milana 
Gajara.

     Za hlasovalo 7 poslancov

3. Určenie hraníc medzi obcami Krajné – Podkylava, prerokované na zasadnutí OZ Krajné   
dňa 9.2.1993.

   Po vysvetlení situácie starostami obce Podkylava  p. Kadlečíkom  a  Ing. Šusterom ohľadne 
odčlenenia katastrálneho územia Podkylava v časti Prehôrka a Zbehy do k.ú. Krajné, ktoré 
bolo schválené i MVSR v roku 1993, no z dôvodu pripomienok  zo strany obce Podkylava 
nebol kataster odčlenený, čím vznikol rozpor, v tom že v k.ú. Podkylava  - časť Prehôrka a 
Zbehy na rodinných domoch sú súpisné čísla domov obce Krajné a obyvatelia sú občanmi 
obce Krajné. Po rozsiahlej debate a tým, že s návrhom nesúhlasilo ani terajšie zastupiteľstvo 
obce  Podkylava, predstavitelia  obce  Podkylava predložia do  2.  februára  2007  návrh  na 
odčlenenie územia osád Prehôrka a Zbehy  z. k.ú. Podkylava  do k.ú. Krajné a územia v časti 
Hlaváč z k.ú. Krajné do k.ú. Podkylava.



   OZ   odkladá hlasovanie o katastrálnych úpravách až do predloženia návrhu obecným 
zastupiteľstvom Podkylava,  ku  ktorému  sa  vyjadrí  následne  obecné  zastupiteľstvo  obce 
Krajné.

4. Schválenie uznesenia  

     Uznesenie nebolo schvaľované

     5. Záver

     Starosta obce Ing. Vladislav Šuster sa poďakoval všetkým zúčastneným za účasť a v mene 
vedenia  obce  a  poslancov  sa  rozlúčil  so  starostom  obce  p.  Dušanom  Kadlečíkom  a 
poslancami obecného zastupiteľstav v Podkylave.

U Z  N E S E N I E č. 1/2007 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v 
Krajnom dňa 26.1.2007.

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.

Overovatelia:                                                                   Ing. Vladislav Šuster
              starosta obce

Zapisovateľka: 

 


