
 Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 18.4.2007

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 18.4.2007 za účasti 8 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce p. Viery Macúchovej, 
Mgr. Aleny Pražienkovej , prednostky obce p.Jany Hudecovej, ekonómky obce Bc. Jany 
Mozolákovej a riaditeľa TÚ Ing. Ľubomíra Galiovského.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
4. VZN č. 2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZ
5. Informácia Mgr. Pražienkovej – práca na vysporiadaní pozemkov pre obec
6. Schválenie účasti obce v MAS
7. Rôzne
8. Informácie
9. Uznesenie
10.Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster prečítal návrh programu OZ.

OZ jednomyseľne schvaľuje program obecného zastupiteľstva dňa 18.4.2007.

Za hlasovalo 8 poslancov.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta  obce navrhol  za členov  návrhovej  komisie:  Ing.  Jána  Konečného, 
p.Annu  Haššanovú, p. Štefana Horáka, za overovateľov zápisnice: Mgr. Danku Markovú 
a Ing. Milana Gajara, za zapisovateľku určil p. Janu Hudecovú.
  
OZ jednomyseľne schvaľuje  návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

3.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Starosta obce Ing.  Vladislav Šuster  oboznámil  poslancov s plnením úloh z 
predchádzajúceho zasadnutia, úlohy zo zasadnutia OZ zo dňa 22.2.2007  boli  splnené. 
VZN obce č. 1/2007 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území 
obce  sa začalo uplatňovať. Bolo vykonané prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 
2007 pre školské zariadenia. P. Matyášová ešte neodovzdala spracovanú kroniku , takže 
jej  nebola  odmena  zatiaľ  vyplatená.   Ing.  Ľubomír  Galiovský  oboznámil  poslancov  s 
prácami, ktoré vykonával technický úsek obce.

4.Návrh VZN č.2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZ

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  návrhom VZN 
č.2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZ.



OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom 
poriadku členov ZPOZ.

Za hlasovalo 8 poslancov

5. Informácia Mgr. Pražienkovej – práca na vysporiadaní pozemkov pre obec

Mgr.  Pražienková  oboznámila  poslancov  so  situáciou  vo   vykupovaní  a 
výmeny  pozemkov  na  ihrisku,  pod  cintorín,  strelnicu,  zberový  dvor,  vodné  zdroje.  S 
problémami dohľadávania vlastníkov – najmä neidentifikovateľných vlastníkov, neochota 
niektorých vlastníkov buď predať pozemky alebo vymeniť. Zároveň požiadala poslancov, 
aby ak vedia,  pomohli  pri  vyhľadávaní  takýchto  ľudí,  ak im dodá  zoznam osôb,  ktoré 
nevieme identifikovať.

OZ  berie na vedomie  informáciu Mgr. Pražienkovej

6. Schválenie účasti obce V MAS.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster vysvetlil  poslancom, z akého dôvodu je 
potrebné byť členom MAS (miestna akčná skupina)  pre možnosť čerpania prostriedkov z 
programu LEADER v programovacom období 2007 – 2013.

OZ schvaľuje členstvo obce Krajné v pripravovanej miestnej akčnej skupine Združenia 
obcí  kopaničiarskeho  regiónu  Veľká  Javorina  –  Bradlo  v  právnej  forme,  ktorá  bude 
predmetom neskoršej  dohody  zúčastnených  obcí  v  súlade  s  pravidlami  stanovenými 
Programom  rozvoja  vidieka  SR  na  roky  2007  –  2013,  prípadne  inými  doplňujúcimi 
predpismi. 

Za hlasovalo 8 poslancov.

7. Rôzne

a) Poverenie zástupcu obce vo veci konania valných zhromaždení spoločnosti SLV, s.r.o. 
Krajné, Ing. Vladislava Šustera, nar. 6.2.1961, bytom Krajné 864.

