
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 24.6.2010

Zasadnutie  Obecného  zastupiteľstva  sa  uskutočnilo  dňa  24.6.2010  za  účasti  8 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce Viery Macúchovej, Mgr. Jany 
Mozolákovej – ekonómky obce,   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. Záverečný účet obce Krajné za rok 2009
6. Štatút obce  Krajné
7. Rokovací poriadok OZ Krajné
8. Zásady odmeňovania poslancov OZ Krajné
9. Dodatok č. 1/2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Krajné

      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 obce v úvode zasadnutia 
prítomnosť  8  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, Ing. Milana Gajara,  
p. Štefana Škodáčka
Za overovateľov zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  p.  Annu  Haššanovú  ,  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, alebo sa plnia  priebežne: 
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  nadobudol  právoplatnosť,  VZN 
č.1/2010  o  poskytovaní  opatrovateľskej  služby  a  o  úhradách  za  poskytovanie  opatrovateľkej 
služby  nadobudlo  právoplatnosť,   VZN  č.2/2010  o  organizovaní  spoločného  stravovania  – 
nadobudlo  právoplatnosť,  uskutočnil  sa  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. Uskutočnil sa 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 Pridelenie 10 ks = 5+5 
žetónov  pre p. Vlastu Hviezdickú a p. Aurela Hviezdického , Krajné 229 zo zdravotných dôvodov  
– žetóny boli vybraté

Ing. Galiovský – riaditeľ technického úseku

OZ berie  na vedomie kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ

5. Záverečný účet obce Krajné za rok 2009.

Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila  Záverečný účet obce. 
                P. Viera Macúchová predložila  Správu hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 
za rok 2009 a odporúča OZ schváliť ho bez výhrad.

OZ berie na vedomie správu hlavného kontrolóra. 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  predložil OZ Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie za rok 2009.

OZ jednomyseľne schvaľuje Záverečný účet  obce a celoročné hospodárenie  za rok 2009 bez 
výhrad.

Za hlasovali všetci poslanci.

OZ berie na vedomie rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009. 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil OZ vysporiadať schodok hospodárenia 
za rok 2009 návratným zdrojom financovania vo výške 586 577,74€.

OZ jednomyseľne schvaľuje vysporiadať schodok hospodárenia za rok 2009 návratným zdrojom 
financovania vo výške 586 577,74€.

Za hlasovali všetci poslanci

6. Štatút obce Krajné

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  predložil  OZ Štatút obce Krajné.

OZ jednomyseľne schvaľuje Štatút obce Krajné.

Za hlasovali všetci poslanci

7. Rokovací poriadok OZ Krajné

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  predložil  OZ Rokovací poriadok OZ Krajné.

OZ jednomyseľne schvaľuje  Rokovací poriadok OZ Krajné.

Za hlasovali všetci poslanci



8. Zásady odmeňovania poslancov OZ Krajné

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ Zásady odmeňovania poslancov 
OZ Krajné.

OZ jednomyseľne schvaľuje  Zásady odmeňovania poslancov OZ Krajné.

Za hlasovali všetci poslanci

9. Dodatok č. 1 /2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Krajné

                   Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster   predložil   OZ Dodatok  č.  1/2010  k 
Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Krajné.

OZ  jednomyseľne schvaľuje  Dodatok č.1/2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území 
obce Krajné.

Za hlasovali všetci poslanci

10. Rôzne

a)  Žiadosť  o  nenávratné  finančné  prostriedky  v  rámci  opatrenia  2.2.OP  KaHR  na  realizáciu 
projektu „Verejné  osvetlenie miestnych komunikácií“.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   OZ žiadosť  o  nenávratné  finančné 
prostriedky v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu projektu „Verejné osvetlenie miestnych 
komunikácií“.

OZ jednomyseľne  schvaľuje  predloženie  žiadosti  o  NFP v  rámci  opatrenia  2.2.OP  KaHR na 
realizáciu  projektu  „  Verejné  osvetlenie  miestnych  komunikácií“,  ktorý  je  realizovaný  Obcou 
Krajné, 916 16 Krajné 52.

