
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 10.12.2009

Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  dňa  10.12.2009  za  účasti  8 
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. Rozpočet na roky 2010 - 2012
5. VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a 
školských zariadení so sídlom na území obce Krajné 
6. Dodatok č.1 k VZN č. 5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi
Dodatok  č.1  k  VZN č.  7/2008  o  miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady
Dodatok č.1 k VZN č. 11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom
Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu ...

      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,   na  základe  čoho  vyhlásil  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  za 
uznášania schopné.

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Do  návrhovej  komisie   navrhol  starosta  obce   poslancov:  Ing.  Vladimíra  Barana,  p.  Annu 
Haššanovú, p. Štefana Škodáčka

Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  Ing.  Ivana  Janeku,  Mgr.  Danku 
Markovú

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  Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí  sú plnené  priebežne. 
Účinnosť nadobudol  Dodatok č. 2 k VZN č.3/2008, uskutočnila sa zámena a predaj  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 hradli kupujúci. Výmena a časť 
pozemku sa odpredala na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad osobitného zreteľa. Predaj obecného pozemku č.p. 
474/6 vo výmere 42m2 za sumu 1,3277,- €/m2 sa zatiaľ neuskutočnil. Bola vyplatená mimoriadna 
odmena pre kronikára obce vo výške vo výške 243,68€ za rok 2007, Žetóny pre p. Ďurišovú boli 
vyzdvihuté  rodinou.
Ing. Galiovský – riaditeľ technického úseku

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

4. Rozpočet na roky 2010 - 2012

Ekonómka obce Mgr. Mozoláková predložila poslancom  OZ rozpočet obce na roky 
2010-2012. Zároveň odpovedala na otázky poslancov týkajúce sa tvorby rozpočtu.

OZ  jednomyseľne schvaľuje  Rozpočet obce na roky 2010 - 2012

Za hlasovali všetci poslanci

Ekonómka obce predložila poslancom  OZ upravený rozpočet obce na rok 2009. 

OZ jednomyseľne schvaľuje  upravený rozpočet obce na rok 2009.

Za hlasovali všetci poslanci

5.  VZN č. 1/2009 o určení  výšky dotácie  na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a 
školských zariadení so sídlom na území obce Krajné 

            Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil poslancom  OZ VZN č. 1/2009 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a školských zariadení so sídlom 
na území obce Krajné.

OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
v materskej škole a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné

Za hlasovali všetci poslanci

6.  Dodatok č.1 k VZN č. 5/2008 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil poslancom  OZ  Dodatok č.1 k VZN č. 
5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

OZ jednomysľne schvaľuje Dodatok č.1 k VZN č. 5/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi

Za hlasovali všetci poslanci

7. Dodatok č.1 k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil poslancom OZ Dodatok č.1 k VZN č. 
7/2008  o  miestnych  daniach  a  miestnom poplatku  za  komunálne  odpady  a  drobné  stavebné 
odpady.



OZ jednomyseľne  schvaľuje  Dodatok  č.1  k  VZN č.  7/2008  o  miestnych  daniach  a  miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Za hlasovali všetci poslanci

8. Dodatok č.1 k VZN č. 11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  predložil poslancom OZ Dodatok č.1 k VZN č. 
11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  Dodatok  č.1  k  VZN č.  11/2008  Knižničný  a  výpožičný  poriadok 
Obecnej knižnice v Krajnom

Za hlasovali všetci poslanci

9.Dodatok č. 3 k VZN č. 3/2008 o mieste a čase zápisu …

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil poslancom OZ Dodatok č. 3 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, dodatok obdržali všetci poslanci.

OZ jednomyseľne schvaľuje  Dodatok č. 3 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

10. Rôzne

a) Odovzdanie ocenenia kronikárovi obce

b) Schválenie kontokorentného úveru.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil poslancom OZ návrh na kontokerentný 
úver, na porovnanie sú dve ponuky VUB banka a Dexia Banka.

OZ jednomyseľne schvaľuje   kontokorentný  úver pre obec z VÚB banky v sume 40.000,-€  na 
stavbu „viacúčelového ihriska v Krajnom“, na ktoré finančnou čiastkou prispel Úrad vlády SR  a 
zároveň s ú h l a s í so zabezpečením úveru podľa zmluvy o úvere, vo forme vystavenia vlastnej 
blankozmenky  Dlžníka  a  podpísania  dohody  o vyplňovacom práve  k blankozmenke  uzavretej 
Dlžníkom a Veriteľom. 

Za hlasovali všetci poslanci

 Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom  OZ  návrh  na  zrušenie 
uznesenia zo dňa 18.6.2009  č.3/2009 časť A bod 7 čerpanie úveru na prefinancovanie stavby 
viacúčelového ihriska.

OZ ruší  uznesenie č.3/2009 zo dňa 18.6.2009 časť A bod 7 čerpanie úveru na prefinancovanie 
stavby viacúčelového ihriska.

Za hlasovali všetci poslanci

c)  Žiadosť  o  odkúpenie  obecného  pozemku p.č.  17412/14   žiadateľom:  Drahuška  a  my...o.z. 



