
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 29.4.2010

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 29.4.2010 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. Návrh Dodatok č.1 k VZN č.1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
6.  Návrh  VZN  č.1/2010  o  poskytovaní  opatrovateľskej  služby  a  o  úhradách  za 
poskytovanie opatrovateľkej služby
7. Návrh VZN č.2/2010 o organizovaní spoločného stravovania

      8. Žiadosť o odkúpenie pozemku Martin Mozolák a Oĺga Mozoláková, Krajné 286
      9. Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Malovic, Krajné 514
      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 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. Jána Konečného, p. Štefana  
Horáka, p. Štefana Škodáčka

Za overovateľov zápisnice navrhol  starosta  obce poslancov:  p.  Annu Haššanovú,  Ing.  
Ivana Janeku

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: bol 
uskutočnený  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 
odpredali  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,  24.4.2010  sa  uskutočnilo   oceňovanie   v  zmysle  Štatútu  obce  Krajné  podľa 
priloženého  návrhu  a  dodatku,  p.  Matyášová  prevzala  10  ks  žetónov  pre  p.  Juditu 
Magurovú, bytom Krajné 467, ktoré boli pridelené zo zdravotných dôvodov, p. Náhliková 
prevzala 10 ks žetónov pre p. Ľudmilu Vavákovú , bytom Krajné 120, ktoré boli pridelené  
zo zdravotných dôvodov

Ing. Galiovský – riaditeľ technického úseku

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

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

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

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

Za hlasovali všetci poslanci

6.  Návrh  VZN  č.1/2010  o  poskytovaní  opatrovateľskej  služby  a  o  úhradách  za 
poskytovanie opatrovateľkej služby

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  poslancom   OZ  Návrh  VZN 
č.1/2010  o  poskytovaní  opatrovateľskej  služby  a  o  úhradách  za  poskytovanie 
opatrovateľkej služby

OZ jednomyseľne  schvaľuje  VZN  č.1/2010  o  poskytovaní  opatrovateľskej  služby  a  o 
úhradách za poskytovanie opatrovateľkej služby

Za hlasovali všetci poslanci

7. Návrh VZN č.2/2010 o organizovaní spoločného stravovania

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  OZ  Návrh  VZN  č.2/2010  o 



organizovaní spoločného stravovania

OZ jednomyseľne schvaľuje VZN č.2/2010 o organizovaní spoločného stravovania

Za hlasovali všetci poslanci

8.  Žiadosť o odkúpenie pozemku Martin Mozolák a Oĺga Mozoláková, Krajné 286

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   OZ  žiadosť   o  odkúpenie 
pozemku p. Martina Mozoláka a p. Oĺgy Mozolákovej, Krajné 286, č.p. 464/1 vo výmere 
133m2.  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.  Tento  pozemok majú  manželia  Mozolákoví 
prihradený k predzáhradke.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  predaj  pozemku  p.  Martinovi  Mozolákovi  a  p.  Oĺge 
Mozolákovej, Krajné 286, č.p. 464/1 vo výmere 133m2.  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. Všetky náklady spojené s predajom  hradí kupujúci 

Za hlasovali všetci poslanci

9.Žiadosť o odkúpenie pozemku Štefan Malovic, Krajné 514

Starosta  obce Ing.  Vladislav Šuster  predložil   žiadosť p.  Štefana Malovica, 
Krajné 514 o preschválenie predaja pozemku 13462/20 vo výmere 262m2 v k.ú. Krajné za 
sumu  0,663€/m2  .   Predaj   pozemku  bol  schválený  OZ  dňa  30.4.2008  uznesením 
č.3/2008 časť A bod 7 jeho bratovi Vladimírovi Malovicovi, ktorý odkúpenie nedokončil.  
Uvedený  pozemok  sa  odpredáva  za  cenu  stanovenú  OZ  vo  výške  0,663,-  €/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 pozemku 13462/20 vo výmere 262m2 v k.ú. Krajné za 
sumu  0,663€/m2  .   Predaj   pozemku  bol  schválený  OZ  dňa  30.4.2008  uznesením 
č.3/2008 časť A bod 7 jeho bratovi Vladimírovi Malovicovi, ktorý odkúpenie nedokončil.  
Uvedený pozemok sa odpredáva za cenu stanovenú OZ vo výške 0,663,- €/m2, na základe 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e)  
ako prípad osobitného zreteľa. Všetky náklady spojené s predajom  hradí kupujúci 

Za hlasovali všetci poslanci

10.Rôzne

a) Kontrolórka obce p. Viera Macúchová  predložila  poslancom OZ správu o kontrolách 
vykonaných v roku 2009 a čerpanie rozpočtu za I.štvrťrok 2010

OZ berie  na vedomie správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách v roku 2009

OZ berie na vedomie správu o čerpaní rozpočtu za I.štvrťrok 2010

b)  Ekonómka  obce  predložila  účtovnú  uzávierku  SLV,  s.ro.  za rok  2009,  poslancov s 
účtovnou závierkou oboznámil konateľ spoločnosti Ing. Ľubomír Galiovský



OZ berie  na vedomie účtovnú uzávierku SLV, s.r.o. za rok 2009

c) Žiadosť oposkytnutie príspevku na stravovanie pre p. Miloslava Tomku, Krajné 310

Starosta obce  Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ žiadosť p. Miloslava Tomku, 
Krajné 310 o príspevok na stravovanie z dôvodu zlej finančnej situácie. Všetci poslanci 
dostali vyjadrenie sociálnej komisie k uvedenej žiadosti.

