
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 18.6.2009

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 18.6.2009 za účasti 7 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce Viery Macúchovej, p. 
Jany Hudecovej - prednostky obecného úradu a právnika obce Mgr. Júliusa Meszároša a 
2 obyvateľov obce.

Program:

1.Otvorenie zasadnutia
      2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008
6.Schválenie spoluúčasti na financovaní výstavby viacúčelového ihriska  vo výške 5% 
a minimálne 20.000,-€, ktoré budú použité na výstavbu spodnej stavby – základného 
podkladu
7. Odkúpenie prebytočného majetku štátu na základe ponuky MO SR  doručeného 
dňa 26.5.2009 pod značkou SAMaV 313-23/2009
8.  Schválenie  -   kúpa,  výmena  alebo  dlhodobý  prenájom pozemkov  pri  projekte 
„Rekonštrukcia centrálnej časti obce Krajné“
9. Schválenie  prenájmu obecných  pozemkov na vybudovanie „Základnovej stanice 
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o
10.  Schválenie  kúpy  pozemku  v  záhradkárskej  osade  v  Žadovici   p.  Ladislavom 
Kubišom, Lubina
11. Rôzne
12. Uznesenie
13. 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 7 poslancov,  na základe čoho vyhlásil zasadnutie obecného zastupiteľstva za 
uznášania schopné.

Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili poslanci  2.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Do návrhovej  komisie   navrhol  starosta  obce   poslancov:  Ing.  Jána  Konečného,  Ing. 
Milana Gajara, Mgr. Danku Markovú.

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  Bc.  Pavla  Macúcha,  p. 
Štefana Horáka

Za zapisovateľku navrhol starosta obce: p. Janu Hudecovú.



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.  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, nadobudol účinnosť 9.5.2009. P. Anna Saková si 
prevzala 9 žetónov. 
Ing. Galiovský  – riaditeľ technického úseku oboznámil poslancov s pracovnými úlohami 
technických služieb.

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

4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008

Kontrolórka obce p. Macúchová predložila  stanovisko k záverečnému účtu obce za 
rok 2008.

OZ  berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 
2008.

5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2008

Ekonómka obce Mgr. Mozoláková predložila  OZ záverečný účet obce za rok 
2008,  podala vysvetlenie a odpovedala na otázky poslancov. 

OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2008.

OZ jednomyseľne schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

Za hlasovali všetci poslanci

OZ jednomyseľne schvaľuje  vysporiadať schodok hospodárenia za rok 2008 návratným 
zdrojom financovania vo výške 3 352 825,-Sk /111 293,40 €

Za hlasovali všetci poslanci

6.Schválenie spoluúčasti na financovaní výstavby viacúčelového ihriska  vo výške 5%   a 
minimálne  20.000,-€,  ktoré  budú  použité  na  výstavbu  spodnej  stavby  –  základného 
podkladu

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil   poslancom na schválenie  5% 
spoluúčasť  na financovaní výstavby viacúčelového ihriska a minimálne 20.000,-€, ktoré 



budú použité na výstavbu spodnej stavby – základného podkladu a  čerpanie  úveru  na 
prefinancovanie vyššie uvedenej stavby.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  5%  spoluúčasť  na  financovaní  výstavby  viacúčelového 
ihriska

Za hlasovali všetci poslanci

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  minimálne  20.000,-€  ,  ktoré  budú  použité  na  výstavbu 
spodnej stavby – základného podkladu ihriska

Za hlasovali všetci poslanci

OZ schvaľuje  čerpanie úveru na prefinancovanie stavby viacúčelového ihriska.

Za hlasovali všetci poslanci

7. Odkúpenie prebytočného majetku štátu na základe ponuky MO SR  doručeného dňa 
26.5.2009 pod značkou SAMaV 313-23/2009

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  poslancom návrh na odkúpenie 
prebytočného majetku štátu na základe ponuky MO SR.

OZ jednomyseľne schvaľuje odkúpenie  prebytočného majetku štátu  – kryty  Krajné  za 
ponúknutú sumu MO SR 6 838,65€ ( 206 021,20 Sk).