Ing. Ľubomír Galiovský vysvetlil  poslancom, že musí byť poverený zástupca 
obce  vo  veci  konania  valných  zhromaždení  spoločnosti  SLV,  s.r.o.  Krajné  a  tým 
povereným by sa mal stať Ing. Vladislav Šuster. Túto povinnnosť nám ukladá zákon a 
bola konzultovaná s právnikom obce Mgr. Meszárošom a JUDr. Orgoníkovou.

OZ  schvaľuje  zástupcu  spoločníka  –  Obce  Krajné  -  Ing.  Vladislava  Šustera  ,  nar. 
6.2.1961, bytom Krajné 864, vo veci konania valných  zhromaždení spoločnosti SLV,s.r.o. 
Krajné 

Za hlasovalo 8 poslancov.

b) Schválenie prvej  úpravy rozpočtu 2007.

Ekonómka obce  Bc.  Jana  Mozoláková  predložila  poslancom  prvú  úpravu 
rozpočtu roku 2007, kde im vysvetlila ktoré položky bolo nutné zmeniť , zároveň vysvetlila 



i z akého dôvodu, potom odpovedala na otzáky poslancov.

OZ schvaľuje prvú úpravu rozpočtu roku 2007.

Za hlasovalo 8 poslancov.

c) Žiadosť o schválenie prevodu nehnuteľnosti p. Emília Sabová, Krajné 457 a p. Viera 
Baranová, Kostolné 342 – p.č.  13462/19 – zastavaná plocha vo výmere 509m2 a p.č. 
13462/136 – zastavaná plocha vo výmere 421 m2. Kúpna cena za pozemky 1,-Sk

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom žiadosť  p.  Emílie 
Sabovej,  Krajné 457 a p.  Viery Baranovej,  Kostolné  342 ,  ktoré obci  Krajné predložili  
kúpnu zmluvu č. 3154/60 z 20.6.1960 na pozemky p.č. 13462/19 – 509m2 a 13462/136 – 
421m2, ktorá bola uskutočnená v roku 1960, no pozemky si nedali zapísať do katastra, 
takže  stále  sú  vedené  na  LV č.1  obce  Krajné.  Pozemky boli  od  obce  kupované  ako 
stavebný pozemok po 4,-Kčs/m2. Suma bola obci vyplatená. Vo svojej žiadosti, žiadajú o 
symbolické určenie ceny za pozemky, aby mohla byť  s nimi uzatvorená kúpnopredajná 
zmluva  a  pozemky,  ktoré  užívajú  už  viac  ako  40  rokov  boli  zapísané  v  katasri 
nehnuteľností na žiadateľky.

OZ schvaľuje symbolickú cenu 1,- Sk, za p.č. 13462/19 a 13462/136 , ktoré už raz boli 
obci zaplatené a uzatvorenie kúpnopredajnej zmluvy na uvedené pozemky.
Žiadateľky uhradia poplatky spojené s prevodom.

Za hlasovalo 8 poslancov.

d) Žiadosť  Spoločenstva č. 100, 916 16 Krajné 100 zastúpená – podpis nečitateľný o 
súhlas na  zámenu pozemkov p.č. 166/4 zasahujúcej do obecnej parcely  p.č. 232/35 a 
odkúpenie zvyšku z parcely č.166/5.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom  žiadosť 
Spoločenstva  č.100 na vykonanie zámeny a odkúpenie  pozemku obce Krajné č. p. 166/5 
vo výmere 150m2  - vo vlastníctve obce Krajné  a   výmenu časti p.č. 166/4 vo vlastníctve 
Spoločenstva č.100, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia  -  na presné určenie 
výmery na zámenu  a  na odkúpenie je potrebné doložiť geometrický plán.Pozemok, ktorý 
nebude  vymenený  obec  Krajné  odpredá  Spoločenstvu  č.  100   za  25,-Sk/m2  a 
Spoločenstvo č. 100  uhradí všetky poplatky spojené s prevodom.

