
Zápisnica

z mimoriadneho   zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 6.1.2011

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 6.1.2011 
za účasti 9 poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce p. Viery 
Macúchovej,   p. Jany Hudecovej - prednostky obecného úradu, Mgr. Milana medveďa -  
riaditeľa ZŠ s MŠ v Krajnom a hostí z MČ Brno – Chrlice: Ing. Petr Mandelík, PhD. - 
starosta MČ Brno - Chrlice, Mgr. Monika Sklenářová - miestostarostka, Bc. Ivana Telecká 
- miestostarostka ,  Ing.Vladimír Kučera, riaditeľka Základnej školy v Brne – Chrliciach - 
PeaDr.  Marie Vlčková,  Mgr.Jitka Růžičková -  (radní,uč.ZŠ,členka šk.komise),  p.  Martin 
Prokeš  (zastupitel,  náčelník  JSDH),  p.  Petr  Matoušek  (člen  JSDH),  Ing.  Danka 
Palkechová – manažérka projektu.

Program: 
  

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu OZ
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Žiadosť o finančný príspevok na projekt k operačnému programu cezhraničnej 

spolupráce SR -ČR 2007-2013 a realizácia s ňou súvisiacich aktivít.
5. Rôzne:

a) Informácia – podiel na financovaní projektu 
b) Schválenie odmeny kontrolórke obce

6.  Uznesenie 
7.  Záver                                  

1.Otvorenie

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

2. Schválenie programu OZ  

Uznesenie č.1

OZ jednomyseľne schvaľuje program Obecného zastupiteľstva

Za hlasovali všetci poslanci 

     3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Do návrhovej komisie  navrhol starosta obce  poslancov: Mgr. Danku Markovú, p. Hanu 
Kubalákovú, p. Pavla  Kravárika
Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  Ing.  Emila  Valáška,  p.  
Mareka Ďuriša.
Za zapisovateľku určil starosta obce: p. Janu Hudecovú.



Uznesenieč.2

OZ jednomyseľne schvaľuje zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice

Za hlasovali všetci poslanci

      4.   Žiadosť o finančný príspevok na projekt k operačnému programu cezhraničnej   
        spolupráce SR -ČR 2007-2013 a realizácia s ňou súvisiacich aktivít. 

     a)Starosta  obce  Ing.  Vladislav Šuster  oboznámil  poslancov OZ  so  žiadosťou  o 
finančný príspevok v súlade s Operačným programom cezhraničnej spolupráce SR – ČR 
2007-2013 a s regionálnou dokumentáciou Fondu mikroprojektov, na realizáciu projektu 
“Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“, s celkovými výdavkami na projekt vo výške 
21.367,90,-€.

Uznesenieč.3

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  žiadosť  o  finančný  príspevok  v  súlade  s  Operačným 
programom cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 a s regionálnou dokumentáciou 
Fondu mikroprojektov, na realizáciu projektu “Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“, s 
celkovými výdavkami na projekt vo výške 21.367,90,-€.

Za hlasovali všetci poslanci.

         b) Spolufinancovanie žiadosti 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster podal návrh na schválenie 5% spoluúčasti 
na financovaní projektu t.j. vo výške 1068,40€.

Uznesenieč.4

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  spolufinancovanie  projektu  “Tancuj,  maľuj,  spievaj,  cez 
hranice  snívaj“  z  vlastných  zdrojov  žiadateľa  vo  výške  5%  z  celkových  oprávnených 
výdavkov, t.j. 1068,40€.

Za hlasovali všetci poslanci

5.      Rôzne  

           a) Informácia – podiel na financovaní projektu

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  oboznámil poslancov OZ s dohodou o 
financovaní projektu v podiele 50% na 50%, ktoré bolo dohodnuté na spoločnom stretnutí  
v Brne – Chrliciach dňa 17.12.2010.

OZ berie na vedomie informáciu starostu obce.

           b) Schválenie odmeny kontrolórke obce

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil   OZ  na  schválenie  mesačnú 
odmenu  kontrolórke  obce.  V  zmysle  zákona  369/1990  o  obecnom  zriadení  v  znení 
neskorších zmien a doplnkov podľa  § 18c ods. 5 obecné zastupiteľstvo môže hlavnému 
kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30 % z mesačného platu hlavného 
kontrolóra. 



Uznesenieč.5

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  mesačnú  odmenu  do  výšky  20  %  z  mesačného  platu 
hlavného kontrolóra. 

Za hlasovali všetci poslanci

6. Uznesenie OZ

Predseda návrhovej komisie Mgr. Danka Marková prečítala uznesenie z mimoriadneho 
zasadnutia obecného zastupiteľstva.

7. Záver

Starosta  obce  sa  na  záver  poďakoval  všetkým prítomným za účasť  na  mimoriadnom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.

U Z N E S E N I E č. 1/2011 z mimoriadneho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v 
Krajnom konaného dňa 6.1.2011.

A) Schvaľuje

1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3. žiadosť  o  finančný  príspevok  v  súlade  s  Operačným  programom  cezhraničnej 

spolupráce  SR  –  ČR  2007-2013  a  s  regionálnou  dokumentáciou  Fondu 
mikroprojektov, na realizáciu projektu “Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“, s 
celkovými výdavkami na projekt vo výške 21.367,90,-€.

4. spolufinancovanie projektu “Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“ z vlastných 
zdrojov žiadateľa vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t.j. 1068,40€.

5. mesačnú odmenu do výšky 20 % z mesačného platu hlavného kontrolóra. 

B) Berie na vedomie

      1. informáciu starostu obce

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         
 

Ing. Emil Valášek, dňa 6.1.2011

p. Marek Ďuriš, dňa 6.1.2011

Zapisovateľka: 

Jana  Hudecová, dňa: 6.1.2011