Za hlasovali všetci poslanci

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil OZ  zabezpečenie realizácie projektu 
po schválení žiadosti o NFP. 

OZ jednomyseľne schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.

Za hlasovali všetci poslanci

b) Žiadosť p Anny Bukovčanovej, 916 16 Krajné 460

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   OZ  žiadosť  o  pomoc  pri  riešení  
susedského problému p. Anny Bukovčanovej, Krajné 460.

OZ berie na vedomie list adresovaný OZ p. Annou Bukovčanovou, Krajné 460.

c) Návrh na schválenie  úväzku  funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2010 -2014

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil OZ návrh na schválenie úväzku funkcie 
starostu obce v období 2010 -2014 v plnom rozsahu 100%

OZ jednomysľne schvaľuje  úväzok funkcie  starostu  obce  na funkčné  obdobie  2010 – 2014  v 
plnom rozsahu 100%.

Za hlasovali všetci poslanci



d) Návrh na schválenie volebného obvodu  pre komunálne voľby 2010

Starosta  obce Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   OZ návrh na schválenie  volebného 
obvodu pre komunálne voľby 2010 pre voľbu poslancov OZ a starostu obce.

OZ  jednomyseľne schvaľuje jeden volebný obvod pre komunálne voľby 2010 pre obec Krajné  
pre voľbu poslancov a starostu obce.

Za hlasovali všetci poslanci

e) Návrh na schválenie počtu poslancov OZ na celé volebné obdobie  2010 - 2014

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster   predložil   OZ  návrh  na  schválenie  počtu 
poslancov na celé volebné obdobie 2010 – 2014  - 9 poslancov 

OZ jednomyseľne schvaľuje  počet  9 poslancov  na celé volebné obdobie  2010 – 2014 pre obec 
Krajné 

Za hlasovali všetci poslanci

f) Žiadosť  p. Márie Ochodníckej , Krajné 464 o pridelenie väčšieho počtu žetónov.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  OZ  žiadosť  p.  Márie  Ochodníckej,  
Krajné 464 o pridelenie väčšieho počtu žetónov pre jej dcéru Máriu Ochodnícku.  Túto žiadosť 
prerokovala i sociálna komisia dňa 21.6.2010 a doporučuje prideliť 10 ks žetónov. Po rozprave 
poslancov OZ bolo doporučené pridelenie 6ks žetónov.

OZ jednomyseľne schvaľuje pridelenie 6 ks žetónov pre p. Máriu Ochodnícku, Krajné 464.

Za hlasovali všetci poslanci

g) Žiadosť o odkúpenie pozemku p.č. 5532/7, p. Annou Trgalovou, Krajné 926

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ žiadosť o odkúpenie pozemku p.č.  
5532/7 vo výmere 38m2 p. Annou Trgalovou, Krajné 926, podľa GP č. 720-1/2009.

OZ jednomyseľne  schvaľuje  odpredaj  pozemku č.p.  5532/7  vo výmere 38m2 za  sumu    1, 
3277€/m2.  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.  
b)  pozemku  zastavaného  stavbou  vo  vlastníctve  nadobúdateľa  vrátane  priľahlej  plochy,  ktorá 
svojim umiestnením a využitím tvorí  neoddeliteľný celok so stavbou Všetky náklady spojené s 
predajom  hradí kupujúca. Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce. 

Za hlasovali všetci poslanci

h) Zrušenie uznesenia OZ č. 2/2010 časť A) bod 7

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ návrh na zrušenie uznesenia OZ 
č.2/2010 časť A) bod 7, je to schválenie odpredaja pozemku p.č.  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. Mgr. Pražienková podľa 
GP zistila,  že uvedená parcela je prislučkovaná k p.č. 12662,  takže p. Malovicovi nemôže byť 
predaná  ale  jeho  sestre  P.  Elene  Ušiakovej,  bytom SNP 402/4,  Myjava,  ktorá  je  vlastníčkou  
pozemku 12662.



