
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 18.2.2010

Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  dňa  18.2.2010  za  účasti  7 
poslancov,  starostu obce Ing.  Vladislava Šustera,  kontrolórky obce Viery Macúchovej,  p.  Jany 
Hudecovej - prednostky obecného úradu a 2 občanov

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Kontrola úloh z predchádzajúceho  zasadnutia
5. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku o.z.Drahuška a my...
7. Rôzne
8. Uznesenie
9. 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  7  poslancov,   na  základe  čoho  vyhlásil  zasadnutie  obecného  zastupiteľstva  za 
uznášania schopné.

2. Schválenie programu OZ

OZ jednomyseľne schvaľuje program OZ

Za hlasovali všetci poslanci

3.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

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

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta obce poslancov: Ing.Vladimíra Barana a p. Štefana 
Horáka

Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Janu Hudecovú.

OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice

Za hlasovali všetci poslanci

4.Kontrola plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia

Úlohy prijaté na predchádzajúcom zasadnutí sú plnené priebežne: 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, 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 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 všetky nadobudli právoplatnosť. Kontokorentný  úver pre obec z VÚB 
banky v sume 40.000,-€  na stavbu „viacúčelového ihriska v Krajnom, bol realizovaný.Uskutočnil 
sa predaj obecného pozemku p.č. 17412/14 vo výmere 446m2 „Drahuškou a my... o.z“.  Uvedený 
pozemok bol odpredaný 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.  Odmena  kontrolórke  obce  vo  výške  70,-€  a   mimoriadna  odmena  pre 
poslancov vo výške 34,-€ boli vyplatené. 

Ing.  Galiovský  –  riaditeľ  technického  úseku  informoval  poslancov  o  zmene  ceny  vodného  a 
stočného na rok 2010

OZ berie na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a zmenu ceny 
vodného a stočného na rok 2010

5. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  požiadavku Okresného súdu v Novom 
Meste nad Váhom o zvolenie dvoch prísediacich na roky 2010-2014 a to: 

Ján Sedílek, trvale bytom Krajné č. 1
Štefan Horák, trvale bytom Krajné 249

OZ  volí   prísediacich na Okresný súd v Novom Meste nad Váhom a to: Jána Sedíleka, trvale 
bytom Krajné č.1 a Štefana Horáka, trvale bytom Krajné 249

Za hlasovali všetci poslanci

6. Žiadosť o odkúpenie pozemku o.z. „Drahuška a my...“

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  predložil   poslancom  OZ žiadosť o odkúpenie 
obecných pozemkov p.č. 17412/5 vo výmere 401 m2 a p.č. 17412/71 vo výmere 90m2 – podľa 
GP 5/2010  „Drahuškou a my... o.z“.  Uvedené pozemky sa odpredávajú 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. 17412/5 vo výmere 401 m2 a p.č. 
17412/71 vo výmere 90m2 – podľa GP 5/2010  „Drahuškou a my... o.z“.  Uvedené pozemky sa 
odpredávajú 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 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 sú i pozemky č.p. 17412/5 vo výmere 401 m2 a p.č. 
17412/71   vo  výmere  90m2 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

7. Rôzne

a)  Návrh na ocenenie v zmysle štatútu obce Krajné

Starosta obce Ing. vladislav Šuster  predložil  návrh na ocenenie občanov v zmysle 



Štatútu obce Krajné

OZ jednomyseľne schvaľuje návrh na ocenenie v zmysle Štatútu obce Krajné podľa priloženého 
návrhu a dodatku

Za hlasovali všetci poslanci

b) Žiadosť o pridelenie väčšieho počtu žetónov pre p. Juditu Magurovú, Krajné 467.

Starosta obce Ing.  Vladislav Šuster   predložil  žiadosť p.  Judity Magurovej,  bytom 
Krajné 467 o pridelenie väčšieho počtu  žetónov zo zdravotných dôvodov.

OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 10 ks žetónov pre p. Juditu Magurovú, bytom Krajné 467 
zo zdravotných dôvodov.

Za hlasovali všetci poslanci

c) Žiadosť o pridelenie väčšieho počtu žetónov pre p.  Ľudmilu Vavákovú, Krajné 120.

Starosta obce Ing. Vladislav  Šuster  predložil  žiadosť p. Aleny Náhlikovej , bytom 
Krajné 151 o pridelenie väčšieho počtu  žetónov pre p. Ľudmilu Vavákovú, bytom Krajné 120 zo 
zdravotných dôvodov.

OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 10 ks žetónov pre p. Ľudmilu Vavákovú , bytom Krajné 
120 zo zdravotných dôvodov.

Za hlasovali všetci poslanci

d) Bezodplatný prevod majetku štátu v správe MO SR (Kryty Krajné) do majetku obce Krajné.

Starosta obce Ing. Šuster predložil  poslancom OZ  návrh na zaradenie darovaného 
majetku štátu do majetku obce Krajné. V prípade, ak obec Krajné vyhrá súdny spor s MO SR a 
toto ministerstvo bude zaviazané súdom ponúknuť obci majetok štátu – Kryty Krajné,  majetok, 
ktorý je na katastrálnom území obce Krajné bezodplatným prevodom , aby obec tento dar prijala 
a zaradila ho do svojho majetku. 

OZ jednomyseľne schvaľuje  , že v prípade ak MO SR ponúkne bezodplatným prevodom majetok 
štátu – Kryty Krajné – majetok, ktorý je na katastrálnom území obce Krajné, obec majetok štátu 
prijíma bezodplatným prevodom a zaradí ho do majetku obce Krajné. 

Za hlasovali všetci poslanci

e) informácie
-  prenájom MŠ – klubu starostov
- o stave n.o. Javorina - Bezovec

U Z N E S E N I E č. 1/2010 zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom konaného 
dňa  18.2.2010.

A) Schvaľuje

1.  program OZ
2.  zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3.   predaj obecného pozemku p.č. 17412/5 vo výmere 401 m2 a p.č. 17412/71 vo výmere 90m2 
–  podľa  GP  5/2010   „Drahuškou  a  my...  o.z“.   Uvedené  pozemky  sa  odpredávajú  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 
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 sú i pozemky č.p. 17412/5 vo výmere 401 m2 a p.č. 17412/71 
vo  výmere  90m2  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.
4. návrh na ocenenie v zmysle Štatútu obce Krajné podľa priloženého návrhu a dodatku
5. pridelenie 10 ks žetónov pre p. Juditu Magurovú, bytom Krajné 467 zo zdravotných dôvodov
6. pridelenie 10 ks žetónov pre p. Ľudmilu Vavákovú , bytom Krajné 120 zo zdravotných dôvodov
7.   že v prípade ak MO SR ponúkne bezodplatným prevodom majetok štátu – Kryty Krajné – 
majetok, ktorý je na katastrálnom území obce Krajné, obec majetok štátu prijíma bezodplatným 
prevodom a zaradí ho do majetku obce Krajné. 

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a zmenu ceny vodného a stočného 
na rok 2010
2. informácie starostu obce 

C) Volí

1.  prísediacich na Okresný súd v Novom Meste nad Váhom a to: Jána Sedíleka,  trvale bytom 
Krajné č.1 a Štefana Horáka, trvale bytom Krajné 249

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
Ing. Vladimír Baran, dňa: 
Štefan Horák, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