OZ  jednomyseľne schvaľuje   zámenu pozemkov a kúpu pozemku č. 166/5 za sumu 25,-
Sk/m2.  Zámena  a  kúpa  sa  môže  uskutočniť  až  po  doručení  geometrického  plánu  s 
presným určením výmery na zámenu a výmery na odkúpenie pozemku. Ak cez pozemok 
vediú  inžinierske  siete  pri  zápise  do  správy  katastra  treba  zriadiť  vecné  bremeno. 
Spoločenstvo uhradí všetky poplatky spojené s prevodom .

e)  Schválenie kúpnej ceny za pozemok, ktorý sa vykupuje pod cintorín  p.č. 731 za 10,-
Sk/m2 ako aj všetky ostatné pozemky, ktoré obec vykupuje.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  odkúpením 
pozemku pod cintorín č.p. 731 po 10,-Sk/m2, s ktorou vlastníci pozemku súhlasili.

OZ  jednomyseľne schvaľuje   výkup   pozemku pod  cintorín   č.  p.  731,  ako  aj  všetky 
ostatné pozemky, ktoré obec vykupuje  po 10,-Sk/m2, v prípade požiadavky vlastníkov 
pozemkov ich výmenu. 



Za hlasovalo 8 poslancov.

f) Schválenie kúpnej ceny za pozemky č. p. 8143, 8142, 8139 pod vodný zdroj Jalšie po 
10,-Sk/m2,  v prípade požiadavky vlastníkov pozemkov ich výmenu. 

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  odkupovaním 
pozemkov pod vodný zdroj Jalšie č.p. 8143, 8172, 8139  po 10,-Sk/m2.

OZ jednomyseľne schvaľuje  výkup  pozemkov pod vodný zdroj Jalšie  č. p. 8143, 8142, 
8139  po 10,-Sk/m2,  v prípade požiadavky vlastníkov pozemkov ich výmenu. 

Za hlasovalo 8 poslancov.

g)  Schválenie  kúpnej  ceny  pozemkov  pod  zberný  dvor  pri  ČOV,č.p. 
2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  odkúpením 
pozemkov pod zberný dvor pri  ČOV č.p. 2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349 po 10,-
Sk/m2.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje   výkup   pozemkov   pod  zberný   dvor  pri  ČOV 
2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349  po 10,-Sk/m2,  v prípade požiadavky vlastníkov 
pozemkov ich výmenu. 

Za hlasovalo 8 poslancov.

h) Žiadosť p. Eriky Kubicovej, Marečkova 10, Myjava o odkúpenie pozemku č.p. 232/9, 
ktorý sa nachádza vo dvore rodinného domu č. 66 a je zameraný v geometrickom pláne 
ako p.č. 136/2 cca vo výmere 80m2. 

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Eriky Kubicovej, M. Marečku 100, Myjava o odkúpenie p.č.  232/9, vo výmere cca 80m2, 
ktorá sa nachádza vo dvore rodinného domu č. 66 po p. Eme Pagáčovej.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  odpredaj  pozemku  č.p.232/9  vo  výmere  cca  80m2 
za  25,-Sk/m2,  po  dodaní  geometrického  plánu  s  určením  presnej  výmery  pozemku. 
Kupujúci uhradí všetky poplatky spojené s kúpou pozemku.

Za hlasovalo 8 poslancov.
                                         
ch) Schválenie príspevku 5.000,-Sk pre FS v Myjave -  žiadosť primátora Mesta Myjava p. 
Halabrína

Starosta  obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťou Mesta 
Myjava o finančný príspevok na tohtoročné folklórne slávnosti prostredníctvom primátora 
mesta Myjava p. Pavla Halabrína.

