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Zápisnica 
z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Predajná 

konaného dňa 15.12.2021    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

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

Neprítomní:     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 kontrole plnenia rozpočtu obce k 30.9.2021 
b) o kontrole povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 

6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 4/2021 o určení obvodu základnej školy 

Predajná 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za 

rozvoj v obci Predajná 
9. Zhodnotenie poplatkov za TKO v roku 2021 a výpoveď Zmluvy za odvoz TKO 
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 
12. Žiadosť ZŠ s MŠ Predajná o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie  
13. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 
14. Majetkové záležitosti: 

a) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1135/8 o výmere 431 m2, 
ktorá vznikla odčlenením z p. č. KN C č. 1135/1, druh pozemku: ostatná plocha – Juraj Kňazovický 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1123/1 o výmere 300 m2, 
druh pozemku: TTP Štefan Michalčík, Predajná 

15. Pamätihodností obce Predajná 
16. Informácie predsedov komisií pri OZ o ich činnosti v roku 2021 a návrh na odmeny členov komisií 

a poslancov OZ   
17. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 
18. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 
19. Rôzne 
20. Interpelácie poslancov 
21. 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  8, poslanec Ľuboš Ofúkaný je 
ospravedlnený, OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutie 
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Návrhy poslancov: 0 
 
Uznesenie č. 247/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná 
schvaľuje  
program rokovania  
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
     
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

22. Otvorenie 
23. Schválenie programu zasadnutia 
24. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice 
25. Kontrola plnenia uznesení 
26. Správa hlavnej kontrolórky:  

a)  o kontrole plnenia rozpočtu obce k 30.9.2021 
b) o kontrole povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 

27. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2022 
28. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 4/2021 o určení obvodu základnej školy 

Predajná 
29. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za 

rozvoj v obci Predajná 
30. Zhodnotenie poplatkov za TKO v roku 2021 a výpoveď Zmluvy za odvoz TKO 
31. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
32. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 
33. Žiadosť ZŠ s MŠ Predajná o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie  
34. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 
35. Majetkové záležitosti: 

c) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1135/8 o výmere 431 m2, 
ktorá vznikla odčlenením z p. č. KN C č. 1135/1, druh pozemku: ostatná plocha – Juraj Kňazovický 

d) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1123/1 o výmere 300 m2, 
druh pozemku: TTP Štefan Michalčík, Predajná 

36. Pamätihodností obce Predajná 
37. Informácie predsedov komisií pri OZ o ich činnosti v roku 2021 a návrh na odmeny členov komisií 

a poslancov OZ   
38. Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 
39. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 
40. Rôzne 
41. Interpelácie poslancov 
42. Uznesenie, záver 

 
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Dezider Smitka, Eva Pocklanová  
Návrhová komisia:         Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová 
Zapisovateľka:               Ing. Miroslava Vaisová 
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Uznesenie č. 248/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  

a) Určuje:  
Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Miroslava Vaisová 
Za overovateľov správnosti zápisnice: Dezider Smitka, Eva Pocklanová 

b) Volí: 
Mandátovú a Návrhovú  komisiu v zložení: 
Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová 

 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 4.  Kontrola plnenia uznesení 
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Správa z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí OZ zo dňa 
30.9.2021 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. 249/2021: 
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 zasadnutí OZ zo dňa 30.9.2021 bez pripomienok 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 5: Správa hlavnej kontrolórky:  
a)  o kontrole plnenia rozpočtu obce k 30.9.2021 
b) o kontrole povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Správy boli poslancom zaslané mailom.  

