
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 27.8.2009

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 27.8.2009 za účasti 6 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce Viery Macúchovej, p. 
Jany Hudecovej - prednostky obecného úradu

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2008 pre 
obecné zastupiteľstvo Obce Krajné
5. List vedeniu účtovnej jednotky Obce Krajné o overení účtovnej závierky zostavenej k 
31.12.2008
6. Rôzne
7. Uznesenie
8. 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  2, 1 poslanec zomrel 
dňa 22.8.2009.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

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

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  Mgr.  Danku Markovú,  p. 
Annu Haššanovú.

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   prijaté  na 
predchádzajúcom zasadnutí  boli splnené: odkúpenie prebytočného majetku štátu – kryty 
Krajné  za ponúknutú sumu MO SR 6 838,65€ (206 021,20 Sk – je v konaní,   kúpu, 
výmenu alebo dlhodobý prenájom pozemkov pri projekte „Rekonštrukcia centrálnej časti 
obce Krajné“  v každom konkrétnom prípade  podľa  geometrického  plánu  sú  priebežne 
uskutočňované,  uskutočnil  sa   predaj   pozemku  p.č.  17412/15  vo  výmere  481m2  v 
záhradkárskej osade v Žadovici p. Ladislavovi Kubišovi, bytom Lubina 39 za  1,-€ a predaj 
pozemku č.p. 5432/4 vo výmere 304m2 za 1,-€ p. Jánovi Sakovi , bytom Turá Lúka  65, 
Myjava.   Zatiaľ  sa  neuskutočnil    prenájom  obecných  pozemkov   na  vybudovanie 
Základnovej stanice Telefonica O2 Slovakia, s.r.o. za sumu 2.000,-€ ročne. 
Ing. Galiovský  – riaditeľ technického úseku oboznámil poslancov s pracovnými úlohami 
technických služieb.

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

4. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2008 pre 
obecné zastupiteľstvo Obce Krajné

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster, predložil poslancom správu nezávislého 
audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2008 pre obecné zastupiteľstvo 
Obce Krajné. 

OZ  berie  na  vedomie   Správu  nezávislého  audítora  o  overení  účtovnej  závierky 
zostavenej k 31.12.2008 pre obecné zastupiteľstvo Obce Krajné

5. List vedeniu účtovnej jednotky Obce Krajné o overení účtovnej závierky zostavenej k 
31.12.2008

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  OZ List  vedeniu  účtovnej 
jednotky Obce Krajné o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2008

OZ berie na vedomie informáciu o Liste vedeniu účtovnej jednotky Obce Krajné o overení 
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2008

6. Rôzne

a) Úprava prerozdelenia výnosu dane z prijímov na rok 2009.

Starosta obce predložil OZ úpravu prerozdelenia dane z prijímov na rok 2009.

OZ  schvaľuje úpravu prerozdelenia výnosu dane z prijímov na rok 2009.

Za hlasovali všetci poslanci

b)  Predloženie  na  schválenie  vlastníckych  usporiadaní  nehnuteľností  v  k.ú  Krajné 
zapísaných na Správe katastra Myjava.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster,  predložil  poslancom   na  schválenie 
vlastnícke  usporiadanie  nehnuteľností  v  k.ú.  Krajné  zapísaných  na  Správe  katastra 
Myjava:  

1) kúpu, resp. zámenu podielov Jaroslava Bumbála zapísaných na 



       LV 3781 -  p.č. 3902 výmera  610 m2   podiel  7/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2  podiel   7/24
       LV 3447 – p.č..  731 výmera  6798 m2 podiel 1/2  

2)kúpu, resp. zámenu  podielov Jarmily Phamovej  zapísaných na
       LV 3781 -  p.č. 3902 výmera  610 m2   podiel  7/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2  podiel   7/24

3) finančné vyrovnanie, resp. zámenu v prospech Jaroslava Bumbála a Jarmily Phamovej 
za podiel na     

        LV 4343 – p.č. 3875 výmera 496 m2 v príslušnom podiele
4) Zámenu podielov Milana Bumbála pozemkov zapísaných na 

       LV 3781 -  p.č. 3902  výmera  610 m2   podiel  10/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2    podiel  10/24
       LV 3447 – p.č..  731 výmera  6798 m2 podiel   1/4  

             LV 4343 – p.č.  3875 výmera  496 m2 v príslušnom podiele za pozemok vo   
             vlastníctve obce Krajné zapísaný na  LV  č. 1  -  p.č. 785/7   v celosti.
5) Kúpu podielu  Ing. Pavla Hamerlíka  zapísaného na 

