
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 25.2.2009

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 25.2.2009 za účasti 9 
poslancov,  starostu obce Ing. Vladislava Šustera, prednostky obce p. Jany Hudecovej, 
kontrolórky obce Viery Macúchovej.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
4. Prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2009
5. Rôzne
6. Uznesenie
 7. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  otvoril  a  viedol  starosta  obce  Ing. 
Vladislav Šuster.  Privítal prítomných poslancov  a ostatných pozvaných.

Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval starosta v úvode zasadnutia 
prítomnosť  všetkých  poslancov,  na  základe  čoho  vyhlásil  zasadnutie  obecného 
zastupiteľstva za uznášania schopné.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci -------------

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Za navrhovateľov zápisnice  navrhol starosta obce  poslancov: p. Anna Haššanová, p. 
Štefan Horák, Bc. Pavol Macúch. 

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov:  Mgr. Danka Marková, Ing. 
Ján Konečný.

Za zapisovateľku navrhol starosta obce: p. Jana Hudecová.

OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice

Za hlasovali všetci poslanci

OZ jednomyseľne schvaľuje program OZ

Za hlasovali všetci poslanci

3.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolórka  obce p.  Viera  Macúchová  predložila  plnenie  úloh   prijatých  na 
predchádzajúcom  zasadnutí. Všetky  schválené  VZN  obce   nadobudli  účinnosť  dňom 
1.1.2009 :  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 …., VZN č.4/2008 o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce 
Krajné  ,  VZN  č.5/2008  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými 
odpadmi,VZN č.6/2008 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a úhradách 
za poskytovanie opatrovateľskej služby, VZN č.7/2008 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,  VZN č.8/2008 o niektorých 
podmienkach držania psov, VZN č.9/2008 o poskytovaní informácií, VZN  č. 10/2008 o 
zásadách činnosti ZPOZ – u v Krajnom a odmeňovacom poriadku jeho členov, VZN č. 
11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom, bol uskutočnený 
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,  kúpa 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 , zámena 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, 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 
Prácou,  ktorú  vykonávali  Obecné  služby   v  predchádzajúcich  dvoch  mesiacoch  v 
zastúpení Ing. Ľubomíra Galiovského predniesol starosta obce Ing. Vladislav Šuster.

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ.

3. Prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2009

Mgr. Mozoláková predložila návrh na prerozdelenie výnosu dane z prijímov na 
rok 2009.

OZ  jednomyseľne schvaľuje  prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2009.

Za hlasovali všetci poslanci

Rôzne

a) Žiadosť o pridelenie väčšieho počtu žetónov.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  poslancom žiadosť p. Kataríny 
Mikotovej,  Krajné  868   o  pridelenie  väčšieho  počtu  žetónov  na  odvoz  komunálneho 
odpadu  pre ťažko postihnutú dcéru.

OZ jednomyseľne schvaľuje 10 ks žetónov pre p. Katarínu Mikotovú, Krajné 868.

Za hlasovali všetci poslanci

b) Žiadosť o pridelenie väčšieho počtu žetónov.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom  žiadosť  p.  Aleny 
Náhlikovej,  Krajné  151  o  pridelenie  väčšieho  počtu  žetónov  na  odvoz  komunálneho 
odpadu  pre  svoju matku Ľudmilu Vavákovú, ktorá používa hygienické pomôcky a 3ks 
žetónov sú nepostačujúce.



OZ jednomyseľne schvaľuje 10 ks žetónov pre p. Alenu Náhlikovú, Krajné 151.

Za hlasovali všetci poslanci

c) Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku č.p. 310/1 o výmere 110m2  manželom 
Ľuboslavovi a Miriam Bukovčanovým, Krajné 861.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom žiadosť  manželov 
Bukovčanových o odkúpenie časti p.č.310/1 o výmere 110m2.

OZ  jednomyseľne  neschvaľuje  predaj  časti  obecného  pozemku  č.p.  310/1  o  výmere 
110m2 p. Ľuboslavovi  a Miriam Bukovčanovým, Krajné 861 z titulu,  že v pozemku sa 
nachádzajú  inžinierske  siete  a  merače,  ktoré  sú  umiestnené  na  dome  v  zmysle 
kolaudačného rozhodnutia.

Proti hlasovali všetci poslanci.

d) Poslanecký návrh 

Poslanci  OZ  navrhli  kontrolórke  obce  p.  Viere  Macúchovej  mimoriadnu 
odmenu v sume 70,-€ za prácu vykonanú nadčas pre potreby obce.

OZ jednomyseľne schválilo kontrolórke obce  p. Viere Macúchovej mimoriadnu odmenu vo 
výške 70,-€.

Za hlasovali všetci poslanci

e) Návrh starostu obce

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol poslancom mimoriadnu odmenu 
vo výške 35,-€.

OZ  schválilo mimoriadnu odmenu poslancom vo výške 35,-€

Za hlasovali poslanci: Ing. Vladimír Baran, Ján Ďuriš, Ing. Milan Gajar, p. Štefan Horák, 
Ing. Ivan Janeka, Ing. Ján Konečný, Bc. Pavol Macúch, Mgr. Danka Marková,  zdržala sa 
p. Anna Haššanová.

g) informácie

− práca na knihe
− podpis zmluvy s MVaRR SR
− rokovanie s nájomcami obecnej pôdy 24.2.2009
− využitie budovy MŠ
− zákon o sociálnej pomoci – oboznámenie poslancov s dopadmi na obecný rozpočet
− ukončenie ÚPD – o Krajné

OZ berie na vedomie informácie starostu obce 



U Z N E S E N I  E č.  1/2009 zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 25.2.2009.

A) Schvaľuje

1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. prerozdelenie výnosu dane z prijímov na rok 2009
4. 10 ks žetónov pre p. Katarínu Mikotovú, Krajné 868
5. 10 ks žetónov pre p. Alenu Náhlikovú, Krajné 151
6. kontrolórke obce  p. Viere Macúchovej mimoriadnu odmenu vo výške 70,-€
7. mimoriadnu odmenu poslancom vo výške 35,-€

B) Nechvaľuje

1. predaj časti obecného pozemku č.p. 310/1 o výmere 110m2 p. Ľuboslavovi a Miriam 
Bukovčanovým,  Krajné  861  z  titulu,  že  v  pozemku sa  nachádzajú  inžinierske  siete  a 
merače, ktoré sú umiestnené na dome v zmysle kolaudačného rozhodnutia

C) Berie na vedomie

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

                                                                                             
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
Mgr. Danka Marková, dňa: 
Ing. Ján Konečný, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


