
Zápisnica

zo  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v Krajnom, 
konaného dňa 9.12.2010

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo dňa 9.12.2010 za účasti 8 
poslancov, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, kontrolórky obce Viery Macúchovej,   p.  
Jany  Hudecovej  -  prednostky  obecného  úradu,  Ing.  Ľubomír  Galiovský  –  riaditeľ  
technického úseku obce, Mgr. Jana Mozoláková – ekonómka obce 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 hlavného kontrolóra 
6. Rozpočet obce Krajné na roky 2011-2013
7. VZN č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 
    drobné stavebné odpady
8. VZN č. 4/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými   
    odpadmi

       9. Zrušenie uznesenia č. 5/2007 časť A bod 10
      10. Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v obci Krajné pre potreby obce Krajné v 

     rokoch 2003 - 2010
       11. Rôzne: -  Návrh na nájom a neskôr kúpu pozemku od Lesov SR, š.p. Pri ZŠ s MŠ
                          -  Návrh na schválenie kontokorentného úveru vo VÚB
                          -  Dodatok č.2 k VZN č. 1/2009
       12. Uznesenie
       13. 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. Jána Konečného, Ing. Ivana 
Janeku, p. Štefana Horáka
Za  overovateľov  zápisnice  navrhol  starosta  obce  poslancov:  Ing.  Milana  Gajara,  p. 
Štefana Škodáčka
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: 
zatiaľ sa neuskutočnil predaj pozemku č.p. 17415/25 vo výmere 465m2 a p.č.17415/64 vo 
výmere 16m2 – zastavaná plocha  v súlade s § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 258/2009 Z. 
z.,  ktorým sa  dopĺňa  zákon  SNR č.  138/1991  Zb.  o majetku  obcí  v znení  neskorších 
predpisov  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  ako  i  v súlade  so  Všeobecne 
záväzným nariadením Obce Krajné „O zásadách hospodárenia s majetkom obce Krajné“. 
Minimálna cena pozemku určeného k odpredaju bude stanovená znaleckým posudkom 
v súlade  s vyhláškou  Ministerstva  spravodlivosti  SR  č.  492/2004  Z.z.  Všetky  náklady 
spojené kúpou hradí kupujúci. Zmluvu vyhotoví právnik obce (P. Antal s manž. Trnava).

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

5.  Voľba hlavného kontrolóra 

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster oboznámil poslancov OZ s prihláškami na 
voľbu hlavného kontrolóra. Prihlášku na hlavného kontrolóra podali dve záujemkyne a to 
Ing.  Katarína Lukáčová,  Krajné 313 a p.  Viera Macúchová,  Krajné 123.  Obidve splnili  
náležitosti príhlášky a tieto doručili do stanoveného termínu 24.11.2010 do 12.00 hod. Na 
OcÚ v Krajnom. 

Prebehla  voľba  na  členov   volebnej  komisie  na  voľbu  hlavného  kontrolóra  obce:  
navrhnutý boli: Ing. Ivan Janeka, Ing. Milan Gajar a p. Štefan Horák. 

OZ zvolilo za členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce : Ing. Ivana 
Janeku, Ing. Milana Gajara a p. Štefana Horáka. 

Za hlasovali všetci poslanci 

Nasledovalo predstavovanie kandidátok:  Ing. Kataríny Lukáčovej a p. Viery Macúchovej.
Po predstavení  kadidátok nasledovala tajná voľba na hlavného kontrolóra obce .  Proti  
podpisu dostali prítomní poslanci hlasovací lístok s pečiatkou obecného úradu a  a obálku 
taktiež s pečiatkou obecného úradu, potom sa jednotlivo odobrali  do určeného priestoru 
na vykonanie voľby a následne hlasovací lístok v obálke vhodili  do urny. Po skončení 
hlasovania  volebná  komisia  sčítala  hlasy  pre  kandidátky  a  po  spísaní  zápisnice  túto 
prečítali  a oznámili výsledok  voľby na hlavného kontrolóra obce. 

V tajnej voľbe bola zvolená za kontrolórku obce od 1.1.2011: p. Viera Macúchová s 
počtom hlasov 5 a Ing. Katarína Lukáčová dostala 3 hlasy. 

Zápisnica volebnej komisie je súčasťou zápisnice z obecného zastupiteľstva.
                                                                                     
OZ zvolilo za hlavného kontrolóra obce p. Vieru Macúchovú  na obdobie 6 rokov od 
1.1.2011 do 31.12. 2016.

6.   Rozpočet obce Krajné na roky 2011-2013  

Ekonómka obce Mgr. Jana Mozoláková predložila  OZ „Rozpočet obce Krajné 
na roky 2011-2013“



OZ  jednomyseľne schvaľuje rozpočet obce Krajné na roky 2011-2013

Za hlasovali všetci poslanci

7.   VZN č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a   
      drobné stavebné odpady  

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster   predložil  OZ  návrh  VZN  č.3/2010  o 
miestnych  daniach  a  miestnom  poplatku  za  komunálne  odpady  a   drobné  stavebné 
odpady.  Na otázky poslancov odpovedali  p. Batková a  Ing. Galiovský

OZ schvaľuje  VZN č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady

Za hlasovalo 7 poslancov , Ing. Milan Gajar sa hlasovania zdržal

8.   VZN č. 4/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými     
      odpadmi  

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  OZ návrh   VZN č.  4/2010  o 
nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými   odpadmi.  Na  otázky 
odpovedal   Ing. Galiovský.

