
 Zápisnica

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krajnom, konaného dňa 13.12. 2007

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 13.12.2007 za účasti 
7 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce p. Viery Macúchovej, 
prednostky  obce  p.  Jany  Hudecovej,   riaditeľa  technického  úseku  Ing.  Ľubomíra 
Galiovského, ekonómky obce Mgr. Jany Mozolákovej a 1 občana  Obce Krajné. 

1. Otvorenie zasadnutia
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
4. Návrh  VZN č.  3/2007 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady
5. Návrh  Dodatku  č.  1  k  VZN č.  1/2006  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krajné
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2008 -2010
7. Úprava rozpočtu na rok 2007
8. Správa kontrolórky obce
9. Žiadosť o kúpu obecného pozemku p. Irena Láterová , Jihlava
10.Rôzne
11.Uznesenie
12.Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster prečítal návrh programu OZ.

OZ jednomyseľne schvaľuje program obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2007.

Za hlasovalo 7 poslancov.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

             Starosta  obce navrhol za členov návrhovej komisie. Ing. Jána Konečného, 
Ing.Milana  Gajara,  Ing.  Vladimíra  Barana,  za  overovateľov  zápisnice  Mgr.  Danku 
Markovú, p. Jána Ďuriša a za zapisovateľku určil p. Janu Hudecovú.

OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Za hlasovalo 7 poslancov.

3.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí  boli  splnené, pracujeme   na 
dotiahnutí  kúpnej   zmluvy  so  združením  Drahuškovo,  všetkým  nájomcom  obecných 
poľnohospodárskych pozemkov boli zaslané dodatky k zmluvám na zvýšenie nájomného, 
bola  podpísaná kúpna zmluva  s  p.  Babulicom, Krajné č.  479,  bola  spísaná nájomná 
zmluva s Ing. Čechovičom na obecný pozemok, zároveň nájomca uhradil i nájomné do 
konca roka.



4.  Návrh VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a   
drobné stavebné odpady

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s návrhom VZN č. 
3/2007  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné 
stavebné odpady. Návrh VZN bol vyvesený 15 dní na úradnej  tabuli a  takiež zverejnený 
na internetovej stránke obce, návrh obdržali všetci poslanci spolu s nápočtom výdavkov na 
odpady a porovnaním o koľko sa zvýši daň z nehnuteľnosti oproti roku 2007 na rok 2008.

OZ  jednomyseľne schvaľuje  VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Za hlasovalo 7 poslancov.

OZ ruší  VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady.

Za hlasovalo 7 poslancov.

5.    Návrh  Dodatku  č.  1  k  VZN  č.  1/2006  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia   
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krajné

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil OZ   Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 
1/2006  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých  zdrojov 
znečistenia na území obce Krajné. Zároveň sa ruší týmto dodatkom § 8 VZN č. 1/2006 a 
miesto neho nadobúda účinnosť Dodatok č.  1/2007 k VZN č.  1/2006 o  poplatkoch za 
znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých  zdrojov  znečistenia  na  území  obce 
Krajné,  Návrh  Dodatku  bol  15  dní  pred  OZ  zverejnený  na  úradnej  tabuli  obce  i  na 
internetovej stránke a bol doručený i všetkým poslancom OZ.

OZ ruší  § 8 VZN č. 1/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov znečistenia na území obce Krajné.

Za hlasovalo 7 poslancov

OZ   jednomyseľne  schvaľuje  Dodatok  č.  1/2007  k  VZN  č.  1/2006  o  poplatkoch  za 
znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých  zdrojov  znečistenia  na  území  obce 
Krajné

Za hlasovalo 7 poslancov.

6.  Návrh rozpočtu obce na roky 2008 -2010  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s Návrhom  rozpočtu 
na roky 2008 – 2010 , návrh rozpočtu bol 15 dní zverejnený na úradnej tabuli obce i na 
internetovej  stránke  a  doručený  všetkým  poslancom  OZ.   Na  otázky  poslancov 
odpovedala Mgr. Jana Mozoláková.

Kontrolórka obce p. Macúchová  sa  vyjadrila k rozpočtu obce na roky 2008 – 2010 a 
doporučila, aby bol návrh rozpočtu schválený bez  pripomienok.

Kontrolórka  obce  p.  Macúchová  -  doporučujem  OZ  aby  rozpočet  bol  schválený  bez 
pripomienok.



OZ jednomyseľne schvaľuje   rozpočet na rok 2008

Za hlasovalo 7 poslancov.

OZ berie  na vedomie rozpočet na roky 2009 – 2010.

7.  Úprava rozpočtu na rok 2007  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s úpravou rozpočtu 
obce na rok 2007.

