
 Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 22.2.2007

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 22.2.2007 za účasti 9 
poslancov, starostu  obce Ing.  Vladislava Šustera,  kontrolórky obce p.  Viery Macúchovej, 
audítorky obce Ing. Terézie Urbanovej a prednostky obce p.Jany Hudecovej, ekonómky obce 
Bc. Jany Mozolákovej a riaditeľa TÚ Ing. Ľubomíra Galiovského.

Program: 
  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
4. VZN č. 1/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na 

území obce Krajné
5. Kronikár obce
6. Správa kontrolórky obce
7. Ing. Urbanová – audítorka obce
8. Rôzne
9. Uznesenie
10.Záver

1. Otvorenie zasadnutia  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster prečítal návrh programu OZ . 

     OZ jednomyseľne schvaľuje program  obecného zastupiteľstva dňa 22.2.2007

     Za hlasovalo 9 poslancov.

     
2. Určenie navrhovej komisie a overovateľov zápisnice  

     Starosta obce navrhol za  overovateľov zápisnice p. Annu Haššanovú a Mgr. Danku 
Markovú, za členov  návrhovej  komisie  Ing. Vladimíra Barana, Ing. Ivana Janeku, p. Jána 
Ďuriša za zapisovateľku určil p. Janu Hudecovú.

     OZ jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice 

     Za hlasovalo 9 poslancov.

3. Kontrola plnenia úloh z predchádzajúcich zasadnutí  

     Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  plnením  úloh  z 
predchádzajúcich zasadnutí  OZ, úlohy zo zasadnutia OZ  zo dňa 22.12.2006 boli splnené. 
Teraz je na predsedoch jednotlivých komisií, aby predložili návrhy na členov svojich komisií. 
Úloha  z  mimoriadneho  zasadnutia  OZ  zo  dňa  26.1.2007  bola  splnená  a  na  druhom 
mimoriadnom zasadnutí OZ dňa 5.2.2007 boli prijaté dve alternatívy riešenia katastrálneho 
územia obcí Krajné- Podkylava. 
     

4. VZN č. 1/2007 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na   



území obce Krajné.

        Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s návrhom  VZN č. 1/2007 o 
určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Krajné, v 
ktorom sa presne určuje, od kedy a do kedy môžu byť otvorené prevádzky služieb v obci a 
zároveň stanovená sankcia za porušenie VZN č.1/2007.

OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 1/2007  o určení pravidiel času predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území obce Krajné

      Za hlasovalo 9 poslancov.

5. Kronikár obce

         Starosta obce oboznámil poslancov s tým, že p. Matyášová sa vzdala funckie kronikárky 
obce na prvom zasadnutí OZ dňa 22.12.2006,  po vzájomných rozhovoroch a prísľube navrhol 
za kronikárov obce p. Ivana Gálika a Mgr. Danku Markovú, ktorí si prácu na písaní kroniky 
podelia.

OZ jednomyseľne schvaľuje  za kronikárov obce  p. Ivana Gálika a Mgr. Danku Markovú

         Za hlasovalo 9 poslancov 

6. Správa kontrolórky obce  

     Kontrolórka obce p. Viera Macúchova prečítala správu o vykonanej kontrole. A zároveň 
prečítala svoj plán práce na I. Polrok 2007. 

     OZ schvaľuje  správu kontrolórky obce

     Za hlasovalo 9 poslancov

    OZ schvaľuje plán práce kontrolórky obce na I. Polrok 2007

    Za hlasovalo 9 poslancov.

7. Ing. Urbanová – audítorka obce  

     Starosta obce predstavil  poslancom  Ing. Teréziu Urbanovú audítorku obce, ktorá sa 
poslancom zároveň prihovorila a vysvetlila im ich práva a povinnosti. 

     OZ berie na vedomie informácie audítorky obce Ing. Terézie Urbanovej.

8. Rôzne  

     a) Prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2007

        Bc. Mozoláková predložila poslancom návrh  prerozdelenia výnosu dane z prijímov na rok 
2007 na školské zariadenia

OZ jednomyseľne schvaľuje prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2007 pre školské 
zariadenia.



     Za hlasovalo 9 poslancov.

     b) Schválenie kúpnej ceny za pozemky pod cintorín.
          
          Starosta obce Ing. Šuster oboznámil poslancov s odkúpením  pozemkov pod cintorín, 
vykúpili sme   p. č. 733, 730,736,737, 706 po 10,-Sk/m2, s ktorou vlastníci pozemkov súhlasili.

