
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 29.10.2009

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 29.10.2009 za účasti 
9 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. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
5. Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008
6.  Žiadosť  p.  Milana  Mramúcha  o  predĺženie  nájomnej  zmluvy  na  pozemky  vo 

vlastníctve obce  
7. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov č.p. 4250/15, 4250/4
8. Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku č.p. 474/6
9. Odmena kronikárom obce

      10. Rôzne
      11. Uznesenie
      12. Záver

1. Otvorenie zasadnutia

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

Podľa podpísanej prezenčnej listiny konštatoval starosta v úvode zasadnutia 
prítomnosť 8 poslancov a 1 náhradníka za poslanca,  na základe čoho vyhlásil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva za uznášania schopné.

Starosta  Obce  Ing.  Vladislav  Šuster  navrhol  poslancom vymeniť  body  rokovania  a  to 
podľa pozvánky miesto bodu 2  zloženie sľubu poslanca bod 3 voľba návrhovej komisie a 
overovateľov zápisnice.

OZ jednomyseľne schválilo zmenu programu OZ

Za hlasovali všetci poslanci

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: p. Štefana Horáka, Bc. Pavla 
Macúcha

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. Zloženie sľubu nastupujúceho poslanca OZ

                  P. Štefan Škodáček zložil do rúk starostu obce Ing. Vladislava Šustera sľub 
poslanca obecného zastupiteľstava. 

OZ  berie  na  vedomie  zloženie  sľubu  poslanca  obecného  zastupiteľstva  p.  Štefana 
Škodáčka do rúk starostu obce. 

Starosta obce  Ing. Vladislav Šuster  navrhol  zvoliť p. Štefana Škodáčka za 
predsedu sociálnej komisie.

OZ  jednomyseľne zvolilo  p. Štefana Škodáčka za predsedu sociálnej komisie

Za hlasovali všetci poslanci.

4.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Kontrolórka  obce  p.  Viera  Macúchová  predložila  plnenie  úloh   prijaté  na 
predchádzajúcom zasadnutí  sú plnené priebežne,  pozemky sa od vlastníkov  odkupujú 
postupne:  od.  p.  Jaroslava  Bumbála,  Ing.  Pavla  Hamerlíka,  p.  Jána  Barana,  bolo 
uskutočnené prerozdelenie dane z prijímu. 
Starosta  obce Ing.  Vladislav Šuster  prečítal  správu o vykonaných pracovných úlohách 
technického úseku obce.

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

5.  Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008

Starosta  obce Ing.  Vladislav  Šuster  na  základe žiadosti  riaditeľa  ZŠ s MŠ 
predkložil  OZ Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008, ktorý obdržali všetci poslanci poštou. 

OZ  jednomyseľne schvaľuje  Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008.

Za hlasovali všetci poslanci 

6. Žiadosť p. Milana Mramúcha o predĺženie nájomnej zmluvy na pozemky vo vlastníctve 
obce  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  poslancom OZ žiadosť p. Milana 
Mramúcha,  Krajné č.  851 o predĺženie nájomnej  zmluvy 2/1995 a jej  dodatku  zo dňa 
22.2.2001  do roku 2016. 

OZ neschvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do roku 2016.

Za hlasovalo 8 poslancov, 1 poslanec sa zdržal 



7. Žiadosť o kúpu obecných pozemkov č.p. 4250/15, 4250/4

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ žiadosť p. Ľudmily Paškovej, 
bytom Vajanského 8, Modra a p. Róberta Novotného, bytom Listová 200/4, Bratislava. 
Žiadosť obdržali poslanci poštou, teraz predkladáme GP 116/90.