Za hlasovali všetci poslanci

8.  Schválenie  -  kúpa,  výmena  alebo  dlhodobý  prenájom  pozemkov  pri  projekte   
„Rekonštrukcia centrálnej časti obce Krajné“

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  poslancom žiadosť o schválenie 
majetkovoprávneho  usporiadania  pozemkov  v prospech  obce  Krajné   pri  projekte 
„Rekonštrukcia centrálnej časti obce Krajné. 
Vlastnícke  vzťahy  sa   usporiadajú  formou  kúpy,  výmeny alebo  dlhodobého  prenájmu 
pozemkov v každom dotknutom prípade podľa geometrického plánu.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  kúpu,  výmenu  alebo  dlhodobý  prenájom  pozemkov  pri 
projekte „Rekonštrukcia centrálnej časti obce Krajné“ v každom konkrétnom prípade podľa 
geometrického plánu.

1/  GP č. 34/09 sa odčlenila z p.č. 7143/4 – nová p.č. 7143/6 vo výmere 9 m2 zast. plocha
     OZ schvaľuje kúpu pozemku 7143/6  od Vlastimila Plesníka v prospech obce Krajné.

2/  GP č. 34/09 sa odčlenila z p.č. 7334/1 – nová p.č. 7334/3 vo výmere 24 m2 zast. 
plocha
     OZ schvaľuje kúpu pozemku 7334/3 od vlastníka Róberta Knapa podiel ½ - 12 m2 
       a Emílie Knapovej   podiel ½ - 12 m2  v prospech obce Krajné.

3/ GP č. 35/2009, ktorým sa 
    z parcely č. 312 vo vlastníctve obce Krajné 
    odčlenila p.č. 312/2 vo výmere 18 m2 zast. pl. – diel 1



    a z parcely č. 314/1 vo vlastníctve spol. ROKIM, s.r.o.
    sa odčlenila p.č. 314/9 vo výmere 42 m2 zast. pl. – diel 2
    OZ schvaľuje nasledovnú zámenu pozemkov podľa GP 35/2009
   1/  pozemok p.č. 312/2 vo výmere 18 m2 zast. pl.
        nadobúda v celosti spol. ROKIM, s.r.o. 

   2/  Pozemok  p.č. 314/9  výmera  42  m2  zast. pl.
        nadobúda v 1/1 obec Krajné.

Kúpna cena  bola schválená na sumu 0.3319,- € / m2, čo predstavuje 10,- Sk/m2. 

Za hlasovali všetci poslanci

9.    Schválenie   prenájmu obecných   pozemkov  na  vybudovanie  „Základnovej  stanice   
Telefónica O2 Slovakia, s.r.o

Starosta obce Ing. Vladislav  Šuster predložil  poslancom žiadosť spoločnosti 
Telofonica  O2  na  prenájom obecných  pozemkov na vybudovanie  Základnovej  stanice 
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. Materiály obdržali všetci poslanci. Vyjadrenie Ing. Mikláša  - 
písomné vyjadrenie prečítal starosta obce.  Ponúknutá suma na prenájom pozemkov je 
2.000,-€ ročne. 

OZ jednomyseľne schvaľuje  prenájom obecných pozemkov  na vybudovanie Základnovej 
stanice Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. za sumu 2.000,-€ ročne. 

Za hlasovali všetci poslanci

10.  Schválenie  kúpy  pozemku  v  záhradkárskej  osade  v  Žadovici   p.  Ladislavom   
Kubišom, Lubina

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  poslancom žiadosť p. Ladislava 
Kubiša, bytom Lubina 39 o odkúpenie pozemku v záhradkárskej osade Žadovica za 0,3€ 
a to z dôvodu, že uvedený pozemok č.p. 17412/15  o výmere 481m2 si od obce odkúpil v 
roku 1994, ale nedal zapísať do Správy katastra.  

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  predaj  pozemku  p.č.  17412/15  vo  výmere  481m2  v 
záhradkárskej osade v Žadovici p. Ladislavovi Kubišovi, bytom Lubina 39 za  1,-€ 

Za hlasovali všetci poslanci

11.  Rôzne  

a) Správa kontrolóky o prevedených kontrolách za rok 2008

Kontrolórka  obce  p.  Viera  Macúchová  predložila   poslancom  správu  o 
prevedených kontrolách za rok 2008.

OZ berie   na vedomie správu kontrolórky obce o prevedených kontrolách za rok 2008.

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Sako, Turá Lúka 65, Myjava.