OZ jednomyseľne schvaľuje  príspevok obce na FS v Myjave v sume 5.000,-Sk

Za hlasovalo 8 poslancov.



i) Schválenie spoluúčasti 5% na financovaní pri žiadosti o dotáciu z EÚ fondov na 
vytvorenie zberového dvora.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  možnosťou 
podania  žiadosti   o  dotáciu  z  EÚ fondov  na  vytvorenie  zberového  dvora  a  preto  ich 
požiadal o schválenie 5% spoluúčasti na financovaní.

OZ jedmonyseľne schvaľuje 5% spoluúčasť na financovaní pri  žiadosti  o dotáciu z EÚ 
fondov na vytvorenie zberového dvora

Za hlasovalo 8 poslancov.

j) Schválenie žetónov pre p. Otrubovú, Krajné 916 a p. Petruchovú, Krajné 12.

Starosta obce oboznámil poslancov so žiadosťami: p. Otrubová, Krajné 916 si 
podala žiadosť o pridelenie žetónov pre manžela, ktorý z dôvodu zdravotného postihnutia 
používa  plienky  a  p.  Petruchová  ,  Krajné 12  taktiež   si  podala  žiadosť  o  pridelenie 
žetónov z dôvodu používania plienok.  Sociálna komisia, ktorá zasadala dňa 11.4.2007 
odporučila OZ, aby obidve žiadateľky obdržali po 10ks žetónov naviac. 

OZ jednomyseľne schvaľuje 10ks žetónov pre p. Otrubovú, Krajné 916 a p. Petruchovú, 
Krajné 12.

Za hlasovalo 8 poslancov.

k)  Schválenie  členov  jednotlivých  komisií  –  návrh  na  členov  predložia  poslanci 
predsedovia komisií:

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby 
prečítali svoj návrh na členov komisií

sociálna:  p. Ján Ďuriš,  p.Pavol  Moravec, MUDr. Jana Gellenová,  p.  Vlasta Valášková, 
p.Miroslava  Matejovičová,  p. Zlata  Tomková
kultúrna:  Mgr. Danka Marková , p. Ivan Gálik, p. Štefan  Horák, p. Andrea  Batková
finančná: Ing. Vladimír Baran,  Ing. Jaroslav Sadloň, Ing. Jozef Čechovič
životného  prostredia:  Bc.  Pavol  Macúch  ,  p.  Štefan   Horák,  p.  Nedbálek,   Ing.  Emil 
Valášek, p. Ján Ďuriš
športu:  Ing. Ivan Janeka,  p. Milan Kostelný, p. Miroslav Paškala, p. Štefan  Mramúch
obrany  a  riadenia:  Ing.  Milan  Gajar,  Ing.  Ján  Vavák,  Ing.Rudolf  Gajar,  Pavol  Gajar, 
Miroslav Konečný, Andrej Fajnor
prešetrenie: Ing. Konečný

OZ  jednomyseľne schvaľuje členov jednotlivých komisií v zložení:
sociálna:  p.  Ján Ďuriš,  p.Pavol  Moravec,  MUDr. Jana Gellenová,  p.  Vlasta  Valášková, 
p.Miroslava  Matejovičová,  p. Zlata  Tomková
kultúrna:  Mgr. Danka Marková , p. Ivan Gálik, p. Štefan  Horák, p. Andrea  Batková
finančná: Ing. Vladimír Baran,  Ing. Jaroslav Sadloň, Ing. Jozef Čechovič
životného  prostredia:  Bc.  Pavol  Macúch  ,  p.  Štefan   Horák,  p.  Nedbálek,   Ing.  Emil 
Valášek, p. Ján Ďuriš
športu:  Ing. Ivan Janeka,  p. Milan Kostelný, p. Miroslav Paškala, p. Štefan  Mramúch
obrany  a  riadenia:  Ing.  Milan  Gajar,  Ing.  Ján  Vavák,  Ing.Rudolf  Gajar,  Pavol  Gajar, 
Miroslav Konečný, Andrej Fajnor
prešetrenie: Ing. Konečný



Za hlasovalo 8 poslancov.

l)  Schválenie  hranice  výšky  dôchodkov  na  spoločné  stravovanie  pre  jednotlivcov  a 
manželské dvojice – schválené sociálnou komisiou.

