
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 11.12.2008

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 11.12.2008 za účasti 
7  poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce p. Jany Hudecovej, 
kontrolórky obce Viery Macúchovej.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania OZ
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
4.Rozpočet na roky 2009 -2011
5.VZN  č.3/2008  o  mieste  a  čase  zápisu  dieťaťa  na  plnenie  povinnej  školskej 

dochádzky v základnej škole …...
6.VZN č. 4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých 

zdrojov znečistenia na území obce Krajné
7.VZN č.5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
8.VZN č. 6/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za 

poskytovanie opatrovateľskej služby
9.VZN č.7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady
10. VZN č. 8/2008 o niektorých podmienkach držania psov
11. VZN č.9/2008 o poskytovaní informácií
12. VZN č.10/2008 o zásadách činnosti ZPOZ -u v Krajnom a odmeňovacom poriadku 
jeho  členov
13. VZN č.11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom
14. Rôzne
15. Uznesenie
16. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster otvoril  zasadnutie OZ a navrhol schváliť 
program zasadnutia OZ.

OZ jednomyseľne schvaľuje program rokovania OZ

Za hlasovalo 7 poslancov

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta  obce Ing. Vladislav Šuster navrhol za členov návrhovej komisie Ing. 
Vladimíra Barana, Ing. Ivana Janeku a Ing. Milana Gajara, za overovateľov zápisnice  p. 
Jána Ďuriša a Bc. Pavla Macúcha 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.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  -   nadobudlo  právoplatnosť.VZN  č. 
2/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Krajné – nadobudlo 
právoplatnosť. Uskutočnil  sa predaj časti  obecného pozemku č.p. 516 vo výmere 60m2 
podľa geometrického plánu  za 25,-Sk/m2 p.  Jane Hudecovej ,  Krajné 305,  obecného 
pozemku č.p. 3022/9 vo výmere 176m2 a p.č. 3022/10 vo výmere 53m2  za 20,-Sk/m2 p. 
Pavlovi Polákovi, Krajné 794, predaj obecného pozemku č.p. 12769/10 vo výmere 59m2 
za 20,-Sk/m2 p. Kvetuše Bednarovičovej, Furdekova 4, Bratislava . Kupujúci hradili všetky 
výdavky  spojené  s  prevodom.  Nebola   uzatvorená  zmluva  o  úvere  so  Slovenskou 
záručnou a rozvojvou bankou vo výške 17.7 mil. Sk na rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ 
Krajné, Obec požiadala o doplnenie zmluvy a zmenu termínu podpisu.
Ing. Ľubomír Galiovský oboznámil poslancov s prácou vykonanou Obecnými službami za 
posledné dva mesiace .

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a správu 
riaditeľa pre technický úsek Ing. Ľubomíra Galiovského.

4. Rozpočet na roky 2009 - 2011

Ekonómka obce  Mgr.  Jana  Mozoláková  oboznámila  poslancov  s  návrhom 
rozpočtu na roky 2009 – 2011a so zmenou rozpočtu na rok 2008.

OZ jednomyseľne schvaľuje  rozpočet na roky 2009 – 2011

Za hlasovalo 7 poslancov

OZ jednomyseľne schvaľuje  zmenu rozpočtu roku 2008

Za hlasovalo 7 poslancov

5. VZN č.3/2008 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 ….

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové  VZN  č.  3/2008  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 …. a to z dôvodu prechodu na 
euro.

OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole , o výške príspevku za pobyt  dieťaťa v 
materskej, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ….