Starosta obce predložil  poslancom  žiadosť o odkúpenie pozemku z 1,-€  č.p. 
5432/4 vo výmere 304m2 p. Jánom Sakom , bytom Turá Lúka 65, Myjava, ktorý bol taktiež 



od obce odkúpený, ale nebola zmena zaznamenaná v Správe katastra. 

OZ jednomyseľne schvaľuje predaj pozemku č.p.  5432/4  vo výmere 304m2 za 1,-€ p. 
Jánovi Sakovi , bytom Turá Lúka  65, Myjava. 

c) informácie

•    Mgr.  Meszároš   informoval  o  spolupráci  s  obcou  –  zastupovanie  pred  súdmi, 
konzultačné  a  poradenské  služby,  riešenie  pohľadávok  Privilégium,  6  súdnych 
sporov

•    Drahuškovo
•    príprava zmlúv s družstvami
•    prekládka kábla pri bývalých družstevných bytovkách

OZ beria na vedomie informácie starostu obce a Mgr. Meszároša

U Z N E S E N I E č.  3/2009 zo zasadnutia   obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 18.6.2009.

A) Schvaľuje

1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
4.  vysporiadať schodok hospodárenia za rok 2008 návratným zdrojom financovania vo 
výške 3 352 825,-Sk /111 293,40 €
5.  5% spoluúčasť na financovaní výstavby viacúčelového ihriska
6.  minimálne 20.000,-€ , ktoré budú použité na výstavbu spodnej stavby – základného 
podkladu ihriska
7.  čerpanie úveru na prefinancovanie stavby viacúčelového ihriska.
8.  odkúpenie prebytočného majetku štátu – kryty Krajné  za ponúknutú sumu MO SR 6 
838,65€ ( 206 021,20 Sk
9.   kúpu,  výmenu  alebo  dlhodobý  prenájom  pozemkov  pri  projekte  „Rekonštrukcia 
centrálnej časti obce Krajné“ v každom konkrétnom prípade podľa geometrického plánu.

1/  GP č. 34/09 sa odčlenila z p.č. 7143/4 – nová p.č. 7143/6 vo výmere 9 m2 zast. plocha
     OZ schvaľuje kúpu pozemku 7143/6  od Vlastimila Plesníka v prospech obce Krajné.

2/  GP č. 34/09 sa odčlenila z p.č. 7334/1 – nová p.č. 7334/3 vo výmere 24 m2 zast. 
plocha
     OZ schvaľuje kúpu pozemku 7334/3 od vlastníka Róberta Knapa podiel ½ - 12 m2 
       a Emílie Knapovej   podiel ½ - 12 m2  v prospech obce Krajné.

3/ GP č. 35/2009, ktorým sa 
    z parcely č. 312 vo vlastníctve obce Krajné 
    odčlenila p.č. 312/2 vo výmere 18 m2 zast. pl. – diel 1
    a z parcely č. 314/1 vo vlastníctve spol. ROKIM, s.r.o.
    sa odčlenila p.č. 314/9 vo výmere 42 m2 zast. pl. – diel 2
    OZ schvaľuje nasledovnú zámenu pozemkov podľa GP 35/2009
   1/  pozemok p.č. 312/2 vo výmere 18 m2 zast. pl.
        nadobúda v celosti spol. ROKIM, s.r.o. 



   2/  Pozemok  p.č. 314/9  výmera  42  m2  zast. pl.
        nadobúda v 1/1 obec Krajné.

Kúpna cena  bola schválená na sumu 0.3319,- € / m2, čo predstavuje 10,- Sk/m2. 
10.  prenájom obecných pozemkov  na vybudovanie Základnovej stanice Telefonica O2 
Slovakia, s.r.o. za sumu 2.000,-€ ročne. 
11. predaj  pozemku p.č. 17412/15 vo výmere 481m2 v záhradkárskej osade v Žadovici p. 
Ladislavovi Kubišovi, bytom Lubina 39 za  1,-€ 
12. predaj pozemku č.p. 5432/4 vo výmere 304m2 za 1,-€ p. Jánovi Sakovi , bytom Turá 
Lúka  65, Myjava. 

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce 
3. správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2008.
4. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2008.
5. správu kontrolórky obce o prevedených kontrolách za rok 2008.
6. informácie starostu obce a Mgr. Meszároša

                                                                                             
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
Bc. Pavol Macúch , dňa: 
Štefan Horák, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


