
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 28.2.2008

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 28.2.2008 za účasti 7 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce p. Jany Hudecovej a 
10 občanov  Obce Krajné. 

Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
3.Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
4.Úprava rozpočtu rok 2008
5.Rozdelenie podielových daní pre ZŠ s MŠ
6.Správa kontrolórky obce
7.Správa Mgr. Pražienkovej o výkupe pozemkov v r. 2007
8.Rôzne
9.Uznesenie
10.Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster otvoril zasadnutie OZ.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta  obce Ing. Vladislav Šuster navrhol za členov návrhovej komisie. Ing. 
Jána Konečného, Ing. Vladimíra Barana a p. Jána Ďuriša, za overovateľov zápisnice Mgr. 
Danku Markovú a Ing. Milana Gajara  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.  VZN  č.  3/2007  o 
miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
– vstúpilo do platnosti  1.1.2008 .  Dodatok č.  1/2007 k VZN č.1/2006 o poplatkoch za 
znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých  zdrojov  znečistenia  na  území  obce 
Krajné  taktiež  vstúpil  do  platnosti,  bola  vykonaná  úprava  rozpočtu  na  rok  2007.  Boli 
odpredané  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  hradila  kupujúca.  Potom  poslancov 
oboznámil  Ing.  Mikláš  s  prácou  obecných  lesov  a  s  ťažbou  dreva  za  rok  2007.  Ing. 
Ľubomír Galiovský oboznámil poslancov s prácou obecných služieb v priebehu mesiacov 
január a február.

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ



4. Úprava rozpočtu rok 2008

Mgr. Jana Mozoláková  predložia návrh na úpravu rozpočru na rok 2007

OZ  schvaľuje úpravu rozpočtu na rok 2008

Za hlasovalo 7 poslancov

5. Rozdelenie podielových daní pre ZŠ s MŠ
Starosta  obce Ing.  Vladislav Šuster  oboznámil  poslancov s tým,  ako treba prerozdeliť 
finančné  prostriedky  na  školské  zariadenia na  základe  zákona  č.  564/2004  Z.z.  o 
rozpočtovom určení výnosu dane z prijímov uzemnej samospráve a nariadenia vlády č. 
668/2004 Z.z. navrhujeme nasledovné prerozdelenie finančných prostriedkov na školské 
zariadenia : pred OZ obdržali všetci poslanci.

OZ  schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov na školské zariadenia.

Za hlasovalo 7 poslancov

6. Správa kontrolórky obce

Kontrolórka  obce  p.  Macúchová  predložila  správu  o  kontrole  za  posledné 
obdobie roku 2008.

OZ berie  na vedomie správu kontrolórky obce

Kontrolórka obce p. Macúchová predložka „Plán kontrolnej činnosti kontrolóra 
obce Krajné na I. polrok 2008“

OZ schvaľuje  „Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krajné na I. polrok 2008“

Za hlasovalo 7 poslancov

7.Správa Mgr. Pražienkovej o výkupe pozemkov v r. 2007

Mgr.  Pražienková  predkladá  za  minulý  rok  majetkoprávne  usporiadanie 
pozemkov 

OZ berie  na vedomie spávu Mgr. Pražienkovej

8. Rôzne

a) Sťažnosť Miloša Beniana, Krajné č.d. 319
Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  obci sťažnosť p. Miloša Beniana , Krajné 
319, 31.12.2007 bola obci Krajné doručená sťažnosť p. Miloša Beniana, bytom Krajné 
319, na riaditeľa a učiteľov ZŠ s MŠ, ktorú nám zaslal Krajský školský úrad v Trenčíne, 
kde bola sťažnosť postúpená z  Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave, KŠÚ 
v  Trenčíne  sťažnosť  postúpil  obci  Krajné  na  doriešenie  podľa   vecnej  a  miestnej 
príslušnosti.  Materiály  ste  všetci  obdržali  i  s  vyjadrením  Štátnej  školskej  inšpekcie  v 
Trenčíne, Vyjadrenie školského úradu v Starej Turej a Rady školy.
Správa kontrolórky obce.
Počas oboznamovania so sťažnosťou vystúpila i p. Mgr. Kozárová so svojou reakciou na 
uvedenú sťažnosť, p. Mgr. Milan Medveď riaditeľ ZŠ s MŠ, sl. Miriama Mramúchová a 
napokon p. Miloš Benian. Uvedená sťažnosť bola na OZ daná len ako informácia. 



OZ berie na vedomie správu o kauze sťažnosť p. Miloša Beniana vs. ZŠ s MŠ v Krajnom.

b) Žiadosť p. Kataríny Konkúšovej, Krajné 868 o pridelenie väčšieho počtu žetónov.

P. Katarína Konkúšová, Krajné 868  si podala žiadosť o pridelenie väčšieho 
počtu žetónov  a to pre dcéru Timeu, ktorá je zdravotne ťažko postihnutá. 

OZ schvaľuje  10 ks žetónov p. Kataríne Konkúšovej, Krajné 868

Za hlasovalo 7 poslancov

c) Žiadosť p. Anny Petruchovej, Krajné 12 o pridelenie väčšieho počtu žetónov.