Šándorova 8, 821 03 Bratislava

Starosta obce Ing.  Vladislav Šuster predložil  poslancom  OZ žiadosť o odkúpenie 
obecného pozemku p.č. 17412/14 vo výmere 446m2 „Drahuškou a my... o.z“.  Uvedený pozemok 
sa odpredáva za cenu stanovenú OZ vo výške 1,3277,- €/m2, na základe zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad osobitného zreteľa.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  predaj  obecného  pozemku  p.č.  17412/14  vo  výmere  446m2 
„Drahuškou  a  my...  o.z“.   Uvedený  pozemok sa odpredáva  za cenu  stanovenú  OZ vo výške 
1,3277,- €/m2, na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 
9a  ods.  8  písm.  e)  ako  prípad  osobitného  zreteľa:Na  zasadnutí  OZ  dňa  bol  Obecným 
zastupiteľstvom odsúhlasený predaj nehnuteľností občianskemu združeniu „Drahuška a my...“ v 
znení pod číslom uznesenia 7/2007 zo dňa 18.10.2007 časť A bod 2 „odpredaj školy v Žadovici 
združeniu „Drahuška a my...“  za cenu podľa vypracovaného návrhu zo dňa 19.10.2006.  Z tohto 
dôvodu  je  i  pozemok č.p.  17412/14  vo výmere odpredaný uvedenému združeniu,  nakoľko sa 
nachádza  tesnom susedstve  nehnuteľností  vo vlastníctve  občianskeho  združenia.   Schválené 
VZN obce Krajné číslo 2/2008 zo dňa 30.10.2008 uznesením číslo 6/2008 časť A bod 1) záväzná 
časť Územného plánu obce Krajné.

Za hlasovali všetci poslanci

d) Odmena kontrolórke obce p. Macúchovej.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster   navrhol  poslancom   OZ  schváliť  odmenu 
kontrolórke obce  vo výške 70,-€.

OZ jednomyseľne schvaľuje odmenu kontrolórke obce vo výške 70,-€.

Za hlasovali všetci poslanci

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster navrhol mimiriadnu odmenu pre poslancov OZ 
vo výške 34,-€

OZ jednomyseľne schvaľuje mimoriadnu odmenu pre poslancov vo výške 34,-€.

Za hlasovali všetci poslanci

e) informácie

• 8.12. prebehol súd - kryty Krajné
starosta obce informuje poslancov OZ o dátumoch zasadnutia  OZ v roku 2010:   25.2.,  29.4., 
24,6., 26.8., 28.10., približne  15.12. (možno skôr)

U Z N E S E N I E č. 7/2009 zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom konaného 
dňa  10.12.2009.

A) Schvaľuje

1.  program OZ
2.  zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3.  Rozpočet obce na roky 2010 – 2012
4.   upravený rozpočet obce na rok 2009
5.  VZN č. 1/2009 o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a 
školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
6.  Dodatok č.1 k VZN č. 5/2008 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi
7.  Dodatok č.1 k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady



8. Dodatok č.1 k VZN č. 11/2008 Knižničný a výpožičný poriadok Obecnej knižnice v Krajnom
9.  Dodatok č. 3 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
10.   kontokorentný  úver pre obec z VÚB banky v sume 40.000,-€  na stavbu „viacúčelového 
ihriska v Krajnom“, na ktoré finančnou čiastkou prispel Úrad vlády SR  a zároveň s ú h l a s í so 
zabezpečením úveru podľa zmluvy o úvere, vo forme vystavenia vlastnej blankozmenky Dlžníka 
a podpísania dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzavretej Dlžníkom a Veriteľom. 
11.  predaj  obecného  pozemku  p.č.  17412/14  vo  výmere  446m2  „Drahuškou  a  my...  o.z“. 
Uvedený pozemok sa odpredáva za cenu stanovenú OZ vo výške  1,3277,-  €/m2, na základe 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako 
prípad  osobitného  zreteľa:Na  zasadnutí  OZ  dňa  bol  Obecným  zastupiteľstvom  odsúhlasený 
predaj nehnuteľností občianskemu združeniu „Drahuška a my...“ v znení pod číslom uznesenia 
7/2007 zo dňa 18.10.2007 časť A bod 2 „odpredaj školy v Žadovici združeniu „Drahuška a my...“ 
za cenu podľa vypracovaného  návrhu zo dňa 19.10.2006.   Z tohto  dôvodu je i  pozemok č.p. 
17412/14 vo výmere odpredaný uvedenému združeniu, nakoľko sa nachádza tesnom susedstve 
nehnuteľností vo vlastníctve občianskeho združenia.  Schválené VZN obce Krajné číslo 2/2008 
zo dňa 30.10.2008 uznesením číslo 6/2008 časť A bod 1) záväzná časť Územného plánu obce 
Krajné.
12.  odmenu kontrolórke obce vo výške 70,-€
13.   mimoriadnu odmenu pre poslancov vo výške 34,-€

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. informácie starostu obce 
3. dátumy zasadnutia  OZ v roku 2010:  25.2., 29.4., 24,6., 26.8., 28.10., približne  15.12. 

C) Ruší

1. uznesenie č.3/2009 zo dňa 18.6.2009 časť A bod 7 čerpanie úveru na prefinancovanie stavby 
viacúčelového ihriska

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
Ing. Ivan Janeka, dňa: 
Mgr. Danka Marková, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