OZ jednomyseľne schvaľuje  cenu 10,-Sk/m2 za pozemky, ktoré sa vykupujú pod cintorín p.č. 
733, 730, 736, 737, 706

          Za hlasovalo 9 poslancov.

      c) Niektoré pozemky podľa vyjadrenia vlastníkov, chcú vlastníci zameniť.

OZ  ponecháva v platnosti uznesenie č. 4/2006 časť D) bod 1 zo dňa 30.8.2006

       d) Matyášová odmena za vedenie kroniky.
 
       Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol  poslancom výšku odmeny vo výške 6.000,-Sk 
v čistej odmene pre p. Matyášovú , ktorá  viedla  obecnú kroniku už dlhé roky zatial ešte nebola 
odmenená. 

OZ schvaľuje p. Matyášovej odmenu 6.000,-Sk v čistej odmene za vedenie kroniky.

       Za hlasovalo 8 poslancov, zdržal sa jeden poslanec

        e) Poľovnícke združenie Drieňovica žiada o prenájom skladovacieho priestoru.

            Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťou Poľovníckeho 
združenia o prenájom skladovacieho priestoru v PZ v Matejovci. V súčasnej dobe už priestor 
využívajú.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  prenájom  skladovacieho  priestoru  v  PZ  v  Matejovci  pre 
Poľovnícke združenie Drieňovica za prenájom 1,-Sk/ rok.

         Za hlasovalo 9 poslancov.

          f) Žiadosť p. Melicherovej o väčší prídel dreva na kúrenie. 

          Starosta obce  oboznámil poslancov so žiadosťou p. Melicherovej , Krajné č. 725, o 
väčší  prídel dreva na kúrenie. Na žiadosť sme jej odpovedali, odpoveď i  žiadosť poslanci 
dostali poštou a zároveň i novú žiadosť. 

OZ   zotrváva 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

          Za hlasovalo  9 poslancov

           g) Tvorba a čerpanie sociálneho fondu pre starostu obce.

            Starosta obce prečítal návrh Bc. Mozolákovej na tvorbu a čerpanie sociálneho fondu 
pre starostu obce.



OZ jednomyseľne schvaľuje tvorbu a čerpanie sociálneho fondu pre starostu obce.

           Za hlasovalo 9 poslancov.

            h) Informácie: 

 Obci Krajné poskytuje svoje služby Ing. Miloš Kment, ktorý zatiaľ vyhľadáva  pozemky v 
katastrálnom programe a po odchode na materskú dovolenku p. Matejovičovej, bude 
viesť počas materskej dovolenky evidenciu obyvateľov, CO, BOZP a ostatnú činnosť, 
ktorú ona vykonáva, okrem matričnej činnosti

 vyraďovacia komisia na základe úradných záznamov vyradila z inventára rozhlasovú 
ústredňu a kopírovací stroj, následne na základe výberového konania boli zakúpené 
nové zariadenia

 predseda  vlády SR zo svojej rezervy poskytol obci finančný príspevok  na opravu ZŠ s 
MŠ – výmena okien 

 predložili sme projekty na dotácie z MF SR  na: kanalizačný zberač, trávnatú plochu na 
ihrisku,   hľadisko,   rekonštrukciu  zdravotného strediska,  rekonštrukciu  miestnych 
komunikácii

 z  MŽP  SR  -envirofondu  sme  žiadali  financie  –  Jalšie  –  prepoj  ,  pripojenie  na 
kanalizáciu

 požiadali sme o grant z nadácie Ekopolis 
 dohodnutý prenájom na priestory predajne v obecných službách – p. Kubaláková
 nadácia Pontis nám nevyhovela v našej žiadosti
 obec Podkylava nám dala  na vedomie, že s našimi narvhnutými alternatívami nesúhlasí
 odkanalizovanie Javorina – Bezovec – aglomerácia
 škola uteplenie, výmena okien, presun MŠ do ZŠ
 Úrad vlády SR vykonal kontrolu materiálov krízového štábu, Záznam o kontrole je k 

nahliadnutiu na Ocú
 výjazdové zasadnutie OZ Donovaly, Chrlice 

OZ berie na vedomie informácie predložené starostom obce

     9. Uznesenie

     10. Záver

U Z  N E  S  E  N I  E  č.  3/2007 zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v  Krajnom, 
konaného dňa 22.2.2007.

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 Matejovci  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 

overovatelia :                                                                      Ing. Vladislav Šuster
                  starosta obce

zapisovateľka 


