
 Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 30.8. 2007

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 30.8.2007 za účasti 8 
poslancov, starostu obce Ing. Vladilslava Šustera, kontrolórky obce p. Viery Macúchovej, 
prednostky obce p. Jany Hudecovej, ekonómky obce Bc. Jany Mozolákovej.

Program: 
1.Otvorenie zasadnutia
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3.Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
4.Dodatok č.2 k VZN 2/2004 
5.Prevádzkový poriadok „Pohrebnej služby obce Krajné“
6. Prevádzkový poriadok „Pohrebiska na území obce Krajné“
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 30.8.2007.

Za hlasovalo 8 poslancov. 

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

   Starosta obce navrhol za členov návrhovej komisie: Ing. Vladimíra Barana, p. Jána 
Ďuriša,  Ing.  Milana  Gajara,   za  overovateľov  Bc.  Pavla  Macúcha  a  Ing.  Ivana 
Janeku, za zapisovateľku určil p. Janu Hudecovú.

OZ  jednomyseľne schvaľuje návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice.

Za hlasovalo 8 poslancov.

OZ jednomyseľne schvaľuje  zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice

3.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Úlohy  prijaté  na  predchádzajúcom  zasadnutí   boli  splnené.  Vytvoril  sa  z 
prebytku rozpočtového hospodárenia rezervný fondu vo  výške 433 tis.Sk,  poskytuje sa 
po uzatvorení zmlúv s dôchodkovými spoločnosťami  mesačný príspevok na doplnkové 
poistenie  pre  zamestnancov obce vo  výške 500,-Sk a so   spoluúčasťou zamestnanca 
najmenej 500,-Sk, uskutočnil sa odpredaj pozemkov pre p. Rastislava Kubiša s manž., 
Krajné 320 diel 4 – 151m2, diel 2 – 328m2 odčlenené od p.č. 597, diel 5 – 119m2, diel 3 - 



402m2, diel 8 – 105m2 odčlenené od p.č. 598 . Celá výmera 1105m2 za cenu 25,-Sk/m2. 
Uskutočnil sa odpredaj pozemkov  diel 6 – 3m2, diel 9 – 17m2 odčlenené od p.č. 598 v 
celkovej výmere 20m2 za cenu 25,-Sk/m2 pre p. Karola Kolníka s manž. Hrachovište 257. 
Obec odkúpila  pozemok č. p. 622/1 vo výmere 705 m2 pod cestou vedúcou do MŠ za 
10,-Sk/m2 od p. Zuzany Smolíkovej , Praha. Uskutočnil sa  odpredaj obecného pozemku 
č.  3151/2 v diele 1 – 16m2 a v diele 9 – 2m2 celkom 18m2 p. Vlaste Šiskovej, Veľké 
Orvište 283 za cenu 20,-Sk/m2. Tak isto sa uskutočnil  odpredaj časti obecného pozemku 
17612/17 vo výmere 105m2 pre p. Vratislava Hašana, Piešťany za cenu 20,-SK/m2.  Ďalej 
sa  odpredala čaťi pozemku č.p. 12769/18  p. Kubrickej, Myjava po dodaní geometrického 
plánu, za cenu 20,-Sk/m2.  Bola vyplatená polročnú odmena kontrolórke obce vo výške 
2.000-Sk ,  vyplatená  na návrh starostu   odmena pre poslancov za I.  polrok 2007 vo 
výške 1.000,-Sk. Pracuje sa na  majetkoprávnom  vysporiadaní  pozemku č.p.  311 vo 
výmere cca  1025 m2 od ECAV Krajné.
−

4.Dodatok č. 2 k     VZN 2/2004   o nakladaní komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   
odpadmi

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil návrh  VZN č. 2/2004 o nakladaní 
s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými   odpadmi,   ktorý  je  doplnený  o 
likvidovanie  starých  vozidiel.  Doplnenie  je  potrebné   na  základe  kontroly  z ObÚ  ŽP 
v Novom Meste nad Váhom pracovisko Myjava. Dodatok bol vyvesený na úradnej tabuli 
15 dní.

OZ jednomyseľne  schvaľuje  Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2004  o nakladaní komunálnymi s 
odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi

Za hlasovalo 8 poslancov

5. Prevádzkový poriadok „Pohrebnej služby obce Krajné“

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  z  Prevádzkovým 
poriadkom  Pohrebnej služby obce Krajné, ktorý  bol poslancom doručený, vyvesený 15 
dní na úradnej tabuli. 

OZ  jednomyseľne schvaľuje Prevádzkový poriadok „Pohrebnej služby obce Krajné“

Za hlasovalo 8 poslancov

6. Prevádzkový poriadok „ Pohrebiska na území obce Krajné“

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  z  Prevádzkovým 
poriadkom Pohrebiska na území obce Krajné, ktorý  obdržali všetci poslanci, vyvesený bol 
15 dní na úradnej tabuli.

