
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 28.8.2008

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 28.8.2008 za účasti 7 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce p. Jany Hudecovej.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí
 4. VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky ...
 5. Rôzne
 6. Uznesenie
 7. 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. 
Ivana Janeku, p. Annu Haššanovú a Ing. Milana Gajara, za overovateľov zápisnice Mgr. 
Danku Markovú  a 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. Bola podpísaná 
zmluva  s  SPP  o  zriadenie  vecného  bremena  na  p.č.  18429/1  z  dôvodu  realizácie 
elektroprípojky  k  regulačnej  stanici,  boli  SVP od  obce  odkúpené  pozemky 310/17  vo 
výmere 33m2 a 855/6 vo výmere 28m2 za sumu 95,93 Sk/m2 pre stavbu „Krajné – potok 
Jablonka, protipovodňové opatrenia v intraviláne obce“, pracuje sa na ÚPD -O Krajné, boli 
odpredané  pozemky  pod  stavbou  poľného  hnojiska  p.č.  5545/3  vo  výmere  2541m2, 
5545/7 vo výmere 64m2, 5545/9 vo výmere 539m2 a 5545/11 1279m2 pre PD Krajné – 
bola doložená zmluva o budúcej kúpnej zmluve s RPD Krajné, p. Zita Knapová si prebrala 
6 ks žetónov

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

4.  VZN   o  mieste  a  čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej  dochádzky  v 
základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  školského klubu detí,  o  výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov,  že  na  základe 
zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov je potrebné schváliť VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej  školskej  dochádzky v základnej  škole,  o  výške príspevku za pobyt  dieťaťa  v 
materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu  detí,  o  výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a  podmienky  úhrady  v 
školskej jedálni

OZ jednomyseľne schvaľuje   VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej  školskej  dochádzky v základnej  škole,  o  výške príspevku za pobyt  dieťaťa  v 
materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu  detí,  o  výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a  podmienky  úhrady  v 
školskej jedálni

Za hlasovalo 7 poslancov

5. Rôzne

a) Čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce

Starosta  obce  Ing.  Vladislav Šuster  predložil   na  schválenie  OZ návrh  na 
čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vedeného vo VÚB vo výške 
3.900.000,-Sk na kapitálové výdavky na akciu Modernizácia a rekonštrukcia  Základnej 
školy Krajné“.

OZ jednomyseľne schvaľuje   čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce 
vedeného vo VÚB vo výške 3.900.000,-Sk na kapitálové výdavky na akciu „Modernizácia 
a rekonštrukcia Základnej školy Krajné“.

Za hlasovalo 7 poslancov

b) Uzatvorenie zmluvy o úvere vo výške 17.700.000,-Sk 

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   na  schválenie  Obecnému 
zastupiteľstvu  návrh na uzatvorenie zmluvy o prekleňovacom – investičnom  úvere vo 
výške 17.700.000,-Sk. Peňažný ústav s ktorým bude zmluva uzatvorená vyberie 3 členná 
komisia.

OZ jednomyseľne schvaľuje uzatvorenie zmluvy o prekleňovacom – investičnom  úvere vo 
výške 17.700.000,-Sk. Peňažný ústav s ktorým bude zmluva uzatvorená vyberie 3 členná 
komisia.

Za hlasovalo 7 poslancov 

c) Schválenie finančnej spoluúčasti obce na projekte „Riešenie centrálnych priestorov v 
obci Krajné

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom  OZ  návrh  na 
schválenie  projektu  v  zmysle  uznesenia  č.1/2008  z  mimoriadneho  zasadnutia  OZ  v 
Krajnom  dňa  30.1.2008  časť   A  bod  3)  schválenie  projektu  „Riešenie  centrálnych 
priestorov v obci Krajné“ predkladáme ako súčasť horeuvedeného projektu na schválenie 
finančnej  spoluúčasti  obce  Krajné  v  zmysle  vyhlásených  výziev   pri  rekonštrukcii 
verejného osvetlenia a dopravnnej časti centrálnych priestorov.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  finančnú  spoluúčasť  obce  Krajné  v  zmysle  vyhlásených 



výziev  pri rekonštrukcii verejného osvetlenia a dopravnnej časti centrálnych priestorov v 
rámci projektu „Riešenie centrálnych priestorov v obci Krajné“

Za hlasovalo 7 poslancov

d) Žiadosť p. Štefana Gajdošíka s manž., bytom Hurbanova 933/7, Myjava.

P.  Štefan  Gajdošík  s  manž.  bytom  Hurbanova  933/7,  Myjava  žiada  OZ 
odkúpenie obecného pozemku č.p. 16556/25  vo výmere 138m2 a 16556/29 vo výmere 
19m2 podľa  doručeného geometrického plánu.

OZ jednomyseľne  schvaľuje  odpredaj obecného pozemku č.p.  16556/25  vo výmere 
138m2 a 16556/29 vo výmere 19m2 podľa  doručeného geometrického plánu za 20,-
Sk/m2  pre  p.  Štefana  Gajdošíka  s  manž.  bytom  Hurbanova  933/7,  Myjava.  Kupujúci 
hradia všetky výdavky spojené s prevodom.

Za hlasovalo 7 poslancov

e) Žiadosť o zmenu uznesenia OZ č.3/2008 časť A bod 6).

Na základe žiadosti p. Ivony Chudej z Bratislavy , je nutné zmeniť uznesenie 
OZ č.3/2008 časť A bod 6) , v ktorom sa schvaľuje predaj záhrady v záhradkárskej osade 
v Žadovici č.p. 17415/31 vo výmere 533m2. Keďže uvedená parcela bola rozdelená na 
dve  časti  z  dôvodu  výstavby chaty  a  týmto  bola  vytvorená  iná  podlomenina  parcely, 
uvedené  odkúpenie  nie  je  možné  realizovať,  preto  je  treba  zmeniť  uznesenie  OZ   a 
schváliť nové uznesenie na odpredaj pozemku.