OZ jednomyseľne schvaľuje   Úpravu rozpočtu na rok 2007

Za hlasovalo 7 poslancov.

8. Správa kontrolórky obce

Kontrolórka obce p. Viera Macúchová predniesla správu o kontrole vykonanej 
na jednotlivých úsekoch obecného úradu. Správa je súčasťou tejto zápisnice.

OZ berie na vedomie správu kontrolórky obce p. Macúchovej

9.   Žiadosť o kúpu obecného pozemku p. Irena Láterová , Jihlava  

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Láterovej , ktorá  požiadala OZ o  odpredaj časti  obecného pozemku č. p. 11016/1 vo 
výmere 32,2m2 a 11016/2 vo výmere 2,2m2  ktoré sa nachádzajú  vo dvore rodinného 
domu č. 669.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje   odpredaj  časti  obecných   pozemkov  p.  Irene  Láterovej, 
Jihlava č. 11016/1 vo výmere 32,2m2 a 11016/2 vo výmere 2,2m2  ktoré sú  vo dvore 
rodinného  domu.  č.669   za  sumu  20,-Sk/m2.  Poplatky  spojené  s  prevodom  hradí 
kupujúca.

Za hlasovalo 7 poslancov. 

10.Rôzne

a) Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s návrhom o odsúhlasenie 
čerpania  finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v  roku 2007 na kapitálové 
výdavky 604.000,- ( 280 000,- Obecný športový areál a 324 000,- odkanalizovanie MŠ) a 
finančné operácie vo výške 420 000,-Sk.

OZ jednomyseľne schvaľuje  čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce v 
roku 2007 na kapitálové výdavky 604.000,- ( 280 000,- Obecný športový areál a 324 000,- 
odkanalizovanie MŠ) a finančné operácie vo výške 420 000,-Sk.

Za hlasovalo 7 poslancov.

b) Starosta obce  Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s Architektonickou štúdiou 
revitalizácie  obecných plôch v  miestnych  častiach  obce Krajné,  a  zároveň s  potrebou 
odsúhlasiť spoluúčasť na projekte  5% .



 OZ  jednomyseľne  schvaľuje   spoluúčasť  5%  na  Architektonickej  štúdii  revitalizácie 
obecných plôch v miestnych častiach obce Krajné.

Za hlasovalo 7 poslancov.

c) Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s možnosťou poveriť starostu 
obce vykonávať  zmeny v rozpočte obce v rozsahu určenom zastupiteľstvom vo výške 
200.000,-Sk na základe  zákona č. 334/2007, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 
Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších zmien a dopĺňa zákon 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  podľa § 11 ods. 4 
písm.b) schvaľovať rozpočet  obce a jeho zmeny, kontorlovať jeho čerpanie a schvaľovať 
záverečný  účet  obce,  schvaľovať  emisiu  komunálnych  dlhopisov,  schvaľovať  zmluvu 
uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o 
prevzatí ručiteľského záväzku, v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu 
vykonávať starosta.

OZ jednomyseľne schvaľuje  vykonávanie  zmien v  rozpočte starostom obce v rozsahu 
200.000,-Sk

Za hlasovalo 7 poslancov.

11.Informácie.

U Z N E S E N I  E  č.  8/2007 zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v  Krajnom 
konaného dňa 13.12.2007

A) Schvaľuje
1. zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
2. VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady
3. Dodatok  č.  1/2007  k  VZN  č.1/2006  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia 

prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krajné
4. rozpočet obce na rok 2008
5. úpravu rozpočtu na rok 2007
6. odpredajom časti  obecných pozemkov p.  Irene Láterovej  ,  Jihlava  pozemkov č. 

11016/1  vo  výmere  32,2m2  a  11016/2  vo  výmere  2,2m2   ktoré  sú   vo  dvore 
rodinného domu č.669  za sumu 20,-Sk/m2. Poplatky spojené s prevodom hradí 
kupujúca

7. čerpanie  finančných  prostriedkov  z  rezervného  fondu  obce  v  roku  2007  na 
kapitálové  výdavky  604.000,-  (  280  000,-  Obecný  športový  areál  a  324  000,- 
odkanalizovanie MŠ) a finančné operácie vo výške 420 000,-Sk

8. spoluúčasť 5% na Architektonickej štúdii revitalizácie obecných plôch v miestnych 
častiach obce Krajné

9. vykonávanie zmien v  rozpočte starostom obce v rozsahu 200.000,-Sk

B) Berie na vedomie
1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia
2. rozpočet obce na roky 2008 -2009
3. správu kontrolórky obce
4. informácie starostu obce



C) Ruší
1. VZN č. 4/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady
2. §  8  VZN  č.  1/2006  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi 

malých zdrojov znečistenia na území obce Krajné.

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