a) Kontrola bola zameraná na kontrolu dodržiavania a uplatňovania príslušných ustanovení 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 
neskorších predpisov pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami obce k 30.9.2021. Na 
základe kontrolných zistení odporúča hlavná kontrolórka obci a škole sledovať vývoj 
rozpočtového hospodárenia. Vykonať zmeny vo svojom rozpočte vhodným rozpočtovým 
opatrením v prípade nenaplnenia príjmov alebo vyššieho čerpania výdavkov. Pri položkách, 
v ktorých došlo k prekročeniu rozpočtu a pri tých, ktoré vznikli bez rozpočtu, je potrebné  
vykonať úpravu rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v z. n. p. Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. Správa 
z kontroly plnenia rozpočtu k 30.9.2021 je prílohou zápisnice.  
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b) Cieľom kontroly bolo overiť, či Obec Predajná zákonným spôsobom zverejňuje povinne 
zverejňované údaje podľa  §5a a §5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v z. n. p. („ďalej len zákon č. 211/2000 Z. z.“) V zmysle § 5a a §5b zákona č. 
211/2000 Z. z. je obec povinná zverejniť zmluvy, objednávky a faktúry. Kontrolou bolo 
zistené, že obec zverejňuje uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky aj prijaté faktúry. Pri 
zverejňovaní objednávok a faktúr však nebol dodržaný termín zverejnenia, čo je pri 
objednávkach do 10 dní od vystavenia a pri faktúrach do 30 dní od ich zaplatenia. Obec 
objednávky a faktúry zverejňuje len štvrťročne. Poslanci k správe nemali žiadne pripomienky. 
Správa z kontroly povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok je prílohou zápisnice.  
 

Uznesenie č. 250/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Berie na vedomie 
Správy hlavnej kontrolórky obce z kontroly: 

a) plnenia rozpočtu obce k 30.9.2021 
b) povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok 

 bez pripomienok 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 6:  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 
Predkladá hlavná kontrolórka obce. Návrh plánu bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných 
tabuliach v obci dňa 23.11.2021, čo je v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, teda 
15 dní pred jeho schválením v OZ. Poslanci nemali k plánu žiadne pripomienky a doplňujúce návrhy 
a tak dala starostka o návrhu plánu hlasovať.  
 
Uznesenie č. 251/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Schvaľuje 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 7:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 4/2021 o určení obvodu 
základnej školy Predajná 
Predkladá starostka obce. Návrh VZN č. 4/2021 bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných 
tabuliach dňa 18.10.2021, teda najmenej 15 dní pred schválením. K predloženému návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky.  
Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. obec má povinnosť určiť všeobecne záväzným nariadením 
školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce 
alebo jej časť.  
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Pri určovaní školského obvodu základnej školy sa zohľadňuje najmä kapacita školských budov vo 
vlastníctve obce, dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré má obec určiť 
školský obvod, primeraná vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej 
školskej dochádzky žiakov, a záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v 
štátnom jazyku. Obec Predajná určila VZN č. 4/2021 spoločný školský obvod pre žiakov z obce 
Predajná a Jasenie; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa 
má určiť spoločný školský obvod základnej školy – uplatní sa § 8 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.  
Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 4/2021 nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy a tak dala 
starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 252/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
predložený návrh  VZN 4/2021 o určení obvodu základnej školy Predajná (Príloha Dôvodová správa) 

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 § 8 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Všeobecne 
záväznom nariadení obce Predajná č. 4/2021 o určení obvodu základnej školy Predajná 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 5/2021 o ustanovení 
miestneho poplatku za rozvoj v obci Predajná 
Predkladá starostka obce. Návrh VZN č. 5/2021 bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných 
tabuliach dňa 16.11.2021, teda najmenej 15 dní pred schválením. K predloženému návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky.  