OZ neschvaľuje príspevok na stravovanie pre p. Miloslava Tomku, Krajné 310, na základe 
zápisnice zo sociálnej komisie, je potrebné, aby si p. Tomka upravil svoj životný štýl a 
dodržiaval liečebný režim a potom znova môže požiadať o príspevok na stravovanie.

Za hlasovalo 6 poslancov, p. Anna Haššanová sa hlasovania zdržala

d)  Žiadosť  o  pridelenie  väčšieho  počtu  žetónov pre  p.  Vlastu  Hviezdickú  a  p.  Aurela 
Hviezdického, Krajné 229.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ žiadosť p. Vlasty Hviezdickej  
a p. Aurela Hviezdického , Krajné 229 o pridelenie väčšieho počtu žetónov zo zdravotných 
dôvodov . 15 ks žetónov doporučuje  sociálna komisia.

OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 10 ks = 5+5  žetónov  pre p. Vlastu Hviezdickú a p. 
Aurela Hviezdického , Krajné 229 zo zdravotných dôvodov. 

Za hlasovali všetci poslanci

e) Informácie

• prebehlo výberové konanie na odvoz komunálneho a separovaného odpadu v obci 
Krajné  - bližšie informácie poskytol  Ing. Galiovský

• bola podaná žiadosť o vyradenie jedálne MŠ zo siete školských zariadení na MŠ 
SR 

• žiadosť  o  finančný  príspevok  na  Úrad  vlády SR –  okná  zdravotné  stredisko  a 
obecný úrad

• žiadosť na MF SR o finančný príspevok na rekonštrukciu zdravotného strediska
• žiadosť na MV SR o finančný príspevok na generálnu opravu hasičskej Tatry alebo 

žiadosť o repasovanú Tatru
• rekonštrukcia centrálnych priestorov obce – nebola schválená
• súbor Krajňanec cestuje do Indonézie na pozvanie
• kryty Krajné – pokračovanie v súdnom spore s MO SR
• oprava vojnových hrobov
• predpremiéra dokumentárneho filmu o záchrane židov u Mozolákov 

U Z N E S E N I  E č.  2/2010 zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa  29.4.2010.

A) Schvaľuje

1.  program OZ
2.  zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3.  Dodatok č.1 k VZN č.1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 



materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Krajné
4.   VZN č.1/2010 o poskytovaní opatrovateľskej  služby a o úhradách za poskytovanie 
opatrovateľkej služby
5. VZN č.2/2010 o organizovaní spoločného stravovania
6. predaj pozemku p. Martinovi Mozolákovi a p. Oĺge Mozolákovej, Krajné 286, č.p. 464/1 
vo výmere 133m2.  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. Všetky náklady spojené s  
predajom  hradí kupujúci 
7. predaj pozemku 13462/20 vo výmere 262m2 v k.ú. Krajné za sumu 0,663€/m2 .  Predaj 
pozemku bol schválený OZ dňa 30.4.2008 uznesením č.3/2008 časť A bod 7 jeho bratovi 
Vladimírovi Malovicovi, ktorý odkúpenie nedokončil.   Uvedený pozemok sa odpredáva za 
cenu stanovenú OZ vo výške 0,663,- €/m2, na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov § 9a ods. 8 písm. e) ako prípad osobitného zreteľa.  
Všetky náklady spojené s predajom  hradí kupujúci 
8.  pridelenie 10 ks = 5+5  žetónov  pre p. Vlastu Hviezdickú a p. Aurela Hviezdického , 
Krajné 229 zo zdravotných dôvodov. 

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ a zmenu ceny vodného a 
stočného na rok 2010
2. správu kontrolórky obce o vykonaných kontrolách v roku 2009
3.  správu o čerpaní rozpočtu za I.štvrťrok 2010
4.  účtovnú uzávierku SLV, s.r.o. za rok 2009
5. informácie starostu obce 

C) Neschvaľuje

1.  príspevok na stravovanie pre p. Miloslava Tomku, Krajné 310, na základe zápisnice zo 
sociálnej  komisie,  je  potrebné,  aby si  p.  Tomka  upravil  svoj  životný  štýl  a  dodržiaval 
liečebný režim a potom znova môže požiadať o príspevok na stravovanie.

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
Anna Haššanová, dňa: 
Ing. Ivan Janeka, dňa:  

Zapisovateľka: 
Jana  Hudecová, dňa: 