Starosta  obce  oboznámil  poslancov  s  návrhom  sociálnej  komisie  zo  dňa 
11.4.2007  o  zmene  výšky  dôchodkov  na  spoločné  stravovanie  pre  jednotlivcov  a 
manželské dvojice.

Jednotlivci                          do 6.500,-Sk              15-Sk
                  od 6.501,-Sk    do 7.000,-Sk               10,-Sk

Manželské dvojice              do 12.000,-Sk            15,-Sk pre každého z dvojice
                 od 12.001,-Sk    do 13.000,-Sk            10,-Sk           -//-

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  hranicu  výšky  dôchodku  na  spoločné  stravovanie  pre 
jednotlivcov a pre manželské dvojice

Jednotlivci                          do 6.500,-Sk              15-Sk
                  od 6.501,-Sk    do 7.000,-Sk               10,-Sk

Manželské dvojice              do 12.000,-Sk            15,-Sk pre každého z dvojice
                 od 12.001,-Sk    do 13.000,-Sk            10,-Sk           -//-

Za hlasovalo 8 poslancov.

m) Žiadosť p. Alžbety Kubrickej, M. Marečka 973/10, 907 01 Myjava o kúpu parcely č. 
12747/5 – časť.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Alžbety Kubrickej, M. Marečka 973/10,  o kúpu obecnej parcely č. 12747/5 . 

OZ presúva prerokovanie odpredaja obecnej parcely č. p. 12747/5 pri dome č. 490 pre p. 
Alžbetu  Kubrickú,  Myjava ,  až po miestnej obhiadke spolu so žiadateľkou a presného 
určenia,  v ktorých miestach chce parcelu odkúpiť,  pretože parcela  je vlastne súčasťou 
miestnej komunikácie. 

Za hlasovalo 8 poslancov.

n) Žiadosť Ing. Jaroslava Sadloňa, Krajné 17 o kúpu alebo výmenu p.č. 232/1 – bývalá 
cesta , vedľa rodinného domu č. 17, výmera parcely je 854m2.

Starosta obce Ing.  Vladislav Šuster oboznámil  poslancov so žiadosťou Ing. 
Jaroslava Sadloňa o kúpu alebo výmenu za inú parcelu č.p. 232/1 – bývalá cesta vedľa 
jeho rodinného domu č. 17.

OZ jednomyseľne schvaľuje  výmenu obecného  pozemku č.p.232/1  vo výmere 854m2, 
vedľa rodinného domu Ing. Jaroslava Sadloňa, Krajné 17, za pozemky vo vlastníctve Ing. 
Jaroslava Sadloňa, Krajné 17, ktoré ponúkne OZ k zámene, ak OZ neuzná ponúknuté 
pozemky na výmenu ako adekvátne, OZ súhlasí s predajom parcely č.232/1 za 25,-Sk/m2 
a poplatky spojené s prevodom hradí žiadateľ. 



Za hlasovalo 8 poslancov.

o) Žiadosť o kúpu obecného pozemku p. Renáty Kubišovej a Rastislava Kubiša, Krajné 
320.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslanocv  so  žiadosťou 
manželov   Kubišových o odkúpenie  obecných  pozemkov č.p.  597 a 596/4  vo výmere 
1000m2 na stavbu rodinného domu.

OZ  jednomyseľne schvaľuje odpredaj pozemkov č.p. 597 a 596/4 vo výmere 1000m2  za 
cenu  25,- Sk. Poplatky spojené s prevodom hradia kupujúci.

Za hlasovalo 8 poslanocv.

p) Obec podala prihlášku do záujmového združenia právnických osôb INTEREGIO

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so vstupom obce do 
záujmového združenia právnických osôb INTEREGIO.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  členstvo  v  záujmovom  združení  právnických  osôb 
INTEREGIO.