OZ jednomyseľne schvaľuje  Prevádzkový poriadok „ Pohrebiska na území obce Krajné“

Za hlasovalo 8 poslancov

7. Rôzne



a) Úprava rozpočtu Obce Krajné na rok 2007 

Starosta obce oboznámil poslancov s potrebou úpravy rozpočtu v rok 2007.  S 
úpravami oboznámila poslancov Mgr. Mozoláková.

OZ jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2007.
Za hlasovalo 8 poslancov

b) Žiadosť p. Michala Maťaša, Bokšanská 28/1362, Stropkov  o kúpu obecného pozemku 
o výmere 1000m2  p.č. 597/1 a 598 za účelom stavby rodinného domu. 

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Michala Maťaša,  Bokšanská 28/1362,  Stropkov  o kúpu obecného pozemku o výmere 
1000m2  p.č. 597/1 a 598 za účelom stavby rodinného domu. 

OZ jednomyseľne schvaľuje odpredaj  obecného pozemku o výmere 1000m2  p.č. 597/1 
a 598 za účelom stavby rodinného domu pre p.  Michala Maťaša, Bokšanská 28/1362, 
Stropkov  za sumu 25,-Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom hradia kupujúci.

Za hlasovalo 8 poslancov.

c)  Žiadosť  o kúpu obecného pozemku p.  Zuzanou Dlugošovou a Danielom Dlugošom, 
Krajné 867 vo výmere 2804m2 p.č. 237 a 233/2  za účelom výstavby rodinného domu.  

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou 
manželou Dlugošovích o odkúpenie obecných pozemkov č.p. 237 a 233/2 časti vo výmere 
2804m2 na stavbu rodinného domu.

OZ predbežne  schvaľuje odpredaj obecných pozemkov č.p. 237 a 233/2 s tým, že daný 
pozemok bude rozdelený na pozemky a na základe GP bude potom odpredaná časť 
manželom Dlugošovým. 

Za hlasovalo 8 poslancov. 

d)Žiadosť PR Krajné. s.r.o. o kúpu obecného pozemku p.č. 6535/1 vo výmere 38m2.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťou p. Ing. 
Plesník  konateľa spoločnosti ,  ktorý žiada OZ o predaj p.č.  6535/1 vo výmere 38m2, 
ktorá je vo vlastníctve obce,  na pozemku treba zriadiť  vecné bremeno,  pretože sa tu 
nachádza trafostanica ZSE, a.s.

OZ jednomyseľne schvaľuje odpredaj obecného pozemku č.p. 6535/1 vo výmere 38m2 za 
cenu  25,-Sk/m2  a  zároveň  zriadenie  vecného  bremena  na  trafostanicu   ZSE,  a.s. 
Poplatky spojené s prevodom hradia kupujúci.

Za hlasovalo 8 poslancov

8. Informácie

a)  Obec Krajné obdržala z MV SR oznámenie, ktoré bolo doručené všetkým poslancom 
o platnosti  rozhodnutia,  bývalého Okresného výboru v Trenčíne o zmene katastrálneho 
územia medzi obcami Krajné a Podkylava. Obec už dala na Správu katastra požiadavku 



o zakreslenie uvedenej katastrálnej hranice.

b)  Audítorka  obce  Ing.  Terézia  Urbanová  vyslovila  svoj  názor  na  vykonaný  audit 
účtovníctva obce. Tento názor obdržali všetci poslanci.

c) MŠ SR akceptovalo žiadosť  ZŠ s MŠ o dotáciu na akciu Otvorená škola.

U Z N  E  S E  N  I E  č.  6/2007  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v Krajnom 
konaného dňa 30.8.2007.

A) Schvaľuje
1. zloženie návrhovej konmisie a overovateľov zápisnice
2. Dodatok  č.2  k  VZN č.2/2004  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými 

stavebnými  odpadmi
3. Prevádzkový poriadok „Pohrebnej služby obce Krajné“
4. Prevádzkový poriadok „Pohrebiska na území obce Krajné“
5. Úpravu rozpočtu na rok 2007
6. odpredaj   obecného  pozemku  o výmere  1000m2   p.č.  597/1  a 598  za  účelom 

stavby rodinného domu pre p. Michala Maťaša, Bokšanská 28/1362, Stropkov  za 
sumu 25,-Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom hradia kupujúci

7. predbežný odpredaj obecných pozemkov č.p. 237 a 233/2 s tým, že daný pozemok 
bude  rozdelený  a  na  základe  GP  bude  potom  odpredaná  časť  manželom 
Dlugošovým

8. odpredaj obecného pozemku č.p. 6535/1 vo výmere 38m2 za cenu 25,-Sk/m2 a 
zároveň zriadenie vecného bremena na trafostanicu  ZSE, a.s.  Poplatky spojené s 
prevodom hradia kupujúci

B) Berie na vedomie
1.   kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2.   informácie starostu obce

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