OZ  jednomyseľne  schvaľuje  VZN  č.  4/2010  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a 
drobnými stavebnými   odpadmi

Za hlasovali všetci poslanci

9.   Zrušenie uznesenia č. 5/2007 časť A bod 10  

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster predložil  OZ  návrh na zrušenie uznesenia 
č. 5/2007 časť A bod 10. Materiály  obdržali všetci poslanci.

OZ  ruší   uznesenie č.  5/2007 časť A bod 10,  p.  Vratislavovi  Hašanovi  bude vrátená 
zaplatená suma 69,70€ poštovou poukážkou. 

Za hlasovali všetci poslanci

10.   Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v obci Krajné pre potreby obce Krajné v   
       rokoch 2003 - 2010  

Mgr. Pražienková predložila  OZ majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v 
obci Krajné pre potreby obce Krajné v  rokoch 2003 - 2010

OZ berie na vedomie majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v obci Krajné pre potreby 
obce Krajné v  rokoch 2003 - 2010

11. Rôzne  

a) Nájom a následné  odkúpenie časti p.č. 7127/5 od vlastníka Lesy SR, š.p.

Starosta obce Ing. Vladislav Šuster  predložil    návrh na  nájom a zároveň 
návrh na  odkúpenie pozemku č.p. 7127/5. Dôvodom prenájmu je zosúladenie užívacieho 
stavu p.č. 7127/5, na ktorej sa nachádza autobusová zastávka pri  základnej  škole.



OZ jednomyseľne schvaľuje prenájom  nehnuteľnosti   p.č.  7127/5  vo výmere 518 m2 
zastavané plochy a nádvoria od prenajímateľa SR – Lesy SR, š.p.
Za hlasovali všetci poslanci
OZ  jednomyseľne  schvaľuje  kúpu  časti  uvedeného  pozemku  č.  7127/5  podľa 
geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré sa budú realizovať v roku 2011
 Za hlasovali všetci poslanci 
b) Návrh na schválenie kontokorentného úveru od VÚB.

Starosta  obce  Ing.  Vladislav  Šuster  predložil  návrh  na  schválenie 
kontokorentného úveru od VÚB vo výške 40.000,-€.
OZ jednomyseľne schvaľuje kontokorentný  úver pre obec z VÚB banky v sume 40.000,-€ 
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. 

c) Dodatok č. 2 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 predložil OZ  návrh   Dodatku č. 2 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.2  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

e) informácie: 
• dňom 30.9.2010 bol splatený úver vo VÚB na opravu miestnych komunikácií
• predložili sme žiadosť o predĺženie linky do Stanovej doliny
• sumár poskytnutých dotácií pre spoločenské organizácie
• ďalšia spolupráca s MČ Brno - Chrlice

OZ berie na vedomie informácie starostu obce

U Z N E S E N I  E č.  6/2010 zo zasadnutia   obecného zastupiteľstva v Krajnom 
konaného dňa 9.12.2010.

A) Schvaľuje

1. program OZ
2. zloženie návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3. rozpočet obce Krajné na roky 2011-2013
4. VZN č.3/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady
5. VZN  č.  4/2010  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými 

odpadmi
6. prenájom   nehnuteľnosti   p.č.  7127/5  vo  výmere  518  m2  zastavané  plochy 

a nádvoria od prenajímateľa SR – Lesy SR, š.p.
7. kúpu časti uvedeného pozemku č. 7127/5 podľa geometrického plánu a znaleckého 



posudku, ktoré sa budú realizovať v roku 2011
8. kontokorentný  úver pre obec z VÚB banky v sume 40.000,-€   a zároveň súhlasí 

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

9. Dodatok č.2 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.

B) Berie na vedomie

1. kontrolu plnenia úloh z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v obci Krajné pre potreby obce Krajné v 

rokoch 2003 – 2010
3. informácie starostu obce

C) Zvolilo   

1. za členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce : Ing. Ivana Janeku,  
Ing. Milana Gajara a p. Štefana Horáka

2.  za hlavného kontrolóra obce p. Vieru Macúchovú  na obdobie 6 rokov od 1.1.2011 
do 31.12. 2016.                                                                 

D) Ruší

1. uznesenie  č.  5/2007  časť  A  bod  10,  p.  Vratislavovi  Hašanovi  bude  vrátená 
zaplatená suma 69,70€ poštovou poukážkou

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce

Overovatelia:                                                                         

Ing. Milan Gajar , dňa: 

Štefan Škodáček, dňa:  

Zapisovateľka: 

Jana  Hudecová, dňa: 