Za hlasovalo 8 poslancov.

8. Informácie

  z enviromentálneho fondu obec získala  dotáciu  vo výške 1.700.000,-Sk na dokončenie 
vodovodu Krajné – Žadovica

  obecné  zastupiteľstvo  berie  na  vedomie  účtovnú  závierku  SLV,  s.r.o.  za  rok  2006  a 
odporúča  valnému zhromaždeniu  jej schválenie.  Obecné zastupiteľstvo  odporúča  stratu, 
ktorá vznikla v roku 2006 previesť do roku 2007 a zaúčtovať ako  stratu minulých období. 

  pokračujeme v projekte na rekonštrukcii školy – obec dala vypracovať projekt

  obec  dohľadáva  pozemky  podľa  zákona  582/2004  o  miestych  daniach  a  miestnom 
poplatku za odpady podľa skutočného stavu na LV – Ing. Kment.

  dňa 26.5.2007 sa uskutoční Deň detí

  dňa 16.6.2007 sa uskutoční futbalový zápas MUFUZY

  dňa 30.11.2007 sa uskutoční prezentácia obce Krajné v PKO Bratislava – Petržalka

  správu kontrolórky obce

OZ berie na vedomie informácie starostu obce.

9. Uznesenie

10. Záver



U Z N E S E N I  E č.  4/2007  zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 22.2.2007.

A) Schvaľuje

1. VZN č.2/2007 o zásadách činnosti ZPOZ a odmeňovacom poriadku členov ZPOZ
2. členstvo  obce  Krajné  v  pripravovanej  miestnej  akčnej  skupine  Združenia  obcí 

kopaničiarskeho  regiónu  Veľká  Javorina  –  Bradlo  v  právnej  forme,  ktorá  bude 
predmetom  neskoršej  dohody  zúčastnených  obcí  v  súlade  s  pravidlami 
stanovenými Programom rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013, prípadne inými 
doplňujúcimi predpismi

3. zástupcu spoločníka – Obce Krajné – Ing. Vladislava Šustera, nar. 6.2.1961, bytom 
Krajné 864, vo veci konania valného zhromaždenia spoločnosti SLV, s.r.o. Krajné

4. prvú úpravu rozpočtu roku 2007
5. symbolickú  cenu  1,-Sk  pre  p.  Emíliu  Sabovú,  Krajné  457   p.  Vieru  Baranovú, 

Kostolné 342 za p.č.  13462/19 a 13462/136, ktoré už raz boli  obci  zaplatené a 
uzatvorenie  kúpnej  zmluvy  na  uvedené  pozemky.  Žiadateľky  uhradia  poplatky 
spojené s prevodom. 

6. zámenu pozemkov a predaj pozemku č. 166/5 za sumu 25,-Sk/m2 Spoločenstvu č. 
100. Zámena a predaj sa môže uskutočniť až po doručení geometrického plánu s 
presným určením výmery na zámenu a výmery na odkúpenie pozemku. Ak cez 
pozemok vedú inžinierske siete pri zápise do správy katastra treba zriadiť vecné 
bremeno. Spoločenstvo uhradí všetky poplatky spojené s prevodom 

7. výkup  pozemku pod cintorín  č. p. 731, ako aj všetky ostatné pozemky, ktoré obec 
vykupuje  po 10,-Sk/m2, v prípade požiadavky vlastníkov pozemkov ich výmenu

8. výkup pozemkov pod vodný zdroj Jalšie  č.p.  8143,  8142,  8139 po 10,-Sk/m2, v 
prípade požiadavky vlastníkov pozemkov ich výmenu

9. výkup pozemkov pod zberný dvor  pri  ČOV p.č.  2343,  2344,  2345,  2346,  2347, 
2348, 2349 po 10Sk/m2, v prípade požiadavky vlastníkov pozemkov ich výmenu

10.odpredaj pozemku č.p. 232/9 vo výmere cca 80m2 pre p. Eriku Kubicovú, Myjava 
za 25,-Sk/m2, po dodaní geometrického plánu s určením presnej výmery pozemku. 
Kupujúca hradí všetky poplatky spojené s kúpou pozemku.

