
Zápisnica 

z druhého mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 
5.2.2007

Druhé  mimoriadne  zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  dňa 
5.2.2007  za účasti 7 poslancov obecného zastupiteľstva, starostu obce Ing. Vladislava 
Šustera, prednostky OcÚ  Krajné Jany Hudecovej.

Program: 
  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
3. Návrh zmeny územia katastra Krajné – Podkylava – predložený obcou Podkylava
4. Rôzne: Žiadosť Kubaláková
5.  Uznesenie
6. Záver

1. Otvorenie  

Zasadnutie otvoril starosta obce Ing. Vladislav Šuster, privítal všetkých prítomných. 
Starosta obce Ing. Šuster dal hlasovať za program obecného zastupiteľstva Krajné.

     OZ jednomyseľne schvaľuje program druhého mimoriadneho zasadnutia 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. Jána Ďuriša, 
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. Jána 
Ďuriša, členov návrhovej komisie Mgr. Danku Markovú, p. Annu Haššanovú a Ing. Milana 
Gajara.

     Za hlasovalo 7 poslancov

3. Návrh zmeny územia katastra Krajné – Podkylava – predložený obcou Podkylava  



    Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  uznesením OZ obce 
Podkylava  a  ich  návrhom  na  zmenu  katastra  obcí  Krajné  –  Podkylava.  S  návrhom 
obecného zastupiteľstva v Podkylave poslanci obce Krajné  nesúhlasia.  Po diskusii  sa 
poslanci dohodli na dvoch variantoch  a to: 
-   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 
osady Zbehy. 
- po neprijatí prvej alternatívy nájsť v štátnom archíve historické hranice obcí spred roka 
1950 a na ich základe požadovať vrátenie k.ú. Krajné, ktoré bolo pridelené obci Podkylava 
rozhodnutím štátnych orgánov.
      4. Rôzne – Žiadosť p. Kubalákovej -  HAM Krajné 238

          Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Kubalákovej o prenájom priestorov v budove obecných služieb po p. Kobánovej – priestor 
bude využitý ako bar. 

         Za schválenie  hlasovalo 7 poslancov

         5. Uznesenie

         6. Záver

     Starosta obce Ing. Vladislav Šuster sa poďakoval všetkým zúčastneným za účasť. 

U  Z  N  E  S  E  N  I  E  č.  2/2007  z  druhého  mimoriadneho  zasadnutia  obecného 
zastupiteľstva v Krajnom dňa 5.2.2007.

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 historické 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. 

Overovatelia:                                                              Ing. Vladislav Šuster
   starosta obce

Zapisovateľka: 

 