V roku 2003 dali Kovárovci vypracovať GP, ktorým sa zameral pozemok, ktorý užívali až 
po asfaltovú cestu,  resp. s násypom je to 1,5 m od asfaltu.  Časť tohto pozemku tvorí 
cesta vo vlastníctve SPF a časť je vo vlastníctve obce Krajné.
Vzhľadom k tomu,  že GP z roku  2003 zaberal  i pozemok,  ktorý  tvorí  otoč  pre  vozidlá 
s TKO a  zimnej  údržby,  je  vypracovaný  nový GP,  ktorý  uvedený priestor  necháva  vo 
vlastníctve obce Krajné.
Nový GP č.  116/2009   vytvára  novú p.č.  4250/15  – diel  6  vo  výmere  532 m2,  ktorú 
požadujú odkúpiť p. Pašková a pán Novotný, ktorý sú novými vlastníkmi domu s.č. 346, 
ako i všetkých pozemkov okolo domu.  Zároveň sú vlastníkmi pozemku p.č. 4094/2 vo 
výmere 180 m2, ktorá je v asfaltovej komunikácii.
Na  základe  uvedeného  navrhujeme  zámenu  p.č.  4094/2  –  180  m2  v prospech  obce 
Krajné za pozemok 4250/15 – 532 m2 v prospech P. Paškovej a p. Novotného, každému 
v polovici, pričom rozdiel vo výmere 352 m2 bude doplatený v sume 1,3277,-€/m2. Spolu 
467,35,- €.

OZ jednomyseľne schvaľuje zámenu p.č. 4094/2 – 180 m2 v prospech obce Krajné za 
pozemok 4250/15 – 532 m2 v prospech p. Ľudmily Paškovej,bytom Vajanského 8, Modra 
a  p.  Róberta  Novotného,  bytom Listová  200/4,  Bratislava,  každému  v polovici,  pričom 
rozdiel vo výmere 352 m2 bude doplatený v sume 1,3277,- €/m2, spolu 467,35,- €. Všetky 
náklady spojené  s predajom a výmenou hradí  kupujúci.  Výmena a časť  pozemku sa 
odpredáva  na  základe  zákona  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších 
predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad osobitného zreteľa.  

Za hlasovali všetci poslanci

8.Žiadosť o kúpu časti obecného pozemku č.p. 474/6

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil   OZ žiadosť o kúpu obecného 
pozemku p.č. 474/6 vo výmere 42m2 p. Petrovi Moravcovi s manž. Janou, Krajné 303.

OZ jednomyseľne schvaľuje predaj obecného pozemku č.p. 474/6 vo výmere 42m2 za 
sumu 1,3277,- €/m2. Spolu 55,76€. Všetky náklady spojené  s predajom hradí kupujúci. 
Pozemok  sa odpredáva  na základe zákona č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení 
neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad osobitného zreteľa.  OZ súhlasí s 
odpredajom  uvedeného  obecného  pozemku  č.p.  474/6  vo  výmere  42m2  s  tou 
podmienkou, že v prípade škody na oplotení novovzniknutého pozemku – pádom konárov 
stromu  alebo  stromu  kupujúci  si  nebude  nárokovať  opravu  a  ani  finančnú  čiastku  za 
opravu plota. 

Za hlasovali všetci poslanci

9. Odmena kronikárom obce

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   OZ  návrh  na  mimoriadnu 
odmenu kronikárovi obce  p. Ivanovi Gálikovi za prípravu 7 strán textu a 7 autorských 
hárkov fotografií 1 AH = 10,-€ a 1 súbor fotografií – 1 deň =1,-€ a sumarizácia DVD 1,2 
104 súborov 104,-€. 
P: Gálik    7 strán textu = 69,65



                7  AH          =  70,-€
                104 súborov =  104,-€      spolu: 243,65 €

OZ jednomyseľne schvaľuje mimoriadnu odmenu pre kronikárov obce vo výške: p. Ivanovi 
Gálikovi vo výške 243,68€ za rok 2007.

Za hlasovali všetci poslanci

10.Rôzne

a) Schválenie dodatku k Uzneseniu č. 4/2006 z 30.8.2006 časť B, bod 4 

Strarosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil   OZ na schválenie dodatok v 
nasledovnom znení: Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm.b)  zákona č. 138/1991 Zb. O 
majetku obcí v znení neskorších predpisov.

OZ jednomyseľne schvaľuje znenie dodatku k Uzneseniu č. 4/2006 z 30.8.2006 časť B 
bod 4: „ Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm.b)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov“

Za hlasovali všetci poslanci 

b) Žiadosť o pridelenie žetónov p. Anna Ďurišová, Krajné 21
 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil OZ žiadosť o pridelenie žetónov 
pre p. Annu Ďurišovú, Krajné 21 zo zdravotných dôvodov.

OZ jednomyseľne schvaľuje  pridelenie   4 ks žetónov pre p. Annu Ďurišovú , Krajné 21 zo 
zdravotných dôvodov.