        LV 3977  -  p.č. 464/1 v podiele 6/10
6) Kúpu podielu Jána Barana zapísaného na
             LV č. 5344 p.č. 10547  výmera 946 m2  orná pôda  podiel 3/15
                                p.č. 10549  výmera   68 m2  orná pôda  podiel 3/15
7) Zámenu podielov Jána Kubíčka  areál ochranného pásma v Stanovej Doline 
zapísaného      

       LV 4661 – p.č. 10553 – výmera 2352 m2 orná pôda podiel   8/12
 LV 5307 – p.č. 10541 -  výmera  111 m2  orná pôda podiel 20/48

8 ) Zámenu podielov zapísaných na 
       LV 1868   -   p.č. 10548 – 3460 m2 – areál ochranného pásma v Stanovej Doline
      Ivan Kubiš                    podiel    1/16

            Milan Kubiš,                 podiel    1/16
           Ján Kubiš,                     podiel    1/16
            Anna Kováčová            podiel    1/16

       Anna Mináriková          podiel     ¼
       Daniela Roháčková       podiel     1/8
       Vladimír Jurza               podiel    1/8
       Usporiadanie podielu ¼ - nesprávny zápis vlastníka RPD Krajné na LV 1868

9) zámenu nehnuteľnosti Jána Zemana zapísanej na 
       LV 3848  p.č. 3921 – vo výmere 620 m2 v celosti (ihrisko)

10) zámenu nehnuteľnosti  Alžbety Bukovčanovej zapísanej na
 LV 3888   p.č. 3871/1 – vo výmere 367 m2  v celosti (ihrisko)

                             p.č. 3871/2 – vo výmere   65 m2  v celosti (ihrisko)
11) vlastnícke usporiadanie pozemkov  - vodný zdroj Jalšie  podľa GP 106/07
12) zriadenie vecného bremena od vodného zdroja  Jalšie podľa GP 106/07
13) usporiadanie pozemkov – rezervár v areáli PD  podľa GP č. 117/07
14) zriadenie vecného bremena  k rezerváru v areáli PD podľa GP č. 117/07
15) vlastnícke usporiadanie pozemkov  - vodný zdroj Stanova dolina podľa GP 64/07

16) vlastnícke usporiadanie pozemku  - strelnica - zapísaného na:
LV 6966 p.č. 847 – vo výmere 8956 m2 v podiele ¾

17) vlastnícke usporiadanie  pozemku – strelnica - zapísaného na:
 LV 3936 p.č. 233/1  výmera 3557 m2 ostatné plochy
               p.č. 236      výmera  324 m2 zast. plochy     podiel 1/1

     18) vlastnícke usporiadanie pozemkov –  chodník v obci Krajné - podľa GP č. 74/09
    
Cena nehnuteľností  sa stanovuje na sumu 0.3319,- € / m2, čo predstavuje 10,- Sk/m2, 
/konverzný kurz 1,- euro – 30,1260,- Sk/



Náhradný pozemok formou zámennej zmluvy sa poskytuje v primeranej výmere, bonite 
a rovnakého druhu, ako bol pôvodný pozemok a v tom istom katastrálnom území.

OZ schvaľuje:
 1) kúpu, resp. zámenu podielov Jaroslava Bumbála zapísaných na 

       LV 3781 -  p.č. 3902 výmera  610 m2   podiel  7/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2  podiel   7/24
       LV 3447 – p.č..  731 výmera  6798 m2 podiel 1/2  

2)kúpu, resp. zámenu  podielov Jarmily Phamovej  zapísaných na
       LV 3781 -  p.č. 3902 výmera  610 m2   podiel  7/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2  podiel   7/24

3) finančné vyrovnanie, resp. zámenu v prospech Jaroslava Bumbála a Jarmily Phamovej 
za podiel na     

        LV 4343 – p.č. 3875 výmera 496 m2 v príslušnom podiele
4) Zámenu podielov Milana Bumbála pozemkov zapísaných na 

       LV 3781 -  p.č. 3902  výmera  610 m2   podiel  10/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2    podiel  10/24
       LV 3447 – p.č..  731 výmera  6798 m2 podiel   1/4  

             LV 4343 – p.č.  3875 výmera  496 m2 v príslušnom podiele za pozemok vo   
             vlastníctve obce Krajné zapísaný na  LV  č. 1  -  p.č. 785/7   v celosti.
5) Kúpu podielu  Ing. Pavla Hamerlíka  zapísaného na 