11.príspevok obce na FS v Myjave v sume 5.000,-Sk
12.5% spoluúčasť na financovaní pri  žiadosti  o dotáciu z EÚ fondov na vytvorenie 

zberového dvora
13.10ks žetónov pre p. Otrubovú, Krajné 916 a p. Petruchovú, Krajné 12
14.  členov jednotlivých komisií:

 sociálna: p. Ján Ďuriš, p. Pavol Moravec, MUDr. Jana Gellenová, p. Vlasta 
Valášková, p. Miroslava Matejovičová, p. Zlata Tomková

 kultúrna:  Mgr.  Danka  Marková,  p.  Ivan  Gálik,  p.  Štefan  Horák,  p.  Andrea 
Batková

 finančná: Ing. Vladimír Baran, Ing. Jaroslav Sadloň, Ing. Jozef Čechovič
 životného prostredia: Bc. Pavol Macúch, p. Štefan Horák, p. Nedbálek, Ing. 

Emil Valášek, p. Ján Ďuriš
 športu:  Ing.  Ivan Janeka,  p.  Milan Kostelný, p. Miroslav Paškala,  p. Štefan 

Mramúch
 obrany a riadenia: Ing. Milan Gajar, Ing. Ján Vavák, Ing. Rudolf Gajar, Pavol 

Gajar, Miroslav Konečný, Andrej Fajnor
 prešetrenie sťažností: Ing. Ján Konečný

       15. hranicu výšky dôchodku na spoločné stravovanie pre jednotlivcov a manželské
             dvojice



             jednotlivci                         do 6.500,-Sk           15,-Sk
                           od 6.501,-Sk      do 7.000.-Sk            10,-Sk
             manželské dvojice           do 12.000,- Sk        15,-Sk pre  každého z dvojice

                           od 12.001,-Sk    do 13.000,-Sk         10,-Sk pre každého z dvojice  
16.  výmenu  obecného  pozemku  č.p.232/1  vo  výmere  854m2,  vedľa  rodinného 
domu Ing. Jaroslava Sadloňa, Krajné 17, za pozemky vo vlastníctve Ing. Jaroslava 
Sadloňa,  Krajné  17,  ktoré  ponúkne  OZ  k  zámene,  ak  OZ  neuzná  ponúknuté 
pozemky na výmenu ako adekvátne, OZ súhlasí s predajom parcely č.232/1 za 25,-
Sk/m2 a poplatky spojené s prevodom hradí žiadateľ. 

        17. odpredaj pozemkov č.p. 597 a 596/4 vo výmere 1000m2 pre p. Renátu Kubišovú 
             a p. Rastislava Kubiša, Krajné 320 za cenu 25,-Sk/m2. Poplatky spojené s 
             prevodom hradia kupujúci
         18. členstvo v záujmovom združení právnických osôb INTEREGIO

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. informácie Mgr. Aleny Pražienkovej
3. informácie starostu obce

C) Presúva

1. žiadosť  p.  Alžbety  Kubrickej,  M.  Marečka  10,  Myjava  do  budúceho  OZ  na 
prerokovanie  odpredaja  obecnej  parcely  č.  p.  12747/5  pri  dome č.  490,  až  po 
miestnej obhiadke spolu so žiadateľkou a presného určenia,  v ktorých miestach 
chce parcelu odkúpiť, pretože parcela je vlastne súčasťou miestnej komunikácie. 

Overovatelia:                                                              Ing. Vladislav Šuster
                                                                                   starosta obce

zapisovateľka