Obce majú už tretím rokom možnosť na svojich územiach zavádzať miestny poplatok za rozvoj 
v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj v z. n. p.   Cieľom zákona je 
ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe 
dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. Tento nástroj bude mať funkciu príjmovú – 
teda tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj, bude na základe všeobecne záväzného nariadenia 
ustanovený a na základe takto stanovených pravidiel bude tento poplatok vyberaný, pričom bude 
príjmom obce. Tiež bude mať funkciu rozvojovú – teda tam, kde vznikne na základe stavebného 
rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej a technickej infraštruktúry, bude tento poplatok slúžiť 
ako zdroj (jeden zo zdrojov) na vybudovanie tejto infraštruktúry. Predmetom poplatku za rozvoj je 
pozemná stavba na území obce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, ktorým sa povoľuje 
stavba (ďalej len „stavebné povolenie“), v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v 
právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením a v právoplatnom rozhodnutí 
o dodatočnom povolení stavby. Predmetom poplatku za rozvoj nie je údržba, oprava, rekonštrukcia 
alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a 
nebytových priestorov v bytovom dome, alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej 
sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania, 

Zákon stanovuje, že sadzbu poplatku za rozvoj si určí obec, avšak zároveň sa zákonom stanovuje 
interval, v rámci ktorého sa obecné zastupiteľstvo pri stanovení výšky poplatku za rozvoj vo 
všeobecne záväznom nariadení môže pohybovať. Tento interval je stanovený na 3 Eur až 35 Eur za 
každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Z uvedeného vyplýva, že obecné 
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zastupiteľstvo môže stanoviť sadzbu poplatku za rozvoj pri jednotlivých stavbách najmenej 3 Eur 
a najviac 35 Eur za každý, aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby. Poplatková 
povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o 
povolení zmeny stavby  pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom 
povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Poplatková 
povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal 
stavbu realizovať. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčin výmery podlahovej plochy nadzemnej 
časti realizovanej stavby v m2, znížený o 60 m2 a sadzby poplatku za rozvoj platnej v čase vzniku 
poplatkovej povinnosti.  

Obec v návrhu VZN č. 5/2021 určila sadzbu poplatku vo výške 10 €, poslanci s navrhnutou sadzbou 
nesúhlasia. Poslankyňa Veselovská navrhuje 5 €. Poslanec Črep navrhuje 3 €. Starostka dala 
o obidvoch návrhoch hlasovať samostatne. Najprv návrh p. Veselovskej. Hlasovanie za: 6-  Martin 
Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta 
Veselovská. Druhý návrh p. Črepa – hlasovanie za:  2 - Anežka Búdová, Ján Črep 
 
  Uznesenie č. 253/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
predložený návrh  VZN č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v obci Predajná (Príloha 
Dôvodová správa) 

b) uznáša sa 
vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením  § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1  zákona   
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 7  zákona č. 447/2015 Z. z. 
o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Všeobecne záväznom 
nariadení obce Predajná č. 5/2021 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj v obci Predajná 
 
