
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 23.4.2009

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 23.4.2009 za účasti 6 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce Viery Macúchovej.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia
2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
4. Dodatok č.1 k VZN č.3 /2008 o mieste a čase zápisu …..
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 6 poslancov,  na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci  3.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie  navrhol starosta obce  poslancov: Ing. Ivana Janeku, Ing. Vladimíra 
Barana, p. Štefana Horáka.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  Mgr.  Danka  Marková,  p. 
Annu Haššanovú.

Za zapisovateľku navrhol starosta obce: p. Vieru Macúchovú.

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. Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí  boli splnené. 
Bola prerozdelená daň z prijímu na rok 2009, p. Katarína Mikotová  a p. Alena Náhliková 
si prevzali po  10ks žetónov. Kontrolórke obce bola vyplatená mimoriadna odmena 70,-€ i 



mimoriadna odmena pre poslancov 35,-€.
Ing. Galiovský  – riaditeľ technického úseku oboznámil poslancov s pracovnými úlohami 
technických služieb.

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

4.  Dodatok č.1 k 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   
školského  klubu  detí,  o     výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov   
a     podmienky úhrady v     školskej jedálni  

Starosta obce Ing.  Vladislav  Šuster   predložil  návrh Dodatku č.1 k 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  školského  klubu  detí,  o výške 
príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a podmienky  úhrady  v školskej  jedálni  na 
základe požiadavky riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom. 

OZ  jednomyseľne schvaľuje Dodatok č.1 k 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 
školského  klubu  detí,  o výške  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  a podmienky 
úhrady v školskej jedálni.

Za hlasovali všetci poslanci

Rôzne

a) Žiadosť o pridelenie väčšieho počtu žetónov.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom  žiadosť  p.  Anny 
Sakovej  ,  Krajné  209   o  pridelenie  väčšieho  počtu  žetónov  na  odvoz  komunálneho 
odpadu.

OZ jednomyseľne schvaľuje 9 ks žetónov pre p. Annu Sakovú, Krajné 209.

Za hlasovali všetci poslanci

b) informácie

− kryty Krajné
− združenie miest a obcí myjavského regiónu : 
     zriadenie spoločnej informačnej kancelárie pre kopaničiarsky a horňácky región -1. 

česko-slovenská informačná 
      podpora socoi – kultúrneho a hospodárskeho rozvoja  cezhraničného regiónu a 

spolupráce
− rekonštrukcia centrálnej časti obce Krajné
− upozornenie ObÚŽP na divoké skládky v obci
− Chrlice – p. Starosta 60 rokov
− Lubina – oslava oslobodenia

OZ berie na vedomie informácie starostu obce 



U Z N E S E N I E č.  2/2009 zo zasadnutia   obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 23.4.2009.

A) Schvaľuje

1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3.  Dodatok  č.1  k  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 školského klubu detí, 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.
4. 9 ks žetónov pre p. Annu Sakovú, Krajné 209

B) 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: 
Anna Haššanová, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


