
Zápisnica

z mimoriadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 30.1.2008

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 30.1.2008 za účasti 7 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce p. Jany Hudecovej a 2 
občanov  Obce Krajné. 

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Odsúhlasenie projektu „Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné“
4. Rôzne
5. Uznesenie
6. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta  obce Ing.  Vladislav  Šuster  prečítal  návrh  programu mimoriadneho 
OZ.

OZ jednomyseľne schvaľuje program obecného zastupiteľstva dňa 30.1.2008.

Za hlasovalo 7 poslancov.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

             Starosta  obce Ing. Vladislav Šuster navrhol za členov návrhovej komisie. Ing. 
Ivana Janeku, Ing.Milana Gajara,  Mgr. Danku Markovú, za overovateľov zápisnice p. 
Annu Haššanovú, p. Štefana Horáka a za zapisovateľku určil p. Janu Hudecovú.

OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Za hlasovalo 7 poslancov.

3. Odsúhlasenie  projektu „Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné“

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predstavil realizátorov projektu prezentácie 
„Riešenia  centrálnych  priestorv  v  obci  Krajné“  ,  Ing.  arch.  Krajčiovú  a  Ing.  Fila,  ktorí 
podrobne poslancom a prítomným občanom vysvetlili zámer riešenia priestorov v obci  a 
zároveň odpovedali na otázky poslancov.

OZ  jednomyseľne schvaľuje  projekt  „Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné“ 

Za hlasovalo 7 poslancov.

4.Rôzne

a)  Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  listom  manželov 
Dlugošových v ktorom oznamujú OZ, že nemajú záujem o pozemok na stavbu rodinného 
stavbu domu, ktorý im bol schválený na OZ dňa 30.8.2007 a preto je potrebné  zrušeniť 



časť  uznesenia  OZ konaného dňa 30.8.2007 pod č.  6/2007 časť  A bod 8  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. 

OZ ruší  časť  uznesenia   OZ konaného   dňa  30.8.2007 pod  č.  6/2007  časť  A bod  8 
predbežný odpredaj obecných pozemkov č.p. 237 a 233/2.

Za hlasovalo 7 poslancov.

b)  Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  skutočným  stavom 
zamerania parcely č. 6535/1 a na tomto základe je  potrebné  zrušenie vecného bremena 
a tým zrušenie  časti uznesenia OZ konaného  dňa 30.8.2007 pod č. 6/2007 časť A bod 7 
(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.   a to z dôvodu, že uvedená 
trafostanica nie je na pozemku č. 6535/1.

OZ ruší časť uznesenia  OZ konaného  dňa 30.8.2007 pod č. 6/2007 časť A bod 7 a to 
zrušenie vecného bremena na trafostanicu ZSE, a.s.

Za hlasovalo 7 poslancov.

U Z N E S E N I E č. 1/2008 z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v 
Krajnom konaného dňa 30.1.2008

A) Schvaľuje
     1. schvaľuje program obecného zastupiteľstva dňa 30.1.2008
      2.   zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

 3. projekt  „Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné“ 

B) Ruší
1. časť  uznesenia   OZ  konaného   dňa  30.8.2007  pod  č.  6/2007  časť  A  bod  8 

predbežný odpredaj obecných pozemkov č.p. 237 a 233/2.
2. časť uznesenia  OZ konaného  dňa 30.8.2007 pod č. 6/2007 časť A bod 7 a to 

zrušenie vecného bremena na trafostanicu ZSE, a.s.

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