Hlasovanie:                     
za:      6- Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  
Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       2 – Anežka Búdová, Ján Črep                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 9: Zhodnotenie poplatkov za TKO v roku 2021 a výpoveď Zmluvy za odvoz TKO 
Predkladá starostka obce. Podľa výpočtov sú predpokladané náklady na odvoz a uskladnenie odpadu 
za rok 2021 vo výške 32 000 €, predpokladaný príjem z poplatku za TKO v roku 2021 je vo výške 
28 700 €, z toho vyplýva, že náklady sú vyššie ako príjmy. V roku 2022 obec občanom, ktorí majú 
mieru vytriedenia od 10 %  chce poskytnúť úľavy z poplatku za TKO, ale pre ostatných občanov bude 
poplatok mierne zvýšený. V súčasnosti obci zabezpečuje odvoz odpadu firma Profax, s. r. o., pričom 
cena za 1 tonu odvezeného odpadu je 68,40 €. Obec získala cenovú ponuku na odvoz odpadu od 
Združenia obcí Ekológ Brezno, ktorého členom je aj obec Predajná, vo výške 59 €/ 1 tona.. Finančná 
komisia navrhuje Obecnému zastupiteľstvu obce Predajná odstúpiť od zmluvy s firmou Profax, s. r. o., 
nakoľko je pre obec výhodnejšia ponuka Združenia obcí Ekológ Brezno. Starostka k tomuto návrhu 
otvorila diskusiu. Poslanci súhlasia s návrhom finančnej komisie.  
Ďalej starostka uviedla, že náklady za uskladnenie odpadu sa odvíjajú od miery vytriedenia 
v predchádzajúcom roku. Teda čím vyššiu vytriedenosť odpadov obec vykáže, tým je zákonný 
poplatok za uskladnenie nižší. V súčasnosti obec platí takmer najvyšší zákonný poplatok, a to 27 € za 
1tonu uskladneného odpadu. Preto je potrebné motivovať občanov k triedeniu odpadov. Obec vo VZN 
č. 6/2021 navrhla úľavy z poplatku za TKO podľa miery vytriedenia vykázaných v domácnostiach na 
základe evidenčného systému Elwis, ktorý sa v obci realizuje od roku 2020.  
Starostka otvorila k bodu diskusiu.   
Poslankyňa Kohútová – občania si myslia, že čím menej vriec vytriedeného odpadu vyložia, tým je 
poplatok nižší, čo však nie je pravda, je to práve naopak. 
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Keďže ďalšie pripomienky ani návrhy zo strany poslancov neboli, starostka dala o návrhu hlasovať. 
 
 
 
Uznesenie č. 254/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Správu o vývoji poplatkov za TKO a výdavkov za odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu v roku 
2021 

b) Schvaľuje 
Výpoveď Zmluvy o odvoze komunálneho odpadu zo dňa 3.11.2014 so spoločnosťou Danka Barthová 
- Profax, s. r. o., Ul. Hronská 22, 976 97 Nemecká 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 10: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 6/2021 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
Predkladá starostka obce. Návrh VZN č. 6/2021 bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných 
tabuliach dňa 30.11.2021, teda najmenej 15 dní pred schválením. K predloženému návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky.  
Vo VZN č. 6/2021 sa mení a dopĺňa v porovnaní s pôvodne platným VZN o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady č. 8/2018 nasledovné:  

1. § 6 ods. 2 - ročná sadzba dane zo stavieb uvedených v § 6 ods. 2a) a 2b) sa zvyšuje o 0,034 €, 
na sumu 0,133 €/m2   

2. § 22 ods. 1b) Sadzba poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na obdobie jedného 
kalendárneho roka sa v bode b) pri nezavedenom množstevnom zbere zvyšuje o 0,0027 €/deň 
(o 1 €/rok) na sumu 0,0685 €/za osobu a kalendárny deň  t.j. 25€/rok, pôvodný v  roku 2021 
bol 24 €/rok 

3. § 25 Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti, dopĺňa sa:  
 ods. 3) „Obec môže znížiť percentuálnym znížením poplatku podľa § 22 ods. 1 písm. a), ktoré 
tvorí Prílohu č. 1 tohto VZN pre príslušné zdaňovacie obdobie v závislosti od dosiahnutej 
miery triedenia poplatníkom v predchádzajúcom zdaňovacom období v systéme elektronickej 
evidencie odpadov obce.“ 

       Ods. 4) „Ak dochádza k súbehu úľav, poplatníkovi bude uplatnená iba jedna úľava a to tá, 
ktorá je pre  neho výhodnejšia“ 
      Ods. 5) „V prípade, že má občan nedoplatky na poplatku za predchádzajúce obdobie, nemá 
nárok na poskytnutie úľavy“ 
      V zmysle Prílohy č. 1 VZN môže byť občanovi poskytnutá úľava v závislosti od dosiahnutej 
miery triedenia, ktorá je evidovaná v elektronickej evidencii odpadov obce až do výšky max. 30% 
z poplatku stanoveného vo VZN. Úľavy budú poskytnuté domácnostiam s mierou vytriedenia od 
10 % . 