        LV 3977  -  p.č. 464/1 v podiele 6/10
6) Kúpu podielu Jána Barana zapísaného na
             LV č. 5344 p.č. 10547  výmera 946 m2  orná pôda  podiel 3/15
                                p.č. 10549  výmera   68 m2  orná pôda  podiel 3/15
7) Zámenu podielov Jána Kubíčka  areál ochranného pásma v Stanovej Doline 
zapísaného      

       LV 4661 – p.č. 10553 – výmera 2352 m2 orná pôda podiel   8/12
 LV 5307 – p.č. 10541 -  výmera  111 m2  orná pôda podiel 20/48

8 ) Zámenu podielov zapísaných na 
       LV 1868   -   p.č. 10548 – 3460 m2 – areál ochranného pásma v Stanovej Doline
      Ivan Kubiš                    podiel    1/16

            Milan Kubiš,                 podiel    1/16
           Ján Kubiš,                     podiel    1/16
            Anna Kováčová            podiel    1/16

       Anna Mináriková          podiel     ¼
       Daniela Roháčková       podiel     1/8
       Vladimír Jurza               podiel    1/8
       Usporiadanie podielu ¼ - nesprávny zápis vlastníka RPD Krajné na LV 1868

9) zámenu nehnuteľnosti Jána Zemana zapísanej na 
       LV 3848  p.č. 3921 – vo výmere 620 m2 v celosti (ihrisko)

10) zámenu nehnuteľnosti  Alžbety Bukovčanovej zapísanej na
 LV 3888   p.č. 3871/1 – vo výmere 367 m2  v celosti (ihrisko)

                             p.č. 3871/2 – vo výmere   65 m2  v celosti (ihrisko)
11) vlastnícke usporiadanie pozemkov  - vodný zdroj Jalšie  podľa GP 106/07
12) zriadenie vecného bremena od vodného zdroja  Jalšie podľa GP 106/07
13) usporiadanie pozemkov – rezervár v areáli PD  podľa GP č. 117/07
14) zriadenie vecného bremena  k rezerváru v areáli PD podľa GP č. 117/07
15) vlastnícke usporiadanie pozemkov  - vodný zdroj Stanova dolina podľa GP 64/07

16) vlastnícke usporiadanie pozemku  - strelnica - zapísaného na:
LV 6966 p.č. 847 – vo výmere 8956 m2 v podiele ¾

17) vlastnícke usporiadanie  pozemku – strelnica - zapísaného na:
 LV 3936 p.č. 233/1  výmera 3557 m2 ostatné plochy



               p.č. 236      výmera  324 m2 zast. plochy     podiel 1/1
     18) vlastnícke usporiadanie pozemkov –  chodník v obci Krajné - podľa GP č. 74/09
    
Cena nehnuteľností  sa stanovuje na sumu 0.3319,- € / m2, čo predstavuje 10,- Sk/m2, 
/konverzný kurz 1,- euro – 30,1260,- Sk/
Náhradný pozemok formou zámennej zmluvy sa poskytuje v primeranej výmere, bonite 
a rovnakého druhu, ako bol pôvodný pozemok a v tom istom katastrálnom území.

Za hlasovali všetci poslanci

c) informácie

5.8.2009 obec podala projekt na TSK na rekonštrukciu centrálnych priestorov obce 
Krajné

podpísali sme zmluvu s firmou EUROFIRMA na výstavbu: „Multifunkčné ihrisko ZŠ s 
MŠ

cisterna na pitnú vodu – v majetku obce
kryty Krajné – o ďalšom postupe
     18.9. slávnostné strihanie pásky ZŠ s MŠ
     28.8. kontrolný deň ZŠ s MŠ
     31.8.2009 kolaudácia ZŠ s MŠ

U Z N E S E N I  E č.  5/2009 zo zasadnutia   obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 27.8.2009.