Za hlasovali všetci poslanci 

c)  Schválenie  čerpanie  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  a  z  fondov  Európskych 
spoločenstiev  :   Obnova  potenciálu  lesného  hospodárstva  a  zavedenie  preventívnych 
opatrení bez splouúčasti obce . 

Starosta  obce Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom OZ na schválenie 
čerpanie  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  a  z  fondov  Európskych  spoločenstiev  : 
Obnova  potenciálu  lesného  hospodárstva  a  zavedenie  preventívnych  opatrení  bez 
splouúčasti obce . 

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  čerpanie  prostriedkov  zo  štátneho  rozpočtu  a  z  fondov 
Európskych  spoločenstiev  :   Obnova  potenciálu  lesného  hospodárstva  a  zavedenie 
preventívnych opatrení – bez spoluúčasti obce 

Za hlasovali všetci poslanci. 

d) Schválenie prekleňovacieho úveru na realizáciu opatrenia vo výške 450.000,-€

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  návrh  poslancom  OZ  na 
schválenie prekleňovacieho úveru na realizáciu opatrenia vo výške 450.000,-€

OZ  jednomyseľne schvaľuje  čerpanie úveru na realizáciu opatrenia vo výške 450.000,-€



Za hlasovali všetci poslanci 

e) Informácie

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster informoval poslancov OZ o tom, že  bude treba 
približne  o  mieru  inflácie  zvýšiť  daň  z  nehnuteľností  a  podľa  ekonomických 
prepočtov  zvýšiť  miestny  poplatok   za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné 
odpady, informoval o prácach na multifunkčom ihrisku, o pasportizácií miestnych a 
účelových komunikácií.

OZ berie na vedomie informácie starostu obce

U Z N E S E N I  E č.  6/2009 zo zasadnutia   obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 29.10.2009.

A) Schvaľuje

1.  zmenu programu OZ
2.  program OZ
3.  zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
4.   Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008
5. zámenu p.č. 4094/2 – 180 m2 v prospech obce Krajné za pozemok 4250/15 – 532 m2 
v prospech p. Ľudmily Paškovej,bytom Vajanského 8, Modra a p.  Róberta  Novotného, 
bytom Listová 200/4, Bratislava,  každému v polovici, pričom rozdiel vo výmere 352 m2 
bude  doplatený  v sume  1,3277,-  €/m2,  spolu  467,35,-  €.  Všetky  náklady  spojené   s 
predajom a výmenou hradí kupujúci. Výmena a časť pozemku sa odpredáva na základe 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) 
ako prípad osobitného zreteľa
6. predaj obecného pozemku č.p. 474/6 vo výmere 42m2 za sumu 1,3277,- €/m2. Spolu 
55,76€. Všetky náklady spojené  s predajom hradí kupujúci.  Pozemok  sa odpredáva na 
základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 
písm. e) ako prípad osobitného zreteľa.  OZ súhlasí s odpredajom uvedeného obecného 
pozemku č.p. 474/6 vo výmere 42m2 s tou podmienkou, že v prípade škody na oplotení 
novovzniknutého pozemku – pádom konárov  stromu alebo stromu kupujúci  si  nebude 
nárokovať opravu a ani finančnú čiastku za opravu plota. 
7.  mimoriadnu  odmenu  pre  kronikárov  obce  vo  výške:  p.  Ivanovi  Gálikovi  vo  výške 
243,68€ za rok 2007
8.  znenie dodatku k Uzneseniu č. 4/2006 z 30.8.2006 časť B bod 4: „ Prevod je v súlade 
s  §9a  ods.  8  písm.b)   zákona  č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí  v  znení  neskorších 
predpisov“
9. pridelenie   4 ks žetónov pre p. Annu Ďurišovú , Krajné 21 zo zdravotných dôvodov
10. čerpanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskych spoločenstiev : 
Obnova  potenciálu  lesného  hospodárstva  a  zavedenie  preventívnych  opatrení  –  bez 
spoluúčasti obce 
11. čerpanie úveru na realizáciu opatrenia vo výške 450.000,-€

B) Berie na vedomie

1. zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva p. Štefana Škodáčka do rúk starostu 
obce
2. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. informácie starostu obce 



C) Volí     
                                                                                      
1. p. Štefana Škodáčka za predsedu sociálnej komisie

D) Neschvaľuje 

1.  predĺženie nájomnej zmluvy do roku 2016

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

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

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