Poslanci k predloženému návrhu VZN č. 6/2021 nemali pripomienky ani doplňujúce návrhy a tak dala 
starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 255/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
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predložený návrh  VZN č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  

b) uznáša sa 
vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením  § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1  zákona   
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 2 ods. 1 a 2, § 12 ods. 2 a 3, 
§ 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4, §29, §36, §43, §51, § 59, §83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. na  Všeobecne 
záväznom nariadení obce Predajná č. 6/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady  
   
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 11:    Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 7/2021 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
Predkladá starostka obce. Návrh VZN č. 7/2021 bol zverejnený na webovom sídle obce a úradných 
tabuliach dňa 30.11.2021, teda najmenej 15 dní pred schválením. K predloženému návrhu neboli 
podané žiadne pripomienky.  
Vo VZN č. 7/2021 sa oproti doteraz platnému VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi mení a dopĺňa nasledovné:  

1. § 1 Predmet úpravy – rozšírené znenie 
2. Doplnenie § 2 Vymedzenie základných pojmov  
3. Doplnenie do § 6 ods. 6 – systém ELWIS 
4. § 7 ods. 5) .....100% obyvateľov obce kompostuje (miesto 50 % obyvateľov obce kompostuje) 
5. Doplnenie § 17 ods. 1 písm. d) úprava mailovej adresy a doplnenie ods. 2) a 3) 
6. Doplnenie § 20 Kontrola dodržiavania tohto VZN 
7. Doplnenie § 21 Sankcie za nedodržanie povinností upravených týmto VZN 

 
Uznesenie č. 256/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
predložený návrh  VZN č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi 

b) uznáša sa 
vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením  § 6 a § 11 ods.  4 písm. g)  zákona   
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa  § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na  Všeobecne záväznom nariadení obce 
Predajná č. 7/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
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K bodu 12./ Žiadosť ZŠ s MŠ Predajná o navýšenie finančných prostriedkov na originálne 
kompetencie 

Predkladá starostka obce. Riaditeľka ZŠ s MŠ Predajná podala žiadosť o navýšenie 
finančných prostriedkov vo výške 1 010 € na úhradu výdavkov vyplývajúcich z Kolektívnej 
zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 žiadateľovi ZŠ s MŠ Predajná. Jedná sa 
o odmeny pre .4 pedagogických zamestnancov MŠ a 1 nepedagogického zamestnanca MŠ, 4 
nepedagogických v ŠJ a 2 vychovávateľky v ŠKD.  
Poslanci k predloženej žiadosti nemali žiadne pripomienky a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 257/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Žiadosť ZŠ s MŠ Predajná o navýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie vo výške 
1 010 € 

b) schvaľuje 
poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 1 010 € na úhradu výdavkov vyplývajúcich 
z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2021 žiadateľovi ZŠ s MŠ Predajná 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 13./ Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2020 
Predkladá starostka obce. Audítorka Ing. Daniela Cibulová uskutočnila audit konsolidovanej účtovnej 
závierky. Zostavovanie konsolidovaných účtovných závierok (KUZ) vo verejnej správe upravuje § 
22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov a Opatrenie Ministerstva 
financií SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch 
konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek 
konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe. Cieľom zostavovania konsolidovaných 
účtovných závierok je poskytnúť informácie o majetku, záväzkoch a finančnej situácii 
konsolidovaného celku – viacerých účtovných jednotiek, vzájomne ekonomicky prepojených, teda 
obce Predajná a ZŠ s MŠ Predajná. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie č. 258/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Berie na vedomie 

a) Konsolidovanú výročnú správu obce Predajná za rok 2020 
b) Správu nezávislého audítora Ing. Cibuľovej Daniely z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2020   
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
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K bodu 14: Majetkové záležitosti: 
a) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1135/8 

o výmere 431 m2 , ktorá vznikla odčlenením z p. č. KN C č. 1135/1, druh 
pozemku: ostatná plocha – Juraj Kňazovický 

b) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1123/1 
o výmere 300 m2 , druh pozemku: TTP Štefan Michalčík, Predajná 