A) Schvaľuje

1. program rokovania OZ
2. zloženie návrhovej komisie, a overovateľov zápisnice
3. úpravu prerozdelenia výnosu dane z prijímov na rok 2009
4.  1) kúpu, resp. zámenu podielov Jaroslava Bumbála zapísaných na 

       LV 3781 -  p.č. 3902 výmera  610 m2   podiel  7/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2  podiel   7/24
       LV 3447 – p.č..  731 výmera  6798 m2 podiel 1/2  

2)kúpu, resp. zámenu  podielov Jarmily Phamovej  zapísaných na
       LV 3781 -  p.č. 3902 výmera  610 m2   podiel  7/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2  podiel   7/24

3) finančné vyrovnanie, resp. zámenu v prospech Jaroslava Bumbála a Jarmily Phamovej 
za podiel na     

        LV 4343 – p.č. 3875 výmera 496 m2 v príslušnom podiele
4) Zámenu podielov Milana Bumbála pozemkov zapísaných na 

       LV 3781 -  p.č. 3902  výmera  610 m2   podiel  10/24
       LV 6898 – p.č.  3849 výmera  624 m2    podiel  10/24
       LV 3447 – p.č..  731 výmera  6798 m2 podiel   1/4  

             LV 4343 – p.č.  3875 výmera  496 m2 v príslušnom podiele za pozemok vo   
             vlastníctve obce Krajné zapísaný na  LV  č. 1  -  p.č. 785/7   v celosti.
5) Kúpu podielu  Ing. Pavla Hamerlíka  zapísaného na 

        LV 3977  -  p.č. 464/1 v podiele 6/10
6) Kúpu podielu Jána Barana zapísaného na
             LV č. 5344 p.č. 10547  výmera 946 m2  orná pôda  podiel 3/15
                                p.č. 10549  výmera   68 m2  orná pôda  podiel 3/15
7) Zámenu podielov Jána Kubíčka  areál ochranného pásma v Stanovej Doline 
zapísaného      

       LV 4661 – p.č. 10553 – výmera 2352 m2 orná pôda podiel   8/12



 LV 5307 – p.č. 10541 -  výmera  111 m2  orná pôda podiel 20/48
8 ) Zámenu podielov zapísaných na 

       LV 1868   -   p.č. 10548 – 3460 m2 – areál ochranného pásma v Stanovej Doline
      Ivan Kubiš                    podiel    1/16

            Milan Kubiš,                 podiel    1/16
           Ján Kubiš,                     podiel    1/16
            Anna Kováčová            podiel    1/16

       Anna Mináriková          podiel     ¼
       Daniela Roháčková       podiel     1/8
       Vladimír Jurza               podiel    1/8
       Usporiadanie podielu ¼ - nesprávny zápis vlastníka RPD Krajné na LV 1868

9) zámenu nehnuteľnosti Jána Zemana zapísanej na 
       LV 3848  p.č. 3921 – vo výmere 620 m2 v celosti (ihrisko)

10) zámenu nehnuteľnosti  Alžbety Bukovčanovej zapísanej na
 LV 3888   p.č. 3871/1 – vo výmere 367 m2  v celosti (ihrisko)

                             p.č. 3871/2 – vo výmere   65 m2  v celosti (ihrisko)
11) vlastnícke usporiadanie pozemkov  - vodný zdroj Jalšie  podľa GP 106/07
12) zriadenie vecného bremena od vodného zdroja  Jalšie podľa GP 106/07
13) usporiadanie pozemkov – rezervár v areáli PD  podľa GP č. 117/07
14) zriadenie vecného bremena  k rezerváru v areáli PD podľa GP č. 117/07
15) vlastnícke usporiadanie pozemkov  - vodný zdroj Stanova dolina podľa GP 64/07

16) vlastnícke usporiadanie pozemku  - strelnica - zapísaného na:
LV 6966 p.č. 847 – vo výmere 8956 m2 v podiele ¾

17) vlastnícke usporiadanie  pozemku – strelnica - zapísaného na:
 LV 3936 p.č. 233/1  výmera 3557 m2 ostatné plochy
               p.č. 236      výmera  324 m2 zast. plochy     podiel 1/1

     18) vlastnícke usporiadanie pozemkov –  chodník v obci Krajné - podľa GP č. 74/09
    
Cena nehnuteľností  sa stanovuje na sumu 0.3319,- € / m2, čo predstavuje 10,- Sk/m2, 
/konverzný kurz 1,- euro – 30,1260,- Sk/
Náhradný pozemok formou zámennej zmluvy sa poskytuje v primeranej výmere, bonite 
a rovnakého druhu, ako bol pôvodný pozemok a v tom istom katastrálnom území.

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce 
3. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2008 pre 
obecné zastupiteľstvo Obce Krajné
4. informáciu o Liste vedeniu účtovnej jednotky Obce Krajné o overení účtovnej závierky 
zostavenej k 31.12.2008

                                                                                             
Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
Mgr. Danka Marková , dňa: 
Anna Haššanová, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