Za hlasovalo 7 poslancov

6.  VZN  č.4/2008  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých 
zdrojov znečistenia na území obce Krajné 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 



nové VZN č.4/2008 o poplatkoch za znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi malých 
zdrojov znečistenia na území obce Krajné 

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  VZN  č.4/2008  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia 
prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Krajné 

Za hlasovalo 7 poslancov

7. VZN č.5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové VZN č.5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  VZN  č.5/2008  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a 
drobnými stavebnými odpadmi

Za hlasovalo 7 poslancov

8.  VZN č.  6/2008 o podmienkach poskytovania  opatrovateľskej  služby a úhradách za 
poskytovanie opatrovateľskej služby

 Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové VZN č.6/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách za 
poskytovanie opatrovateľskej služby

OZ jednomyseľne schvaľuje  VZN č.6/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej 
služby a úhradách za poskytovanie opatrovateľskej služby

Za hlasovalo 7 poslancov

9.  VZN č.7/2008  o  miestnych  daniach  a  miestnom poplatku  za  komunálne  odpady a 
drobné stavebné odpady

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové VZN č.7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady

OZ jednomyseľne schvaľuje  VZN č.7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Za hlasovalo 7 poslancov

10. VZN č.8/2008 o niektorých podmienkach držania psov

 Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové VZN č.8/2008 o niektorých podmienkach držania psov

OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č.8/2008 o niektorých podmienkach držania psov

Za hlasovalo 7 poslancov

11. VZN č. 9/2008 o poskytovaní informácií



 Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové VZN  č.9/2008 o poskytovaní informácií

OZ jednomyseľne schvaľuje  VZN č.9/2008 o poskytovaní informácií

Za hlasovalo 7 poslancov

12.VZN č. 10/2008 o zásadách činnosti ZPOZ – u v Krajnom a odmeňovacom poriadku 
jeho členov

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové  VZN   č.  10/2008  o  zásadách  činnosti  ZPOZ  –  u  v  Krajnom a  odmeňovacom 
poriadku jeho členov
OZ jednomyseľne schvaľuje VZN  č. 10/2008 o zásadách činnosti ZPOZ – u v Krajnom a 
odmeňovacom poriadku jeho členov

Za hlasovalo 7 poslancov

13.VZN č.11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov s potrebou schváliť 
nové VZN č. 11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom

OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č.  11/2008 Knižničný  a výpožičný  poriadok Obecnej 
knižnice v Krajnom

Za hlasovalo 7 poslancov

14. Rôzne

a) Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krajné na I. polrok 2009

P. Macúchová oboznámila poslancov s  Plánom kontrolnej činnosti kontrolóra 
obce Krajné na I.polrok 2009.

OZ jednomyseľne schvaľuje plán kontrolnej činnosti  kontrolóra obce Krajné na I.polrok 
2009.

Za hlasovalo 7 poslancov

OZ  poveruje  hlavného  kontrolóra  na  vykonanie  následných  finančných   kontrol  na 
základe plánu práce hlavného kontrolóra.

Za hlasovalo 7 poslancov

b) Žiadosť p. Michala Romana s manž. Annou, bytom Javorova 35, Piešťany

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov OZ so žiadosťou p. 
Michala  Romana  s  manž.  Annou,  bytom  Javorová  35,  Piešťany  o  odkúpenie  p.č. 
17415/29 o výmere 475m2 – záhradkárska osada Žadovica.

OZ jednomyseľne schvaľuje odpredaj p.č. 17415/29 vo výmere 475m2 za sumu 20,-Sk 



/m2 pre  p.  Michala  Romana s  manž.  Annou,  bytom Javorová  35,  Piešťany.  Kupujúci 
hradia všetky poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti

Za hlasovalo 7 poslancov

c) Kúpa pozemku od ECAV Krajné

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil  poslancov s kúpou pozemku 
č.p. 311/1 vo výmere 926 m2 za 1,-Sk. Vzhľadom na Uznesenie konventu ECAV, ktorý na 
svojom zasadnutí  dňa 31.8.2008 schválil  predaj pozemku na LV 2189 – p.č.  311/1 vo 
výmere 926m2 v prospech obce Krajné za 1,-Sk – odpočívadlo na križovatke.