OZ ruší uznesenie OZ č.3/2008 časť A) bod 6) zo dňa 30.4.2008

Za hlasovalo 7 poslancov

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  predaj  záhrady  v  záhradkárskej  osade  v  Žadovici  č.p. 
17415/31 vo výmere 506m2 a p.č. 17415/65 vo výmere 27m2 v k.ú. Krajné za sumu 20,-
Sk/m2 pre p. Ivonu Chudú trvale bytom Železničná 68,  Bratislava. Kupujúca hradí všetky 
výdavky spojené s prevodom.

Za hlasovalo 7 poslancov

f) Žiadosť o odkúpenie pozemku

P.  Jozef  Boldiš,  bytom  Krajné  318  podal  žiadosť  o  odkúpenie  obecných 
pozemkov č.p. 233/6 a 237/1 vedľa evanjelického kostola.  

OZ   jednomyseľne  neschvaľuje    predaj  obecných  pozemkov  č.p.  233/6  a  237/1  p. 
Jozefovi  Boldišovi,  bytom  Krajné  318,  tieto  pozemky  boli  ponúknuté  na  výmenu  za 
pozemky v areáli  strelnice p.  Macúchovi  Praha.  Pokiaľ  nebude zo strany p.  Macúcha 
záujem o výmenu týchto pozemkov, p. Jozefovi Boldišovi , Krajné 318, bude prednostne 
ponúknutý odpredaj časti vyššie uvedených pozemkov s podmienkou , že do 2 rokov musí 
zahájiť  realizáciu  stavby,  ak  nebude dodržaná táto  podmienka,  pozemky sa  v zmysle 
podpísanej  kúpnej  zmluvy vrátia  späť  do majetku   obce.  Všetky náklady s realizáciou 
uvedenej kúpnej zmluvy hradí kupujúci. 

Za hlasovalo 7 poslancov



g) Použitie obecných symbolov

DHZ Krajné požiadalo OZ  o súhlas s použitím obecných symbolov na novej 
vlajke  DHZ Krajné.

OZ jednomyseľne schvaľuje použitie obecných symbolov na novej vlajke DHZ Krajné

Za hlasovalo 7 poslancov

h) Schválenie odmeny kontrolórke obce

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol Oz schváliť odmenu kontrolórke 
obce  v sume 2.000,-Sk za I. polrok 2008.

OZ jednomyseľne schvaľuje odmenu 2.000,-Sk kontrolórke obce.

Za hlasovalo 7 poslancov

U Z N E S E N I  E  č.  5/2008  zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Krajnom 
konaného dňa 28.8.2008

A) Schvaľuje

1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
2. VZN č. 1/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť  školského klubu detí,  o  výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
3. čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce vedeného vo VÚB vo výške 
3.900.000,-Sk na kapitálové výdavky na akciu „Modernizácia a rekonštrukcia Základnej 
školy Krajné“.
4.   uzatvorenie  zmluvy  na  prekleňovací  –  investičný   úver  vo  výške  17.700.000,-Sk. 
Peňažný ústav s ktorým bude zmluva uzatvorená vyberie 3 členná komisia.
5.  finančnú  spoluúčasť  obce  Krajné  v  zmysle  vyhlásených  výziev   pri  rekonštrukcii 
verejného osvetlenia a dopravnnej časti centrálnych priestorov v rámci projektu „Riešenie 
centrálnych priestorov v obci Krajné“
6. odpredaj obecného pozemku č.p. 16556/25  vo výmere 138m2 a 16556/29 vo výmere 
19m2 podľa  doručeného geometrického plánu za 20,-Sk/m2pre p. Štefana Gajdošíka s 
manž.  bytom  Hurbanova  933/7,  Myjava.  Kupujúci  hradia  všetky  výdavky  spojené  s 
prevodom
7. predaj záhrady v záhradkárskej osade v Žadovici č.p. 17415/31 vo výmere 506m2 a 
p.č.  17415/65 vo výmere 27m2 v k.ú.  Krajné za sumu 20,-Sk/m2 pre p.  Ivonu Chudú 
trvale  bytom   Železničná  68,  Bratislava.  Kupujúca  hradí  všetky  výdavky  spojené  s 
prevodom
8.  použitie obecných symbolov na novej vlajke DHZ Krajné
9. odmenu 2.000,-Sk kontrolórke obce za I. polrok 2008

B) Berie na vedomie

1. na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ



C) Ruší

1.uznesenie OZ č.3/2008 časť A) bod 6) zo dňa 30.4.2008

D) Neschvaľuje

1.  predaj obecných pozemkov č.p. 233/6 a 237/1 p. Jozefovi Boldišovi, bytom Krajné 318, 
tieto  pozemky boli  ponúknuté  na  výmenu za pozemky v areáli  strelnice p.  Macúchovi 
Praha.  Pokiaľ  nebude  zo strany p.  Macúcha  záujem o  výmenu týchto  pozemkov,  p. 
Jozefovi  Boldišovi  ,  Krajné  318,  bude  prednostne  ponúknutý  odpredaj  časti  vyššie 
uvedených pozemkov, s podmienkou, že  do 2 rokov musí zahájiť realizáciu stavby, ak 
nebude dodržaná táto podmienka, pozemky sa v zmysle podpísanej kúpnej zmluvy vrátia 
späť  do  majetku   obce.  Všetky  náklady  s  realizáciou  uvedenej  kúpnej  zmluvy  hradí 
kupujúci. 

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