OZ ruší uznesenie OZ č. 2/2010 časť A) bod 7 

Za hlasovali všetci poslanci

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil žiadosť p. Eleny Ušiakovej, bytom SNP 
402/4, Myjava o preschválenie kúpy pozemku 13462/20 vo výmere 262m2, pretože je vlastníčkou 
susedného pozemku č.p. 12662 a vyššie uvedený pozemok je k nemu na GP prislučkovaný. 

OZ jednomyseľne schvaľuje predaj pozemku p.č.   13462/20 vo výmere 262m2 v k.ú. Krajné za 
sumu 0,663€/m2 p. Elene Ušiakovej, bytom SNP 402/4, Myjava .  Predaj  pozemku bol schválený  
OZ dňa  30.4.2008  uznesením č.3/2008  časť A bod  7 jej  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.  Pozemok  je  prihradený  ako  prídomová  záhradka. 
Všetky náklady spojené s predajom  hradí kupujúca.  Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce. 

Za hlasovali všetci poslanci

ch) informácie: 
• list p. Galisa
• informácia o prideľovaní finančných prostriedkov z podielových daní 
• žiadosť o prenájom budovy bývalej MŠ – firma Meya, s.r.o. Dunajská Streda
• žiadosť o prenájom budovy bývalej MŠ pre vytvorenie Materského centra
• kryty Krajné – potvrdenie rozsudku Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom Krajským 

súdom v Trenčíne
• dotácia na opravu hasičského auta v sume 3.000,-€

U Z N E S E N I E č. 3/2010 zo zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Krajnom konaného  
dňa  24.6.2010.

A) Schvaľuje

1.  program OZ
2.  zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2009 bez výhrad.
4. vysporiadať schodok hospodárenia za rok 2009 návratným zdrojom financovania vo výške 586 
577,74€
5.  Štatút obce Krajné
6.  Rokovací poriadok OZ Krajné
7.  Zásady odmeňovania poslancov OZ Krajné
8. Dodatok č.1/2010 k Prevádzkovému poriadku pohrebiska na území obce Krajné.
9. predloženie žiadosti  o NFP v rámci opatrenia 2.2.OP KaHR na realizáciu projektu „Verejné 
osvetlenie miestnych komunikácií“, ktorý je realizovaný Obcou Krajné, 916 16 Krajné 52
10. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP.
11. úväzok funkcie starostu obce na funkčné obdobie 2010 – 2014 v plnom rozsahu 100%
12. jeden volebný obvod pre komunálne voľby 2010 pre obec Krajné pre voľbu poslancov OZ a  
starostu obce
13. počet  9 poslancov  na celé volebné obdobie  2010 – 2014 pre obec Krajné 
14. pridelenie 6 ks žetónov pre p. Máriu Ochodnícku, Krajné 464
15. odpredaj pozemku č.p. 5532/7 vo výmere 38m2 za  sumu    1, 3277€/m2.  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. b) pozemku zastavaného stavbou 
vo vlastníctve nadobúdateľa vrátene priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí 
neoddeliteľný  celok  so  stavbou  Všetky  náklady  spojené  s  predajom   hradí  kupujúca.  Kúpnu  
zmluvu vyhotoví právnik obce.
16. predaj pozemku p.č.  13462/20 vo výmere 262m2 v k.ú. Krajné za sumu 0,663€/m2 p. Elene 



Ušiakovej,  bytom  SNP  402/4,  Myjava  .   Predaj   pozemku  bol  schválený  OZ dňa  30.4.2008  
uznesením č.3/2008 časť A bod 7 jej 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.  Pozemok  je  prihradený  ako  prídomová  záhradka.  Všetky  náklady 
spojené s predajom  hradí kupujúca. Kúpnu zmluvu vyhotoví právnik obce.

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
2. informácie Ing. Galiovského
3.  správu hlavného kontrolóra
4. rozbor rozpočtového hospodárenia obce za rok 2009
5. list adresovaný OZ p. Annou Bukovčanovou, Krajné 460.
6. informácie starostu obce 

C) Ruší

1. uznesenie OZ č. 2/2010 časť A) bod 7 

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         

 Anna Haššanová, dňa 24.6.2010

 Štefan Horák, dňa: 24.6.2010

 Zapisovateľka: 

 Jana  Hudecová, dňa: 24.6.2010


