
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 30.4.2008

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 30.4.2008 za účasti 8 
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.Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
4.Rôzne
5.Uznesenie
6.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 Mgr. 
Danku Markovú, Ing. Milana Gajara, p. Štefana Horáka, za overovateľov zápisnice Bc. 
Pavla Macúcha a p. Jána Ďuriša  a za zapisovateľku určil p. Janu Hudecovú.

OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

Za hlasovalo 8 poslancov.

3.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí   boli  splnené.  Bolo prebratých 
10  ks  žetónov  p.  Katarínou  Konkúšovou,  Krajné  868  a  10  ks  žetónov  p.  Annou 
Petruchovou, Krajné 12. Bola odpredaná  časť 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 doložila k žiadosti geometrický plán. Poplatky spojené 
s  prevodom  hradila  kupujúca,  bola  poskytnutá  drevná  hmota  na  narezanie  krovu  a 
strešných  lát  na  opravu  strechy na  farskom  úrade  v  Krajnom   v  čistom  objeme  cca 
15-16m3, ako dar.
Ing. Galiovský oboznámil poslancov s prácou Obecných služieb a s Mgr. Mozolákovou 
oboznámili poslancov s prebehnutým valným zhromaždením SLV,s.r.o. Krajné a s novými 
cenami vodného a stočného.

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4. Rôzne

a) Návrh na schválenie na uzatvorenia „Zmluvy o vklade k účtu rezervného fondu vo VÚB 
banke.“ a úprava rozpočtu obce  na roky 2008 – 2010.



Návrh predložila a vysvetlila Mgr. Jana Mozoláková

OZ jednomyseľne schvaľuje  uzatvorenie „Zmluvy o vklade k účtu rezervného fondu obce 
vedeného vo VÚB banke a zároveň predložila návrh na zmenu obecného rozpočtu na 
roky 2008 – 2010.

Za hlasovalo 8 poslancov 

OZ jednomyseľne schvaľuje úpravu rozpočtu obce na roky 2008 - 2010

Za hlasovalo 8 poslancov 

b)  Zmluva  o  budúcej  zmluve  s  vlastníkom  vodovodného  komplexu  –  od  záchytu  na 
Martiške s rezervoárom vody na Gerincovej cez farmu Matejovec až po areál spoločnosti 
Holz Mobel, s.r.o. Krajné 987

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil so Zmluvou o budúcej zmluve s 
vlastníkom vodovodného  komplexu  –  od  záchytu  na  Martiške  s  rezervoárom vody na 
Gerincovej cez farmu Matejovec až po areál spoločnosti Holz Mobel, s.r.o. Krajné 987.

OZ  schvaľuje uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“ s vlastníkom vodovodného 
komplexu.  Táto  zmluva  bude  uzatvorená  s  vlastníkom   vodovodného  komplexu  –  od 
záchytu na Martiške s rezervoárom vody na Gerincovej cez farmu Matejovec až po areál 
spoločnosti  Holz  Mobel,  s.r.o.  Krajné  987,  po  preukázaní  vlastníctva  relevantnými 
dokladmi, preukazujúcimi vlastníctvo k predmetnému vodovodnému komplexu.

Za hlasovalo 8 poslancov.

c) Žiadosť o prenájom pôdy

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov so žiadosťou TBS, 
a.s.  Stará  Turá  o  prenájom pôdy p.č.  4202 v k.ú.  Krajné vo výmere 13408m2,  ktorej 
vlastníkom je obec Krajné od r. 2009.

OZ jednomyseľne schvaľuje  prenájom p.č. 4202 v k.ú. Krajné vo výmere 13408m2 TBS, 
a.s. Stará Turá od r. 2009.

Za hlasovalo 8 poslancov.

d) Žiadosť o kúpu  záhrady v záhradkárskej osade v Žadovici.

Starosta  obce Ing.  Vladislav Šuster   oboznámil  poslancov so žiadosťou p. 
Ivony Chudej , Železničná 68, Bratislava  o odkúpenie záhrady v záhradkárskej osade v 
Žadovici  č.p.  17415/31  v k.ú.  Krajné  vo  výmere  533m2.  P.  Chudá   doloží  k  žiadosti 
geometrický  plán  a  doložila  notársky  overené  odstúpenie  od  nájomnej  zmluvy 
predchádzajúceho nájmcu p. Búryho, Piešťany.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  predaj  záhrady  v  záhradkárskej  osade  v  Žadovici  č.p. 
17415/31  vo  výmere  533m2  v.  k.ú.  Krajné  za  20,-Sk/m2  P.  Chudá  doloží  k  žiadosti 
geometrický plán. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúca.

Za hlasovalo 8 poslancov.



e)  Žiadosť  p.  Vladimíra  Malovica,  Krajné  514  o  odkúpenie  obecného  pozemku  č.p. 
13462/20 vo výmere 262m2.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so  žiadosťou  p. 
Vladimíra  Malovica  ,  Krajné  514  o  odkúpenie   obecného  pozemku  p.č.  13462/20  vo 
výmere 262m2 v k.ú. Krajné za 20,-Sk/m2.  Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúci.
OZ jednomyseľne schvaľuje  predaj  obecného pozemku p.č. 13462/20 vo výmere 262m2 
v k.ú. Krajné za 20,-Sk/m2. Geometrický plán je priložený Poplatky spojené s prevodom 
hradí kupujúci

Za hlasovalo 8 poslancov.

f) Zrušenie uznesenia č.64/1960

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov s potrebou zrušenia 
uznesenia č.64/1960, ktorým sa vytvorila nová osada Podprehora s miestnymi časťami: 
Podprehora, Bukovina, Ferancech vrch, Tŕnie, Janušky, u Marušicov, Hodovec, Svinová, 
u Kurtišov, Sadloňov mlyn, Kahúnova dolina, Vydarených dolina, Komárno, Zajačice.

OZ  ruší  uznesenie č.64/1960, ktorým sa vytvorila nová osada Podprehora s miestnymi 
časťami: Podprehora, Bukovina, Ferancech vrch, Tŕnie, Janušky, u Marušicov, Hodovec, 
Svinová,  u  Kurtišov,  Sadloňov  mlyn,  Kahúnova  dolina,  Vydarených  dolina,  Komárno, 
Zajačice.

Za hlasovalo 8 poslancov.

g) Poplatok za uzavretie manželstva  mimo obradnej miestnosti 

Starosta obce Ing.  Vladislav Šuster predložil poslancom návrh na poplatok za 
uzatvorenie manželstva mimo schválenej obradnej miestnosti v rozpätí 2000 – 4000,- Sk

OZ jednomyseľne schvaľuje poplatok vo výške 2000,-Sk  za uzavretie manželstva mimo 
obradnej miestnosti

Za hlasovalo 8 poslancov.

h)  Žiadosť  o  odkúpenie  obecného  pozemku  na  p.č.  5545/3  vo  výmere  2441m2   PD 
Krajné.

Zástupkyňa  starostu  obce  Mgr.  Danka  Marková  oboznámila  poslancov  so 
žiadosťou PD Krajné  o odkúpenie obecného pozemku pod stavbou poľného hnojiska na 
p.č. 5545/3 vo výmere 2441m2.

OZ odkladá   predaj  pozemku pod  stavbou  poľného  hnojiska   p.č.  5545/3  vo  výmere 
2441m2  na ďalšie zasadnutie OZ.

Za hlasovalo 7 poslancov, zdržal sa 1 poslanec.

i) Informácie

 výberové konanie na rekonštrukciu ZŠ s MŠ – vestník MVRR
 pracuje sa na ÚPD obce
 financie na opravu zdravotného strediska
 Profesor  prírodovedeckej  fakulty  UK  v  Bratislave  Miloš  Stankoviansky  žiada 



poslancov OZ o pomoc pri získavaní údajov o bahenných povodniach – list obdržali 
poslanci.

 E – mail Drahuškovo
 podanie prokurátorovi na prešetrenie zákonnosti uznesenia OZ č. 7/2007 zo dňa 

18.10.2007 
OZ berie na vedomie informácie starostu obce

U Z N E S E N I  E  č.  3/2008  zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Krajnom 
konaného dňa 30.4.2008

A) Schvaľuje

1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2. uzatvorenie Zmluvy o vklade k účtu rezervného fondu obce vedeného vo VÚB banke 
3. úpravu rozpočtu obce na roky 2008 - 2010
4. uzatvorenie „Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve“  s vlastníkom  vodovodného komplexu – 
od záchytu na Martiške s rezervoárom vody na Gerincovej cez farmu Matejovec až po 
areál spoločnosti Holz Mobel, s.r.o. Krajné 987, po preukázaní vlastníctva relevantnými 
dokladmi, preukazujúcimi vlastníctvo k predmetnému vodovodnému komplexu.
5. prenájom p.č. 4202 v k.ú. Krajné vo výmere 13408m2 TBS, a.s. Stará Turá od r. 2009
6. predaj záhrady v záhradkárskej osade v Žadovici č.p. 17415/31 vo výmere 533m2 v. 
k.ú.  Krajné  za 20,-Sk/m2 P.  Ivona  Chudá,  Železničná 68,  Bratislava  doloží  k  žiadosti 
geometrický plán. Poplatky spojené s prevodom hradí kupujúca.
7.  predaj   obecného  pozemku p.č.  13462/20 vo výmere 262m2 v k.ú.  Krajné za 20,-
Sk/m2, p.  Vladimírovi   Malovicovi,  Krajné 514.  Geometrický plán je priložený Poplatky 
spojené s prevodom hradí kupujúci
8. poplatok vo výške 2000,-Sk  za uzavretie manželstva mimo obradnej miestnosti

B) Berie na vedomie

1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce

C) Ruší

1.   uznesenie  č.64/1960,  ktorým  sa  vytvorila  nová  osada  Podprehora  s  miestnymi 
časťami: Podprehora, Bukovina, Ferancech vrch, Tŕnie, Janušky, u Marušicov, Hodovec, 
Svinová,  u  Kurtišov,  Sadloňov  mlyn,  Kahúnova  dolina,  Vydarených  dolina,  Komárno, 
Zajačice.

D) Odkladá

1. predaj pozemku pod stavbou poľného hnojiska  p.č. 5545/3 vo výmere 2441m2  na 
ďalšie zasadnutie OZ.

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