OZ jednomyseľne schvaľuje kúpu pozemku na LV 2189 – p.č. 311/1 vo výmere 926m2 v 
prospech obce Krajné za 1,-Sk  od ECAV Krajné, ktorá  predaj obci Krajné schválila na 
zasadnutí konventu  dňa 31.8.2008 
Za hlasovalo 7 poslancov

d) Zámena pozemku v areáli cirkevnej záhrady

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  so 
zámenou pozemkov podľa GP č.130/08 sú predmetom zámeny   medzi obcou Krajné a 
ECAV   Krajné diely :
diel  1 vo výmere   59 m2 od parcely  232/20 
diel  6 vo výmere     9 m2 od parcely  232/20 
diel  2 vo výmere 319 m2 od parcely  232/24
diel  8 vo výmere     4 m2 od parcely  232/24
diel 10 vo výmere    2 m2 od parcely  232/24
diel 12 vo výmere    2 m2 od parcely  232/24
spolu                    395 m2 v prospech  ECAV Krajné od obce Krajné za p.č. 3932 vo 
výmere 424 m2 od  ECAV Krajné.

OZ jednomyseľne schvaľuje  zámenu pozemkov podľa GP č. 130/08 medzi obcou Krajné 
a ECAV Krajné nasledovne: diel   1 vo výmere   59 m2 od parcely  232/20 ,  diel  6 vo 
výmere     9 m2 od parcely  232/20 , diel  2 vo výmere 319 m2 od parcely  232/24, diel  8 
vo výmere     4 m2 od parcely  232/24, diel 10 vo výmere    2 m2 od parcely  232/24, diel 
12 vo výmere    2 m2 od parcely  232/24:  spolu  395 m2 v prospech  ECAV Krajné od 
obce Krajné za p.č. 3932 vo výmere 424 m2 od  ECAV Krajné.

Za hlasovalo 7 poslancov

e) Odpredaj pozemku podľa GP č. 130/08 pre Ing. Soňu Dóšovú, Krajné 162

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil  poslancov so žiadosťou Ing. 
Soňi  Dóšovej, ktorá  požiadala o odpredaj časti  p.č.  232/24 diel  14 vo výmere 290m2 
podľa GP č. 130/08.

OZ jednomyseľne schvaľuje odpredaj časti p.č. 232/24 diel 14 vo výmere 290m2  za 25,-
Sk/m2  podľa  GP č.  130/08  p.  Ing.  Soni  Dóšovej,  bytom Krajné 162.  Kupujúca hradí 
všetky poplatky spojené s prevodom. 

Za hlasovalo 7 poslancov

f) Integrovaná stratégia rozvoja územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“



Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  oboznámil  poslancov  s  Integrovanou 
stratégiou rozvoja územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“.

OZ  berie  na  vedomie  Integrovanú  stratégiu  rozvoja  územia  „Kopaničiarsky  región  – 
miestna akčná skupina“.

g) Zrušenie VZN o verejnom obstarávaní, ktoré bolo schválené uznesením č. II/2003 zo 
dňa 20.2.2003. 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster vysvetlil  poslancom  dôvod prečo treba 
zrušiť  VZN  o  verejnom obstarávaní  –  podľa  zákona  je  neplatné  a  obec  Krajné  má 
vypracovanú smernicu o verejnom obstarávaní.

OZ  ruší  VZN  o  verejnom  obstarávaní  schválené  uznesením  číslo  II/2003  zo  dňa 
20.2.2003.

Za hlasovalo 7 poslancov

h) Určenie ceny nehnuteľností – predaj  pozemkov Obcou Krajné 

Poslanci  obce  Krajné  navrhli  zmenu  ceny  obecných  pozemkov  pri  predaji 
občanom  na sumu 1,3€/m2 počnúc dátumom 1.1.2009.