P. Anna Petruchová, Krajné 12 si podala žiadosť o pridelenie väčšieho počtu 
žetónov  z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

OZ schvaľuje  10 ks žetónov p. Anne Petruchovej, Krajné 12

Za hlasovalo 7 poslancov

d) Žiadosť o kúpu obecného pozemku p. Vierou Málkovou, Krajné 925 vo výmere 58m2 
p.č. 5532/1 .  

P.  Málková  si  podala žiadosť o odkúpenie časti  obecného  pozemku č.p. 
5532/1 časti vo výmere  58m2, uvedená časť sa podľa GP odčleňuje z p.č. 5532/1 ako 
diel  9  a  vytvára  sa p.č.  5532/6   a  to  z dôvodu,  že uvedenú výmeru  má oplotenú pri 
rodinnom dome č. 925. Pani Málková doloží k žiadosti geometrický plán.

OZ schvaľuje  odpredaj časti obecného  pozemku č.p. 5532/1 časti vo výmere  58m2  za 
sumu 20,-Sk/m2. Uvedená časť sa podľa GP odčleňuje z p.č. 5532/1 ako diel 9 a vytvára 
sa p.č. 5532/6  a to z dôvodu, že uvedenú výmeru má oplotenú pri rodinnom dome č. 925. 
P.  Málková  doloží  k  žiadosti  geometrický  plán.  Poplatky  spojené  s  prevodom  hradí 
kupujúca.

Za hlasovalo 7 poslancov

e) Žiadosť ECAV Krajné – pomoc pri oprave strechy na farskom úrade.

ECAV v Krajnom žiada o pomoc pri oprave strechy na farskom úrade a to vo 
forme drevnej hmoty potrebnej na opravu strechy v čistom objeme cca 15 – 16m3, ako 
dar.

OZ schvaľuje  poskytnutie drevnej hmoty na narezanie krovu a strešných lát na opravu 
strechy na farskom úrade v Krajnom v čistom objeme cca 15-16m3, ako dar.

Za hlasovalo 7 poslancov

f) Žiadosť p. Miroslava Mozoláka, Krajné 730  a  p. Evy Bachárovej, Veterná 7, Piešťany

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Miroslava Mozoláka ,  Krajné 730 a p.Evy Bachárovej,  Veterná 7, Piešťany o zrušenie 
spoluvlastníctva  obce Krajné  podľa  GP v p.č.  2955/1,  so  spoluvlastníkom Miroslavom 
Mozolákom a v p.č.  2953, p.č.  2954/3 so spoluvlastníčkou Evou Bachárovou. Zároveň 



žiadajú o schválenie predaja podielu v p.č. 2955/2 v 2/7. p.č. 2960/2 v podiele 2/7, p.č. 
2963 v podiele 330/1386

OZ  schvaľuje   zrušenie  spoluvlastníctva  obce  Krajné  podľa  GP  v  p.č.  2955/1,  so 
spoluvlastníkom Miroslavom Mozolákom a v p.č. 2953, p.č. 2954/3 so spoluvlastníčkou 
Evou Bachárovou. Zároveň schvaľuje predaj podielu v p.č. 2955/2 v 2/7, p.č. 2960/2 v 
podiele 2/7, p.č. 2963 v podiele 330/1386

g) Žiadosť p. Evy Bachárovej, Vetrená 7, Piešťany

Žiadosť p. Evy Bachárovej bude prejednaná na ďalšom zasadnutí OZ.

U  Z  N  E  S  E  N  I  E  č.  2/08  zo  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  v  Krajnom 
konaného dňa 28.2.2008

A) Schvaľuje

1.schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2.úpravu rozpočtu na rok 2008
3.prerozdelenie finančných prostriedkov na školské zariadenia
4. „Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krajné na I. polrok 2008“
5. 10 ks žetónov p. Kataríne Konkúšovej, Krajné 868
6. 10 ks žetónov p. Anne Petruchovej, Krajné 12
7. odpredaj časti obecného  pozemku č.p. 5532/1 časti vo výmere  58m2  za sumu 20,-Sk/
m2.Uvedená časť sa podľa GP odčleňuje z p.č. 5532/1 ako diel 9 a vytvára sa p.č. 5532/6 
a to z dôvodu, že uvedenú výmeru má oplotenú pri rodinnom dome č. 925. P. Málková 
doloží k žiadosti geometrický plán. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúca.
8. poskytnutie drevnej hmoty na narezanie krovu a strešných lát na opravu strechy na 
farskom úrade v Krajnom  v čistom objeme cca 15-16m3, ako dar.
9.  zrušenie spoluvlastníctva  obce Krajné  podľa  GP v p.č.  2955/1,  so  spoluvlastníkom 
Miroslavom Mozolákom a v p.č. 2953, p.č. 2954/3 so spoluvlastníčkou Evou Bachárovou. 
Zároveň schvaľuje predaj podielu v p.č. 2955/2 v 2/7, p.č. 2960/2 v podiele 2/7, p.č. 2963 
v podiele 330/1386

B) Berie na vedomie

1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2.  na vedomie správu o kauze sťažnosť p. Miloša Beniana vs. ZŠ s MŠ v Krajnom.
3. na vedomie správu kontrolórky obce
4. na vedomie spávu Mgr. Pražienkovej

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


