ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 30. januára 2020 o 16.00 hod. na Obecnom úrade
v Predajnej
OZ obce Predajná bolo zvolané podľa ustanovenia § 12 od. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Prítomní: viď prezenčná listina
PROGRAM ROKOVANIA
1./ Otvorenie
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľa pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice
4./ Kontrola plnenia uznesení
5./ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2019
6./ Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia
7./ Návrh VZN č. 2/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie PŠD
8./ Informácia o stave investičných projektov v obci
9./ Rôzne
10./ Interpelácie poslancov
11./ Uznesenie, záver

ROKOVANIE:
1.
Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá privítala poslancov
a ostatných prítomných –hlavnú kontrolórku obce Ing. Miroslavu Vaisovú a občanov pána Petra Marčáka,
pani Evu Kňazovickú a Ing. Ivana Kňazovického. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 7 poslancov,
poslanec Ofúkaný Ľuboš, Ján Črep sú ospravedlnení. OZ je uznášaniaschopné.
2.
Starostka obce predložila poslancom OZ návrh programu rokovania. Program bol
zverejnený na úradných tabuliach v obci dňa 15.1.2020. Poslanci OZ schválili program zasadnutia OZ
jednomyseľne (7/7).
3.
OZ určilo zapisovateľa zápisnice: p. Ing. Miroslavu Vaisovú a za overovateľov: p.
Dezider Smitka, p. Eva Pocklanová. Návrhová komisia bude pracovať v zložení: p. Ing. Jana Kohútová,
p. Marta Veselovská, p. Petra Hazuchová.
4.
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 12.12.2019
vykonala hlavná kontrolórka obce Ing. Miroslava Vaisová. OZ zobralo informáciu na vedomie bez
pripomienok (7/7).
5.
Hlavná kontrolórka obce predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za
rok 2019. Hlavná kontrolórka obce vykonala v roku 2019 11 kontrol podľa obsahového zamerania
a ďalšie odborné činnosti podľa jednotlivých plánov kontrolnej činnosti na I. a II. Polrok 2019. Poslanci
OZ nemali k predloženej správe pripomienky a OZ zobralo informáciu na vedomie bez pripomienok
(7/7).
6.
Starostka obce predložila poslancom Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia. Pri tvorbe Návrhu VZN č. 1/2020, obec
vychádzala zo zverejnených štatistických údajov na jedného prepočítaného žiaka na rok 2020, na základe
ktorých bol určený jednotkový koeficient vo výške 95,28 eur. Koeficienty pre jednotlivé druhy škôl a
školských zariadení v rámci školských originálnych kompetencií sú určené v zákone č. 668/2004 Z. z. o
rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve takto: Dieťa MŠ - 27,3, na činnosť ŠKD /každý
žiak ZŠ/ - 6, na ŠJ /potenciálny stravník-každý žiak ZŠ/ - 1,8, Na správu školských objektov - 1,5, CVČ –
1,1. Počet detí, žiakov sa posudzuje podľa stavu k 15. 9. 2019, v ŠJ sa vychádza z počtu všetkých
potenciálnych stravníkov, deti navštevujúce ŠKD – od 0. ročníka po 5. ročník - skutočný stav k 15.9.2019
a CVČ - na rok 2020 z evidencie obyvateľstva detí s trvalým pobytom v obci, ktoré k 1.1.2019 sú vo veku
od 5 do 15 rokov, čiže deti narodené od 2.1.2004 do 1.1.2014. Na správu školských objektov – všetky deti
MŠ a všetci žiaci ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
VÝPOČET – výška dotácie na jedno dieťa MŠ, žiaka školského zariadenia na rok 2020
MŠ: 95x27,3 =
2 593,50 eur
ŠKD: 95 x 6 =
570,00 eur

ŠJ:
95 x 1,8 =
171,00 eur
CVČ: 95 x 1,1 =
104,50 eur
Na správu budov: 95 x 1,5 = 142,50 eur
- uvedené sumy sa prepočítajú počtom detí, pričom MŠ má 36 detí, ŠKD 58 detí , ŠJ 164 stravníkov.
Poslanci nemali pripomienky, a tak dala starostka obce hlasovať o predloženom VZN č. 1/2020. Poslanci
OZ predložené VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského
zariadenia. schválili jednomyseľne. (7/7)
7.
Starostka obce predložila poslancom OZ Návrh VZN č. 2/2020 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Obec Predajná určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na
povinnú školskú dochádzku vo VZN č. 2/2020 takto: Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole v školskom roku 2020/2021 sa koná v Základnej škole s materskou školou
Predajná v budove na prvom poschodí, dňa: 8.apríla 2020 o 15:30 hod. Poslanci nemali pripomienky,
a tak dala starostka obce hlasovať o predloženom VZN č. 2/2020. Poslanci OZ predložené VZN č.
2/2020 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky schválili
jednomyseľne. (7/7)
8.
Starostka obce predložila poslancom ústnu informáciu ohľadom investičných akcií v obci,
konkrétne ich informovala o ukončení prác na rekonštrukcii telocvične a prác, ktoré neboli súčasťou
pôvodného rozpočtu a z tohot dôvodu je potrebné schváliť navýšenie rozpočtu o 26 991,29 € s DPH na
práce naviac pri rekonštrukcii telocvične. Rekonštrukciu vykonala spoločnosť Luma SK, spol. s. r. o.,
Dolná Tižiná 221, práce na telocvični boli urobené kvalitne. Poslanci nemali k uvedenému pripomienky,
a tak dala starostka hlasovať o schválení navýšenia prostriedkov vo výške 26 991,29 € s DPH na práce
naviac pri rekonštrukcii telocvične, čo poslanci schválili jednomyseľne (7/7).
Ďalej starostka obce informovala poslancov o prácach na komunitnom centre, ktoré by mali byť
ukončené do 15. marca 2020, o výzve z Environmentálneho fondu o doplnenie žiadosti na projekt
Obstaranie technickej infraštruktúry na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu v obci Predajná,
Tiež ich informovala o projekte „Modernizácia technického vybavenia školy“
– Časť „Didaktické pomôcky“ - na kontrolu riadiacemu orgánu bola zaslaná dokumentácia z verejného
obstarávania na zabezpečenie didaktických pomôcok. Zmluva s víťazom je podpísaná, ale nemôže byť
zatiaľ účinná, lebo nie je vykonaná kontrola procesu VO zo strany riadiaceho orgánu, o projekte
„Modernizácia technického vybavenia školy“
– Časť „IKT“ - na kontrolu riadiacemu orgánu bola zaslaná dokumentácia z verejného obstarávania na
zabezpečenie didaktických pomôcok. Zmluva s víťazom je podpísaná, ale nemôže byť zatiaľ účinná,
lebo nie je vykonaná kontrola procesu VO zo strany riadiaceho orgánu,o projekte „Modernizácia
technického vybavenia školy“
– Časť „Nábytok“ – dokumentácia je odkontrolovaná riadiacim orgánom, ktorým je MPRV SR, zmluva
teda bola podpísaná a zverejnená na webovom sídle obce a začínajú plynúť lehoty na dodanie nábytku
Ďalej informovala poslancov o projekte „Wifi pre teba“ - na kontrolu riadiacemu orgánu (MDaV SR) bola
zaslaná žiadosť o kontrolu verejného obstarávania. Zmluva s víťazom je podpísaná, ale nemôže byť zatiaľ
účinná, lebo nie je vykonaná kontrola procesu VO zo strany riadiaceho orgánu. Poslanci k uvedeným
informáciám nemali pripomienky a predložené informácie o investičných akciách v obci zobrali na
vedomie.
9.
Rôzne:
a) Starostka obce predložila poslancom informáciu o Uzatvorení zmluvy o poskytovaní
fotografických služieb Google Business View vo výške 500 € na 3D fotenie kostola, kalvárie,
námestia, pohľad na OÚ a Mlyn. Fotografie budú zobrazené na serveri Google a na webovej stránke
obce. Predmetné fotografie budú slúžiť na propagáciu obce.
b) Starostka obce informovala poslancov o pokračujúcom projekte Opatrovateľskej služby, ktorá
je financovaná z ESF. Problém je s nedostatkom opatrovateliek a opatrovaných. MPSR SR nám
prepláca finančné prostriedky na opatrovateľky načas a tiež o tom, že SVP pripravuje stavbu
Predajná – údržba toku Jasenský potok, ktorá bude pozostávať z odstránenia stromov, nánosov
a opevnení vymytého brehu a z opravy poškodeného opevnenia a vybudovania betónových
priečnych prahov.
c)
Starostka ďalej informovala o začatí obnovy katastrálneho operátu Katastrálnym odborom
OÚ Brezno, t. j. doterajší katastrálny operát je nevyhovujúci a nahradí sa novým katastrálnym operátom
(zisťovanie priebehu hraníc, meračské práce v intraviláne obce). Predbežný termín ukončenia je september

2021. Bude potrebné menovať komisiu na Obnovu katastrálneho operátu. Starostka navrhuje seba, ako
štatutára, Ing. Kňazovickú Mariannu (pracovníčku obce, ktorá má na starosti správu daní) a pána Fekiača
Jána občana obce Predajná, ktorý má skúsenosti s pozemkami a dlhodobo žije v Predajnej.
Poslanci k predloženým informáciám nemali pripomienky a zobrali ich na vedomie.
10.
Starostka obce vyzvala p. Petra Marčáka, aby sa vyjadril k veci, kvôli ktorej prišiel na
zasadnutie. Pán Marčák predložil svoju žiadosť o priamu intervenciu obce na ministerstve dopravy vo veci
zmeny grafikonu železničnej dopravy a zabezpečenie zastavovania vlakov v Predajnej aspoň na
požiadanie, ale taktiež o zabezpečenie opravy výtlkov na miestnej komunikácii na železničnú zastávku
a tiež aj nového asfaltového povrchu v úseku od mosta cez Hron po zastávku. Tiež predložil požiadavku,
aby boli zosúladené autobusové spoje s vlakovými. Pani starostka požiadala p. Marčáka o konkrétne čísla
spojov z grafikonu a čísla autobusov, ktoré by nadväzovali na vlaky, ktoré by mali byť predmetom
žiadosti a ubezpečila ho, že podá žiadosť na VÚC ale aj priamo Železniciam SR.
11.
Starostka obce ďalej udelila slovo p. Ing. Kňazovickému a jeho manželke. Pán Ing.
Kňazovický povedal, že by sa chceli vyjadriť k predaju parcely KN-C 670/9 v k. ú. Predajná, ktorú obec
predala v novembri 2018. p. Kňazovická chce, aby bolo na túto parcelu spätne zriadené vecné bremeno,
načo jej kontrolórka obce povedala, že to nie je možné. P. Kňazovická tvrdí, že predmetnú parcelu užíva
jej rodina už od roku 1980 ako príjazdovú cestu k pozemku 670/8, k čomu priniesla aj písomné
prehlásenie 27 občanov Kramlišťa. Z jej tvrdenia vyplýva, že má záujem kúpiť pozemok p. č. KN –C
670/8 od vlastníka Slovenský pozemkový fond. Prečo nebola oslovená pri predaji tohto pozemku? Chcela
sa dohodnúť s kupujúcimi tejto parcely, že aj ona by kúpila časť parcely, nakoľko predmetnú parcelu
kúpili traja vlastníci, ktorý využívajú cestu ako príjazd k svojim rodinným domom. Poslankyňa
Veselovská – prečo sme to predali? Kde bola stavebná komisia? P. Bukovec ako predseda komisie
povedal, že tam Stavebná komisia nebola. Nakoľko bol, ale predaj uskutočnený ešte v novembri 2018,
zasadala Stavebná komisia v inom zložení. Kontrolórka obce povedala, že obec pri predaji postupovala
v súlade so zákonom 138/1991 Zb. o majetku obcí, tzn. zámer o predaji pozemku bol zverejnený na
úradnej tabuli obce, na webovej stránke a aj v obecných novinách najmenej 15 dní pred schválením v OZ.
Pripomienky k predaju pozemku od občanov neboli žiadne a preto za poslanci OZ rozhodli schváliť
predaj. Kontrolórka obce sa jej opýtala či nemá možnosť využívať iný prístup k tomuto pozemku?, načo
pani Kňazovická odpovedala, že nie. Starostka obce navrhuje, že zistí u právnika aké sú možnosti, či je
potrebný súhlas všetkých vlastníkov predmetnej parcely k zriadeniu vecného bremena.
12.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadnutie a
poďakovala všetkým prítomným za účasť na zasadnutí.
V Predajnej 30.1.2020
Zapísala: Ing. Miroslava Vaisová..........................................
Overovatelia: Petra Hazuchová..........................................
Martin Bukovec................................................

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