OZ jednomyseľne schvaľuje cenu pozemku pri predaji obcou občanom sumu  na 1,3€/m2 
od 1.1.2009

Za hlasovalo 7 poslancov

ch) Informácie

• začiatok prípravy knihy o Krajnom
• výzva  na  zaslanie  dokumentov  k  podpisu  zmluvy  o  nenávratnom  finančnom 

prostriedku
• oboznámenie poslancov s predpokladaným rozpočtom pri rekonštrukcii budovy MŠ
• termín zasadnutí v roku 2009

U Z N E S E N I E č.  7/2008  zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva  v Krajnom 
konaného dňa 11.12.2008

A) Schvaľuje
 - program rokovania OZ
1. rozpočet na roky 2009 – 2011
2. zmenu rozpočtu roku 2008
3. VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole , o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ….
4.VZN  č.4/2008  o  poplatkoch  za  znečisťovanie  ovzdušia  prevádzkovateľmi  malých 
zdrojov znečistenia na území obce Krajné 
5.VZN č.5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
6.VZN  č.6/2008  o  podmienkach  poskytovania  opatrovateľskej  služby  a  úhradách  za 
poskytovanie opatrovateľskej služby



7.VZN  č.7/2008  o  miestnych  daniach  a  miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a 
drobné stavebné odpady
8.VZN č.8/2008 o niektorých podmienkach držania psov
9.VZN č.9/2008 o poskytovaní informácií
10.VZN  č. 10/2008 o zásadách činnosti ZPOZ – u v Krajnom a odmeňovacom poriadku 
jeho členov
11.VZN č. 11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom
12.plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce Krajné na I.polrok 2009
13.odpredaj p.č. 17415/29 vo výmere 475m2 za sumu 20,-Sk /m2 pre p. Michala Romana 
s manž. Annou, bytom Javorová 35, Piešťany. Kupujúci hradia všetky poplatky spojené s 
prevodom nehnuteľnosti
14.kúpu pozemku na LV 2189 – p.č. 311/1 vo výmere 926m2 v prospech obce Krajné za 
1,-Sk  od ECAV Krajné, ktorá  predaj obci Krajné schválila na  zasadnutí konventu  dňa 
31.8.2008 
15.zámenu  pozemkov  podľa  GP  č.  130/08  medzi  obcou  Krajné  a  ECAV  Krajné 
nasledovne: diel  1 vo výmere   59 m2 od parcely  232/20 , diel  6 vo výmere     9 m2 od 
parcely  232/20 , diel  2 vo výmere 319 m2 od parcely  232/24, diel  8 vo výmere     4 m2 
od parcely  232/24, diel 10 vo výmere    2 m2 od parcely  232/24, diel 12 vo výmere    2 
m2 od parcely  232/24: spolu  395 m2 v prospech  ECAV Krajné od obce Krajné za p.č. 
3932 vo výmere 424 m2 od  ECAV Krajné.
16.odpredaj časti p.č. 232/24 diel 14 vo výmere 290m2  za 25,-Sk/m2  podľa GP č. 130/08 
p.  Ing.  Soni  Dóšovej,  bytom  Krajné  162.  Kupujúca  hradí  všetky  poplatky  spojené  s 
prevodom. 
17. cenu pozemku pri predaji obcou občanom na sumu  1,3€/m2 od 1.1.2009

B) Berie na vedomie

1.  kontrolu  plnenia  úloh  z  predchádzajúceho  zasadnutia  OZ  a  správu  riaditeľa  pre 
technický úsek Ing. Ľubomíra Galiovského 
2.Integrovanú stratégiu rozvoja územia „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“.
3. informácie starostu obce

C) Ruší

1.VZN o verejnom obstarávaní schválené uznesením číslo II/2003 zo dňa 20.2.2003.

D) Poveruje

1.  hlavného kontrolóra na vykonanie následných finančných  kontrol na základe plánu 
práce hlavného kontrolóra.

Overovatelia:                                                                         Ing. Vladislav Šuster
 starosta obce

Zapisovateľka:


