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Zápisnica 
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Predajná 

konaného dňa 17.3.2022    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

Poslanci: Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Eva 
Pocklanová,  Dezider Smitka, Marta Veselovská 

Neprítomní:     Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný, 
Ďalší prítomní: Ing. Miroslava Vaisová, hlavná kontrolórka 
Verejnosť:      -    
                             
Návrh programu rokovania 
Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Správa hlavnej kontrolórky:  

a)  o kontrolnej činnosti za rok 2021 
b) o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií 
c) o stave úverového zadĺženia obce k 31.12.2021 

6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 1/2022 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

8. Prejednanie žiadosti spoločnosti Profax, s. r. o. k výpovedi Zmluvy o odvoze TKO 
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného rozpočtu 

2023-2024 
10. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného rozpočtu 

2023-2024 
11. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 
12. Vyhodnotenie činnosti Komunitného centra za rok 2021 
13. Majetkové záležitosti: 

a) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti KN – E 1151/6 o výmere 130 m2 - Vladimír Choma, 
Kapitána Nálepku 830/92, 068 01 Medzilaborce 

b) Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti v budove Obecného úradu č. 67 (bývalej krajčírskej 
dielne) – Ingrid Nociarová, Zábrežná ulica 205/5, 976 63 Predajná 

14. Rôzne 
15. Interpelácie poslancov 
16. Uznesenie, záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvorila Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 
Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  7, poslanec Ľuboš Ofúkaný a Martin 
Bukovec  sú ospravedlnení, OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutie 
Návrhy poslancov: 0 
 
Uznesenie č. 268/2022 :   
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Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná 
schvaľuje  
program rokovania  
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
     
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

17. Otvorenie 
18. Schválenie programu zasadnutia 
19. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice 
20. Kontrola plnenia uznesení 
21. Správa hlavnej kontrolórky:  

a)  o kontrolnej činnosti za rok 2021 
b) o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií 
c) o stave úverového zadĺženia obce k 31.12.2021 

22. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 1/2022 o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 

23. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 2/2022 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

24. Prejednanie žiadosti spoločnosti Profax, s. r. o. k výpovedi Zmluvy o odvoze TKO 
25. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného rozpočtu 

2023-2024 
26. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného rozpočtu 

2023-2024 
27. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 2023-2024 
28. Vyhodnotenie činnosti Komunitného centra za rok 2021 
29. Majetkové záležitosti: 

c) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti KN – E 1151/6 o výmere 130 m2 - Vladimír Choma, 
Kapitána Nálepku 830/92, 068 01 Medzilaborce 

d) Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti v budove Obecného úradu č. 67 (bývalej krajčírskej 
dielne) – Ingrid Nociarová, Zábrežná ulica 205/5, 976 63 Predajná 

30. Rôzne 
31. Interpelácie poslancov 
32. Uznesenie, záver 

 
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Anežka Búdová, Eva Pocklanová  
Návrhová komisia:         Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová 
Zapisovateľka:               Ing. Miroslava Vaisová 
 
 
Uznesenie č. 269/2022 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  

a) Určuje:  
Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Miroslava Vaisová 
Za overovateľov správnosti zápisnice: Anežka Búdová, Eva Pocklanová 
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b) Volí: 
Mandátovú a Návrhovú  komisiu v zložení: 
Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová 

 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 4.  Kontrola plnenia uznesení 
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 
15.12.2021 bola poslancom OZ zaslaná mailom. Vo svojej správe konštatuje, že uznesenia sú splnené 
alebo sa priebežne plnia.  Poslanci k nej nemali žiadne pripomienky. Správa z kontroly pnenia 
uznesení je prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 270/2022: 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Berie na vedomie 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. kontrolu plnenia uznesení 
zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2021 bez pripomienok 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 5./ Správa hlavnej kontrolórky:  

a)  o kontrolnej činnosti za rok 2021 
b) o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií 
c) o kontrole celkového dlhu obce k 31.12.2021 

 
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Správy boli poslancom zaslané mailom.  

a) Správu o kontrolnej činnosti predložila v súlade s §18 písm. f) zákona č. 369/1990 Z. z. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V priebehu hodnoteného obdobia som 
vykonávala kontrolnú činnosť, ktorá mi vyplýva z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 
Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom 
zriadení“). Túto kontrolnú činnosť vykonávala v súlade s plánmi kontrolnej činnosti. 
V nadväznosti na schválený plán kontrolnej činnosti bola kontrolná činnosť zameraná na 
výkon kontrolnej činnosti a výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných 
stanovísk v súlade so zákonom o obecnom zriadení. V roku 2021 vykonala 16 kontrol v súlade 
s plánmi kontrolnej činnosti. Starostka otvorila k správe diskusiu. Poslanci k správe nemali 
žiadne pripomienky. Správa o kontrolnej činnosti je prílohou zápisnice.  

b) Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, úlohou hlavného kontrolóra je, okrem 
iného aj kontrola vybavovania žiadostí, sťažností a petícií. V roku 2021 boli na obec Predajná 
podané 2 žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám, ktoré boli vybavené bezodkladne,  v súlade s § 17 zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám (najneskôr do 8 pracovných dní) a Obec Predajná viedla evidenciu 
žiadostí oddelene od ostatných písomností v súlade s § 20 zákona o slobodnom prístupe 
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k informáciám. V roku 2021 boli na obec Predajná podané štyri podnety, ktoré boli 
posudzované ako sťažnosť v zmysle zákona č. 9/2010 o sťažnostiach. Všetky štyri sťažnosti 
boli vybavené do 60 pracovných dní v súlade s § 13 zákona o sťažnostiach. V roku 2021 
neboli na obec podané žiadne petície. Starostka otvorila k správe diskusiu. Poslanci k správe 
nemali žiadne pripomienky. Správa z kontroly vybavovania žiadostí, sťažností a petícií je 
prílohou zápisnice.  

c) Celkovou sumou dlhu obce sa podľa § 17 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. rozumie súhrn 
záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z 
investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce. Tieto záväzky obec 
eviduje k 31.12.2021 vo výške 279 309,51 €, t. j. nesplatená istina z bankových úverov, čo 
predstavuje 23 % z celkových bežných príjmov roku 2020 (zo 1 214 787,79 €). Suma ročných  
splátok v roku 2021 bola vo výške 50 502,56 €, čo je 7,5% skutočných bežných príjmov za 
predchádzajúci rok znížených  o prostriedky  poskytnuté  v príslušnom  rozpočtovom  roku  
obci  alebo  vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky 
poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na 
základe osobitného predpisu.  (z 671 815,19 € - vlastné príjmy v roku 2020). Na základe 
vykonaného overovania neboli zistené žiadne nedostatky, podiel celkového dlhu obce  v roku 
2021 nepresiahol, hranicu 60% skutočných bežných príjmov a suma ročných splátok 
neprekročila 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka. Starostka otvorila 
k správe diskusiu. Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. Správa z kontroly celkového 
dlhu obce k 31.12.2021 je prílohou zápisnice. 
 

Uznesie č. 271/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Berie na vedomie 
Správy hlavnej kontrolórky obce: 

a)  o kontrolnej činnosti za rok 2021 
b) o kontrole vybavovania žiadostí, sťažností a petícií 
c) z kontroly celkového dlhu obce k 31.12.2021 

 bez pripomienok 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 6:  Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 1/2022 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
Predkladá starostka obce. Obec je zo svojho rozpočtu, z podielových daní, povinná uhrádzať náklady 
na prevádzku a mzdy dieťaťa materskej školy a žiaka školského zariadenia.  
Originálne kompetencie obcí na úseku školstva sú definované v zákone č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. V § 6 ods. 12, § 9 ods. 12 a § 9a zákona č. 596/2003 Z. z. sú uvedené kompetencie a úlohy 
pre obce v oblasti financovania školstva, kde je uvedená aj povinnosť samosprávy prijať všeobecne 
záväzné nariadenie, v ktorom určí výšku dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského 
zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Obec poskytne finančné prostriedky na dieťa MŠ a 
dieťa školského zariadenia v  zriaďovateľskej pôsobnosti  z finančných prostriedkov poukázaných z 
výnosu dane z príjmov fyzických osôb v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 
a dieťa školského zariadenia vypočítanej podľa nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. Ministerstvo 
financií SR každoročne zverejňuje na svojej webovej stránke východiskové štatistické údaje a podiel 
obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) nasledujúci rok. Na základe 
zverejnených štatistických údajov zverejnilo ministerstvo štatistické údaje a podiel obcí na výnose 
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DPFO na rok 2022, z ktorého vychádza jednotkový koeficient na jedného prepočítaného žiaka na rok 
2022 vo výške 98,70 eur. Tento jednotkový koeficient sa následne vynásobí koeficientom, ktorý je 
určený vo výške 27,3 pre dieťa MŠ, vo výške 1,8 pre potenciálneho stravníka, vo výške 6 pre žiaka 
v ŠKD a 1,1 pre žiaka CVČ. Takto je vypočítaná výška finančných prostriedkov na jedno dieťa na 
celý rok v MŠ a v jednotlivých školských zariadeniach, ktorá je uvedená vo VZN č. 1/2022. Pre dieťa 
MŠ je to teda 2 695 €, pre potenciálneho stravníka je to 178 €, pre dieťa ŠKD je to 592 € a žiaka CVČ 
je to 108 €. Počet detí MŠ je 37, v ŠJ je 156 stravníkov a v ŠKD je 38 detí. Na základe tohto návrhu 
VZN navrhla ZŠ s MŠ Predajná rozpočet na rok 2022, pričom objem finančných prostriedkov pre MŠ, 
ŠKD a ŠJ od obce je vo výške 149 979 €. 
Návrh VZN bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných tabuliach v obci dňa 16.12.2021, čo je 
v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, teda 15 dní pred jeho schválením v OZ. 
K predloženému návrhu neboli podané žiadne pripomienky. Starostka otvorila diskusiu k danému 
bodu. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy a tak dala starostka o návrhu 
VZN hlasovať.  
 
Uznesenie č. 272/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
predložený návrh  VZN 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a dieťa školského zariadenia 

b) uznáša sa 
vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 Zákona číslo 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 2 a ods. 12 písm. d) zákona č. 
596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov uznieslo na VZN č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku 
a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 7./ Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 2/2022 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

 
Predkladá starostka obce. Návrh VZN č. 2/2022 bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných 
tabuliach dňa 14.2.2022, teda najmenej 15 dní pred schválením. K predloženému návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky.  
Podľa § 20 ods. 3a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  obec má povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením miesto a čas 
zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základnej škole v školskom roku 2022/2023 sa bude konať v Základnej škole s materskou školou 
Predajná v budove na prvom poschodí, dňa: 6. apríla 2022 o 16:00 hod. V prípade, že v čase konania 
zápisu bude pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový alebo výnimočný stav, resp. budú nariadené 
obmedzenia z RÚVZ, bude zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky uskutočnený 
elektronicky cez webové sídlo školy www.zspredajna.edupage.org v čase od 1.4.2022 do 14.4.2022. 
Starostka otvorila k danému bodu diskusiu. Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 2/2022 nemali 
pripomienky ani doplňujúce návrhy a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 273/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
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predložený návrh  VZN 2/2022 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky 

b) uznáša sa 
vo veciach plnenia úlohy štátnej správy  v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) a § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 
596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov na VZN 2/2022 o určení miesta 
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 8./ Prejednanie žiadosti spoločnosti Profax, s. r. o. k výpovedi Zmluvy o odvoze TKO 
Predkladá starostka obce. Na minulom zasadnutí, dňa 15.12.2021 bolo prijaté uznesenie č.254/2021 
o výpovedi zmluvy o odvoze TKO s firmou Profax Nemecká. Na základe tohto uznesenia sme firme 
Profax zaslali výpoveď zmluvy o odvoze TKO s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Spoločnosť 
Profax na základe toho zaslala obci novú cenovú ponuku za odvoz odpadu, a to vo výške 58,20 €/1 
tonu a žiada obec, aby odstúpila od výpovede zmluvy. Starostka oslovila poslancov, aby sa k tomu 
vyjadrili a otvorila diskusiu. Poslanec Črep - mali by sme trvať na výpovedi, nakoľko už minule sme 
sa dohodli, že odpad nám bude odvážať Sekológ a teda spoločnosť, ktorej členom je aj naša obec. Oni 
nám navrhli cenu 58 €/1t.. Poslankyňa Veselovská – mali by sme si nechať Profax, načo kontrolórka 
uviedla, že nakoľko sme vypovedali zmluvu, budeme musieť dodávateľa služby- odvoz odpadu 
súťažiť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Ak nám bude zvážať odpad Sekológ, nemusíme 
ho obstarávať, nakoľko sme členmi Sekológu. Poslankyňa Pocklanová – veď preto sme žiadali 
výpoveď, lebo sme neboli spokojní s cenou. Kohútová – tiež by som to už nechala tak, veď sme už 
vypovedali zmluvu. Veselovská – a nezvýši Sekológ cenu? Starostka – to my obce budeme o tom 
rozhodovať na Valnom zhromaždení. Smitka – nechať tých istých. P. Kohútová – a akú sme mali 
vlastne cenu predtým? Starostka uviedla, že cena firmy Profax bola zazmluvnená vo výške zo 68,40 
€/1t. Sekológ nám ponúkol cenu 58 €/1t. p. Smitka – a kedy sa budú smeti po novom odvážať? 
Starostka – smeti sa budú odvážať v tom istom intervale, každý druhý týždeň v mesiaci, v piatok. 
Poslanec Črep – a aká je cena za uloženie odpadu? Starostka uviedla, že cena je 35,38 €/1t + zákonný 
poplatok 27 €/1t.  Z dôvodu vyššej miery triedenia v roku 2021 by sme mali klesnúť pri zákonnom 
poplatku z 27 €/1t na 22 €/1t. Za rok 2021 sme odviezli a uložili približne 180 t odpadu. .Ďalšie otázky 
a pripomienky zo strany poslancov neboli, a tak dala starostka hlasovať o bode programu. 
 
Uznesenie č. 274/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
Žiadosť firmy Profax – Barthová Danka, ul. Hronská 22, Nemecká k výpovedi zmluvy o odvoze TKO 
zo dňa 24.1.2022 

b) Trvá 
na výpovedi zmluvy o odvoze komunálneho odpadu s firmou Profax – Barthová Danka, ul. Hronská 
22, Nemecká 
 
Hlasovanie:                     
za:      6- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,   
proti :      0 
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zdržal sa:       1  - Marta Veselovská                             
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 9: Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného 
rozpočtu 2023-2024 
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Vo svojom stanovisku zhodnotila, že návrh viacročného rozpočtu 
a návrh rozpočtu obce na rok 2022 je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi – zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a tiež zohľadňuje ustanovenia 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné 
stavebné odpady v z. n. p., zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov 
územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., a zákona č. 597/2003 Z. z. 
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. a ostatné súvisiace 
právne normy.  Vo svojom stanovisku tiež konštatuje, že je pravdepodobné, že vzniknú bežné 
výdavky, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, alebo boli zahrnuté do rozpočtu v nižšej výške, ako bude 
skutočná potreba. A tiež konštatuje, že v navrhnutom rozpočte školských zariadení – MŠ, ŠKD, ŠJ, 
ktoré sú financované z rozpočtu obce, a teda rozpočet obce priamo ovplyvňujú,  nie je premietnuté 
zvýšenie platov zamestnancov o 3 % od 1.7.2022 v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa ani 
odmena vo výške 350 € pre zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z., 
a v prípade, že v ŠKD a ŠJ neuvažujú s nižším počtom zamestnancov, hodnotí tento rozpočet za 
nereálny, a z rozpočtu obce bude potrebné nakoniec poskytnúť viac finančných prostriedkov najmä 
z dôvodu vývoja mzdových výdavkov v priebehu roka. V tom prípade bude potrebné prijať aj novelu 
VZN 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského 
zariadenia, nakoľko rozpočet školy bol tvorený na základe získaných prostriedkov nielen zo štátneho, 
ale aj obecného rozpočtu na základe VZN. 

 
Uznesenie č. 275/2022 
Obecné zastupiteľstvo Predajná 
Berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024 bez 
pripomienok 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 10: Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného 
rozpočtu 2023-2024 
Predkladá predseda finančnej komisie Ing. Kohútová Jana. Zhodnotila, že rozpočet výdavkov 
zodpovedá príjmom a obec bude nútená šetriť finančné prostriedky, nakoľko väčšinu výdavkov tvoria 
bežné výdavky potrebné na chod obce.  
 
Uznesenie č. 276/2022 
Obecné zastupiteľstvo Predajná 
Berie na vedomie 
Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu na rok 2022 obce a viacročného rozpočtu 2023-2024 
bez pripomienok 
   
Hlasovanie:                     
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za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 11:    K bodu 11./ Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a viacročného rozpočtu na roky 
2023-2024 
Predkladá starostka obce, ktorá požiadala ekonómku obce p. Mamojkovú, aby popísala jednotlivé 
položky rozpočtu. P. Mamojková uviedla, že v návrhu rozpočtu sú navrhnuté celkové príjmy vo výške 
1 247 971 € a výdavky vo výške 1 247 194 €, z toho bežné príjmy so vo výške 1 187 410 € a bežné 
výdavky vo výške 1 184 376 €, kapitálové príjmy sú vo výške 9 747 € a kapitálové výdavky vo výške 
43 210 €. Rozpočet obce zahŕňa bežné príjmy vo výške 1 128 610 € a bežné výdavky vo výške 
515 672 €. Rozpočet školy zahŕňa bežné príjmy vo výške 58 800€ a bežné výdavky vo výške 668 704 
€. Celkový rozpočet je zostavený ako prebytkový. Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na bežný chod 
obce, pričom obec financuje okrem výdavkov Obecného úradu aj výdavky Dobrovoľného hasičského 
zboru, Komunitného centra, opatrovateľskej služby, civilnej ochrany, ďalej financuje opravu ciest, 
odvoz a uskladnenie odpadu, verejné osvetlenie ako aj športové a kultúrne aktivity v obci. Tento rok 
obec po dlhej pauze zorganizuje aj Dni obce Predajná. Bežné výdavky materskej školy, školského 
klubu a školskej jedálne financuje obec v súlade s VZN č. 1/2022. Bežné výdavky na základné 
vzdelanie sú  hradené zo štátneho rozpočtu.   
Kapitálové príjmy obce sú navrhnuté len vo výške 9 747 €, jedná sa o transfer zo štátneho rozpočtu na 
projekt Wifi pre Teba. Kapitálové výdavky zahŕňajú výdavky na projekt Wifi pre Teba, kúpu 
pozemkov, rozšírenie kamerového systému, spoluúčasť na nákup traktora v prípade úspešnosti 
podaného projektu a tiež aj výdavky na aktualizáciu ÚPN obce. Najvyššie výdavky obec predpokladá 
na opravu mosta pod Kalváriou.  
V návrhu rozpočtu sú tiež zahrnuté finančné operácie, ktoré slúžia na prevod prostriedkov, príjmové 
operácie zahŕňajú prostriedky predchádzajúcich rokov a z rezervného fondu obce, ktoré budú použité 
na úhradu kapitálových výdavkov a splátky úverov. Obec spláca úvery na technické vybavenie učební 
školy, rekonštrukciu telocvične, na rekonštrukciu materskej školy a komunitného centra. 
O dotáciu z rozpočtu obce požiadal Slovenský zväz zdravotne postihnutých so sídlom v Podbrezovej, 
vo výške 150 €, ktoré im obec zahrnula do návrhu rozpočtu. Jednota dôchodcov si podala žiadosť 
o dotáciu vo výške 1 000 € na činnosť, obec im  do rozpočtu navrhla sumu 500 €.   
Starostka navrhuje transfer pre Jednotu dôchodcov navýšiť o 100 € z dôvodu okrúhleho výročia 
miestnej organizácie a tiež doplniť do rozpočtu výdavky vo výške 650 € na žalúzie do Komunitného 
centra.  Starostka dala o návrhoch na doplnenie výdavkov do rozpočtu hlasovať.. Poslanci súhlasia so 
zahrnutím do rozpočtu - výdavky vo výške 650 € na žalúzie do Komunitného  centra a súhlasia so 
sumou 600 € pre Jednotu dôchodcov. Tým sa zmenia bežné výdavky na výšku  1 247 944  € 
a prebytok celkového rozpočtu bude 27 €. 
Poslanec Smitka sa pýta, či sa budú robiť schodíky popod most na autobusové zastávky na hlavnú 
cestu a zastávky. Poslankyňa Búdová – vždy sa to odkladá, na tie schodíky ku zastávke nikdy nie sú 
peniaze, tie schody sú dôležité, môže sa tam stať úraz. Smitka – sú nebezpečné, autá tam chodia 
strašne rýchlo, tak tie schody by boli riešenie. Smitka - Netreba nám wifi, ale schody. Starostka – 
môžeme pripraviť štúdiu, ale pozemok nie je náš, ďalším problémom je stanovisko slovenskej správy 
ciest, nakoľko by schody a bezbariérový prístup, ktorý by bol potrebný v zmysle nových noriem, by 
priamo susedil s existujúcim mostným objektom, ktorý by sa mal rekonštruovať. Veselovská – dajme 
spraviť dotazník, či vôbec majú občania o to záujem, lebo podľa mňa tade nikto nebude chodiť. 
Starostka – v prvom rade bude potrebné majetkovoprávne vysporiadanie. Do budúceho zasadnutia 
zistím vlastnícke vzťahy a či je to vôbec možné tam robiť, nakoľko sa celý most bude opravovať. 
Starostka ako príklad uviedla majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod autobusovými 
zastávkami na ceste I/66, kedy sme už v decembri odsúhlasovali kúpnu zmluvu a dosiaľ nie je zmluva 
podpísaná zo strany SSC Bratislava, ktorý má štátny majetok v správe a  odobrená Ministerstvom 
financií SR, nakoľko pozemky pod zastávkami sú  majetok štátu. Obec už má nachystaný projekt, aj 
všetky vyjadrenia (voda, elektrina, plyn, Orange, T-Com), ktorých platnosť už uplynula. Ak nám 
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pozemky pod zastávkami SSC Bratislava prevedie, tak to bude možné, budeme to financovať z MAS-
ky Chopok Juh, teda z eurofondov. 
Starostka ďalej uviedla, že tento rok budeme mať opäť Dni obce. Kohútová – stačí 1 deň obce. Na dni 
obce sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 6 700 €.  Komisia kultúry nech pripraví návrh, 
o ktorom sa budeme baviť nabudúce. Črep – mohli by sme zavolať Heleninie oči.  
Črep – hasičskému autu končí havarijná poistka. Starostka – to nie je naše auto, nakoľko máme 
Zmluvu o výpožičke z Ministerstva vnútra SR do 30.6.2022, uvidíme či nám predĺžia zmluvu 
o výpožičke alebo nám ho darujú, a potom budeme riešiť poistku. 
Ďalšie otázky ani pripomienky k rozpočtu neboli dané, a tak starostka dala o návrhu rozpočtu 
hlasovať. 
 
Uznesenie č. 277/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
A/ schvaľuje 

a) rozpočet obce na rok 2022v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej 
klasifikácie (príloha č. 2), v členení: 

1. Rozpočet celkom 
Príjmy celkom                1 247 971  € 
Výdavky celkom      1 247 944  €,  

z toho: 
  

2. Bežný rozpočet: 
Bežné príjmy celkom 1 187 410 € 
Bežné výdavky celkom 1 185 026 € 

3. Kapitálový rozpočet 
Kapitálové príjmy                                      9 747 € 
Kapitálové výdavky                                 43 210 € 

4. Rozpočet finančných operácií 
Príjmové finančné operácie                     50 814 € 
Výdavkové finančné operácie                 19 608 € 
 

b) Rozpočet rozpočtovej organizácie Základnej školy s materskou školou Predajná 
        1. príjmy celkom:    668 704 €, v tom: 
Prenesené kompetencie:             459 925 € 
Originálne kompetencie:  149 979 € 
Vlastné príjmy:     58 800 € 
         2. výdavky celkom: 668 704 €, v tom: 

- bežné výdavky 
09.1.2.1. – základné vzdelanie 
610 tarifný plat, príplatky, odmeny       266 000 € 
620 poistné      96 000 € 
630 materiál, služby               88 668 € 
640 transfery      4 007 € 

 Spolu základné vzdelanie:  454 675 € 
09.1.1.1. – predškolská výchova 
610 tarifný plat, príplatky, odmeny        74 600 € 
620 poistné    27 000 € 
630 materiál, služby     7 110 € 
640 transfery         555 € 

 Spolu predškolská výchova  109 265 € 
09.5.0.1. – školský klub detí  
610 tarifný plat, príplatky, odmeny        18 700 € 
620 poistné      5 000 € 
630 materiál, služby        550 € 
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640 transfery         246 € 
Spolu školský klub detí  24 496 €  

09.6.0.1. – zariadenie školského stravovania 
610 tarifný plat, príplatky, odmeny         25 000 € 
620 poistné      8 600 € 
630 materiál, služby        900 € 
633 potraviny                44 000 € 
640 transfery      1 768 € 
Spolu zariadenie školského stravovania  80 268 € 
 
Obecné zastupiteľstvo obce  Predajná 
B/ berie na vedomie 
Rozpočet obce Predajná na roky 2023-2024 ako výhľadový podľa funkčnej a ekonomickej 
rozpočtovej klasifikácie 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 12./ Vyhodnotenie činnosti Komunitného centra za rok 2021 
Predkladá starostka obce.  Komunitné centrum svoju činnosť začalo slávnostným otvorením dňa 
15.10.2021 z dôvodu pretrvávajúcej situácie s pandémiou Covid – 19, následne bol pripravený deň 
otvorených dverí, ktorého sa zúčastnilo 24 návštevníkov. Počas októbra sa plánovali aktivity, 
v novembri a decembri sa kvôli vyhláseným opatreniam v dôsledku Covid 19 uskutočnilo len pár 
aktivít, napr. Zumba detí, maľovanie jesenných pohárov, výzdoba vianočného stromčeka. 
V Komunitnom centre sa počas týchto troch mesiacov organizovali aj individuálne stretnutia s 
klientami. Tento rok sa v KC plánujú: manželské večery, masáže detí,  letný tábor. Starostka otvorila 
k bodu diskusiu. Poslanci k predloženej správe nemali žiadne pripomienky a tak dala starostka 
o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 278/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Berie na vedomie 
Správu o činnosti Komunitného centra za rok 2021 bez pripomienok 
 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 13./ K bodu 13./ Majetkové záležitosti: 

a) Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti KN – E 1151/6 o výmere 130 m2 - Vladimír 
Choma, Kapitána Nálepku 830/92, 068 01 Medzilaborce 

b) Žiadosť o prenájom nehnuteľnosti v budove Obecného úradu č. 67 (bývalej 
krajčírskej dielne) – Ingrid Nociarová, Zábrežná ulica 205/5, 976 63 Predajná 
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Predkladá starostka. Prvým bodom je žiadosť p. Chomu o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce KN 
– E 1151/6 o výmere 130 m2.  Vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti podľa Listu vlastníctva, však nie je 
p. Choma, ale p. Rončák. od roku 2008. Pre nás je dôveryhodný zápis na LV. Poslankyňa Veselovská 
– nech si usporiada vlastnícke vzťahy a potom mu to môžeme predať. Poslanci súhlasia s p. 
Veselovskou. Starostka dala o bode hlasovať – poslanci neschválili zámer na predaj pozemku 
K druhej časti bodu starostka predložila žiadosť p. Nociarovej o prenájom priestorov v budove 
Obecného úradu za účelom zriadenia predajne Second hand. Jedná sa o 11 m2, pričom záchod a vodu 
bude používať našu na Obecnom úrade. Predtým tam bola zriadená krajčírska dielňa, nájomné 
skončila k 31.3.2020, nájomné platila vo výške 19,91 €/štvrťročne + energie vo výške 14,93 
€/štvrťročne. P. Kohútová – všetko išlo hore, tak treba určiť vyšší nájom. Kontrolórka – plyn išiel obci 
hore o 300 %, takže to treba zohľadniť, keďže predtým bolo kúrenie vo výške 14,93 €/štvrťročne, po 
300 % zvýšení je to cca 60 €/štvrťročne, takže 20 €/mesačne len kúrenie + el. energia + nájom. P. 
Veselovská – navrhuje 80 €/mesačne. Ostatní poslanci súhlasia, a nemajú žiadne ďalšie návrhy, a atk 
dala starostka o návrhu p. Veselovskej hlasovať. 
 
Uznesenie č. 279/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) neschvaľuje 
Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. KN – E 1151/6 o výmere 130 m2 vo vlastníctve obce Predajná 
žiadateľovi, ktorým je Vladimír Choma, Kapitána Nálepku 830/92, 068 01 Medzilaborce,  nakoľko 
vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej na LV 1440, ktorá priamo susedí s pozemkom uvedeným 
v predmete žiadosti, je p. Peter Rončák, v podiele 1/1 (pre nás je dôveryhodný zápis na LV v KN_) 

b) schvaľuje 
v zmysle § 9 ods.1c) a § 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer na prenájom nehnuteľnosti v budove Obecného úradu č. 67 (bývalej krajčírskej 
dielne) z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je podpora podnikania na území obce za 
cenu 80 €/mesačne vrátane energií (nájomné 50€/mes. energie 30 €/mesačne) na neurčitú dobu 
žiadateľovi  Ingrid Nociarová, Zábrežná ulica 205/5, 976 63 Predajná 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 14: Rôzne 
 

a) doplnenie lokality Zábrež do ÚPN č. 5 
Predkladá starostka obce. V obci prebiehajú pozemkové úpravy – programujú sa cesty po 
celom katastri obce a budú sa zamieňať obecné pozemky s pozemkami občanov. Všetky cesty 
pôjdu do vlastníctva obce, a obec bude musieť dať občanom za tú istú hodnotu iný pozemok. 
Kvôli pozemkovým úpravám zasadalo predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových 
úprav a obcou a na predstavenstve vznikla otázka, či by nebolo možné zahrnúť do ÚPN obce 
celú lokalitu Zábrež, jedná sa o parcelu č. KN – C 11120/1, ktorá by bola  určená ako funkčná 
plocha pre výstavbu rodinných domov. Cez predmetnú parcelu prechádza privádzací kanál ŽP 
Podbrezová, a. s. a stĺpy VN, preto bude musieť spracovateľ ÚPN posúdiť plochu predmetnej 
parcely pri akceptovaní všetkých ochranných pásiem. Starostka k bodu otvorila diskusiu. 
Poslanci nemali otázky a súhlasia s jej doplnením do ÚPN č. 5 a tak dala starostka o návrhu 
hlasovať.  

 
Uznesenie č. 280/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
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schvaľuje 
doplnenie lokality Zábrež p. č. KN-C 11120/1 do Územného plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 
5 ako návrh nových funkčných plôch pre výstavbu rodinných 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 

b) Žiadosť ŠOP o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce v  k. ú. Predajná,  par. KN – E 
č. 762/5, druh pozemku TTP, o výmere 31 414 m2, KN – E č. 762/6, druh pozemku TTP 
o výmere 5 400 m2, 762/8 druh pozemku TTP o výmere 17 272 m2, 1176/4 druh pozemku 
ostatná plocha o výmere 3 432 m2 , zapísaných na LV 558 v k. ú. Predajná 
Predkladá starostka. Na obec bola doručená žiadosť ŠOP SR o odkúpenie pozemkov vo 
vlastníctve obce v  k. ú. Predajná,  par. KN – E č. 762/5, druh pozemku TTP, o výmere 31 414 
m2, KN – E č. 762/6, druh pozemku TTP o výmere 5 400 m2, 762/8 druh pozemku TTP 
o výmere 17 272 m2, 1176/4 druh pozemku ostatná plocha o výmere 3 432 m2 , zapísaných na 
LV 558 v k. ú. Predajná z dôvodu výstavby rýchlostnej cesty R1 Slovenská Ľupča dôjde 
k trvalému záberu prioritného biotopu európskeho významu, konkrétne jaseňovo-jelšových 
podhorských lesov v k. ú. Slovenská Ľupča a ŠOP hľadá možnosti, akými by MŽP SR uložilo 
vykonanie primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na daný 
biotop. Naša obec je bezpodielovým vlastníkom 4 parciel registra E č. 762/5, 762/6, 762/8, 
1176/4, ktoré sú súčasťou prírodnej rezervácie Predajnianska slatina. Jednou z možností na 
vykonanie primeraných opatrení na kompenzovanie negatívnych účinkov činnosti na daný 
biotop je aj kúpa obecných pozemkov, ktoré by boli vo vlastníctve štátu. Maximálna cena, za 
ktorú by ŠOP predmetné pozemky kúpila je 0,99 €/m2 . Sú to pozemky, z ktorých obec nemá 
žiaden úžitok, nakoľko sú v 5. stupni ochrany a aj tak sa o nich stará ŠOP. Sú pre obec 
prebytočný a neupotrebiteľný majetok, ale v rámci pozemkových úprav ich môžeme použiť na 
spoločné zariadenia a opatrenia (napr. cesty). Na spoločné zariadenia a opatrenia prispievajú 
v rámci pozemkových úprav svojou výmerou štát, obec a všetci účastníci, okrem vlastníkov, 
ktorí súhlasia s vyrovnaním v peniazoch. U nás je nedostatok výmery štátu, obce a vlastníci 
v obvode pozemkových úprav by mali zo svojej výmery prispievať 2 %. Starostka otvorila 
k bodu diskusiu. Poslankyňa Veselovská – predajme, p. Kohútová podporila predaj. Ostatní 
poslanci súhlasia s predajom a nemali žiadne otázky a pripomienky a tak dala starostka 
o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 281/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
schvaľuje 
podľa § 9 ods. 2 písm. d) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, Zámer na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Predajná, v  k. ú. Predajná,  par. 
KN – E č. 762/5, druh pozemku TTP, o výmere 31 414 m2, KN – E č. 762/6, druh pozemku TTP 
o výmere 5 400 m2, 762/8 druh pozemku TTP o výmere 17 272 m2, 1176/4 druh pozemku ostatná 
plocha o výmere 3 432 m2 , zapísaných na LV 558 v k. ú. Predajná, v prospech žiadateľa Štátna 
ochrana príroda Slovenskej republiky, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je predkupné 
právo štátu na predmetné pozemky ako náhrada za trvalý záber Jaseňovo – jelšového lesa, biotopu 
európskeho významu 91EO z dôvodu výstavby rýchlostnej cesty R1 Slovenská Ľupča,  a to za kúpnu 
cenu 0,99 €/ m2 

 

Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva 
Pocklanová,  Marta Veselovská 
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proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
 

c) Zmluva o spolupráci medzi obcou a Združením miest a obcí Slovenska 
Vzhľadom k situácii a k vojne na Ukrajine, prichádza na územie Slovenska mnoho utečencov, 
ktorí potrebujú pomoc. ZMOS zriadil transparentný účet, na ktorý je možné prispievať určitou 
finančnou sumou, pričom ZMOS vyzbierané peniaze poukázal pohraničným obciam, ktoré 
tieto peniaze potrebujú na organizáciu utečeneckých táborov. V prípade, ak by aj obec chcela 
prispieť finančne na riešení humanitárnej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine na 
transparentný účet ZMOS je potrebné schváliť takýto príspevok a Zmluvu medzi obcou 
a ZMOS. Môžeme prispieť ľubovoľnou sumou. Starostka navrhuje 500 €. Ak tieto peniaze 
poskytneme, budeme musieť spraviť aj úpravu rozpočtu, ale to bude stačiť aj neskôr. Starostka 
otvorila diskusiu k bodu. Poslanci súhlasili so sumou 500 € a nemali žiadne pripomienky.  

 
Uznesenie č. 282/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
schvaľuje 
v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1, písm. e) a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a v súlade s § 4 
ods. 3, písm. h) a písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Zmluvu o spolupráci medzi 
obcou a Združením miest a obcí Slovenska, na základe ktorej budú uvedenej organizácii poskytnuté 
finančné prostriedky vo výške 500 € z rozpočtu obce a to na plnenie úloh vyplývajúcich z riešenia 
humanitárnej krízy súvisiacej s vypuknutím vojnového konfliktu na Ukrajine, najmä v súvislosti so 
zabezpečovaním základných životných potrieb občanov Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnovým 
konfliktom alebo im bol priznaný status dočasného útočiska na území Slovenskej republiky v 
súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a splnomocňuje starostu na uzavretie tejto Zmluvy. 
 
Hlasovanie:                     
za:      6- Anežka Búdová, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  
Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   3 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný, Ján Črep, 
 

d) oprava prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva v Predajnej č. 244/2021 konaného 
dňa 30.09.2021 
Predkladá starostka. Starostka skonštatovala, že na zasadnutí dňa 30.9.2021 bolo prijaté 
uznesenie na zriadenie vecného bremena pre rodinný dom p. Andrišekovej kvôli uloženiu 
a údržby verejného vodovodu. Pri podaní návrhu na vklad na kataster nehnuteľnosti bol vklad 
prerušený, nakoľko sme vecné bremeno zriadili len na diely parciel, čo je nemožné a je nutné 
zadefinovať, že vecné bremeno sa zriaďuje na časť celého pozemku, tzn. označiť celý 
pozemok v súlade s § 42 ods. 2 písm. c) Katastrálneho zákona. Starostka otvorila k bodu 
diskusiu. Poslanci nemali otázky a pripomienky a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 283/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
schvaľuje  
opravu prijatého uznesenia obecného zastupiteľstva v Predajnej č. 244/2021 konaného dňa 30.09.2021 
v nasledovnom znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná schvaľuje zriadenie vecného bremena „in rem“ a to: 
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a) Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia a údržby verejného vodovodu v rozsahu 
vyznačenom  v Geometrickom pláne č. 36041459-154/2021 zo dňa 24.08.2021, overený 
Okresným úradom Brezno pod č. 569/21 zo dňa 06.09.2021. 

b) Vecné bremeno sa zriaďuje na ťarchu vlastníka (povinného) Obec Predajná pozemku parc. č. E-
KN 1186/1 o výmere 966 m2, druh pozemku: ostatná plocha, zapísaného na LV č. 558, kat. 
územie Predajná a na pozemku parc. č. E-KN 1186/2 o výmere 198 m2, druh pozemku: ostatná 
plocha, zapísaného na LV č. 1200, kat. územie Predajná, a to v rozsahu vyznačenom v 
Geometrickom pláne č. 36041459-154/2021 zo dňa 25.08.2021, overený Okresným úradom 
Brezno pod č. 569/21 zo dňa 06.09.2021. 

c) Vecné bremeno „in rem“ sa zriaďuje v prospech vlastníka (oprávneného) Andrey Andrišekovej, 
bytom Predajná, Kramlište 323/47 pozemku parc. č. C-KN 11140/3 o výmere 201 m2, druh 
pozemku: ostatná plocha, zapísaného na LV č. 1554, kat. územie Predajná. 

d) Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú. 
 
Hlasovanie:                     
za:      6- Anežka Búdová, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  
Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   3 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný, Ján Črep, 

 
e) Rôzne 

- Starostka obce ďalej informovala poslancov o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ 
s MŠ Predajná. Súčasná riaditeľka Mgr. Michaela Vaníková bola do funkcie 
menovaná 31.8.2017, takže jej končí funkčné obdobie a bude potrebné vyhlásiť 
výberové konanie. P. Pocklanová – rada školy navrhuje voľbu skôr, aby sa nový 
riaditeľ, ktorý bude zvolený,  stihol pripraviť. Starostka navrhuje do 15.6.2022, aby 
boli podávané žiadosti  

- Starostka ďalej informovala o plánovanom kompostovisku, pričom pozemok, na 
ktorom ho chceme umiestniť bude zahrnutý v ÚPN obce, doplnok č. 5. 

- O petícii, ktorú iniciuje ZMOS, jedná sa o petíciu na zmenu volebného obvodu SR, 
nakoľko SR má v súčasnosti pri voľbe poslancov do NRSR len jeden volebný 
obvod. Petíciou sa navrhuje vypísanie referenda na schválenie viac volebného 
obvodu, teda  na 8 volebných obvodov – koľko je v SR samosprávnych krajov, 
toľko volebných obvodov. Za Banskobystrický kraj by boli volení 19 poslanci, ktorí 
by boli verejne známi a občania by sa na nich mohli obrátiť. Viac informácií bude 
uverejnených v Predajnianskych zvestiach a občania budú môcť petíciu podpisovať 
na OÚ Predajná  

- O ďalšom fungovaní Spoločenského Domu, pričom zatiaľ ho môžu využiť len 
miestne organizácie, nebudú sa konať rodinné oslavy ani kary. V súčasnosti 
nemáme pracovné sily, ktoré by zabezpečovali jeho prevádzku. Časom 
pravdepodobne budeme uvažovať o jeho prenájme inej právnickej alebo fyzickej 
osobe 

 
Uznesenie č. 284/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Berie na vedomie 
Informácie starostky obce o: 

- uplynutí funkčného obdobia riaditeľky ZŠ s MŠ Predajná k 31.8.2022  
- plánovanom kompostovisku, pričom pozemok, na ktorom ho chceme umiestniť 

bude zahrnutý v ÚPN obce, doplnok č. 5 
- petícii, ktorú iniciuje ZMOS na zmenu volebného systému do volieb do NRSR 
- ďalšom fungovaní Spoločenského Domu 
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Hlasovanie:                     
za:      6- Anežka Búdová, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  
Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   3 - Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný, Ján Črep, 
 
 

Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 20:00 h. 
 
Zapísala: Ing. Miroslava Vaisová ................................................    
Overovatelia  
Anežka Búdová      .................................... 
Eva Pocklanová      .................................... 

          
 
 Ing. Tatiana Čontofalská,  starostka obce ............................................................ 
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