 Predkladá starostka obce. Na 23. zasadnutie OZ dňa 30.9.2021 boli predložené žiadosti o odkúpenie 
pozemkov vo vlastníctve obce. Žiadosť podal p. Juraj Kňazovický, na základe ktorej bol schválený 
zámer na odpredaj pozemku KN – C 1135/8 o výmere 431 m2 , ktorý vznikol odčlenením z p. č. KN C 
č. 1135/1, druh pozemku: ostatná plocha. Cena bola stanovená vo výške 20 €/m2.  Zo  strany žiadateľa 
p. Juraja Kňazovického je cena neprijateľná a svoju žiadosť zobral späť listom zo dňa  15.12.2021. 
Pri druhej žiadosti p. Štefana Michalčíka, sa poslanci na zasadnutí dňa 30.9.2021 dohodli, že je 
potrebné vyhotoviť geometrický plán, ktorým bude vyčlenená plocha o výmere 300 m2, ktorú chce 
žiadateľ odkúpiť od obce, nakoľko parcela KN – C 1123/1 o výmere 300 m2 nemá založený list 
vlastníctva. Starostka obce oslovila p. Michalčíka, ktorý listom zo dňa 29.11.2021 sa zaväzuje 
spolupodieľať na nákladoch za vyhotovenie geometrického plánu. Starostka otvorila diskusiu k bodu. 
Poslankyňa Kohútová – nech zaplatí celú sumu za vyhotovenie geometrického plánu, iba v tom 
prípade je obec ochotná pozemok predať. Poslanci s jej pripomienku súhlasili. 
 Poslanci nemali k žiadostiam ďalšie otázky a pripomienky. 
 
Uznesenie č. 259/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Stanovisko p. Juraja Kňazovického k zámeru kúpy pozemku p. č. KN – C 1135/8 o výmere 
431 m2 , ktorá vznikla odčlenením z p. č. KN C č. 1135/1, druh pozemku: ostatná plocha 

b) Vyhovuje 
Žiadosti p. Štefana Michalčíka, s tým že náklady za vypracovanie geometrického plánu si 
bude v plnej výške hradiť žiadateľ. 

c) Žiada 
Starostku o zabezpečenie geometrického plánu na vyčlenenie z parciel KN – E 321/2 a KN – 
E 1148/1 vedených na LV č. 558 o celkovej výmere 300 m2.  

 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 15./ Pamätihodnosti obce Predajná 
Tento bod bol riešený aj na 23. zasadnutí dňa 30.9.2021. Vtedy sa poslanci dohodli, že predložia svoje 
návrhy. Starostka uviedla, že  sa jedná nielen o  pamätihodnosti vytvorené človekom, ale aj o prírodné 
pamiatky. Poslanci aj starostka mali viac návrhov. Starostka obce navrhla nech Komisia kultúry 
a vzdelávania v spolupráci s p. Kortánom vypracuje zoznam a popis jednotlivých pamätihodností do 
najbližšieho plánovaného zasadnutia OZ.  Na základe návrhov bude vypracované VZN obce, v ktorom 
budú pamätihodnosti určené.  
Starostka otvorila diskusiu k bodu. Poslankyňa Pocklanová – mohli by sme zahrnúť do pamätihodností 
aj dom na ulici Bečov č. 139/6, kde je v záhrade kováčska vyhňa. Starostka navrhuje mokraď na 
Bôrovie a staré stromy, aby ich nik nevypílil. Poslanec Smitka – viem o jednom strome, volá sa 
Potočar. Tiež uviedol, že Predajnianske vodopády sú v dezolátnom stave. Bolo by tam potrebné 
vypíliť stromy, vyčistiť to tam, je to zarastené. Starostka prisľúbila, že osloví Štátnu ochranu prírody 
o nápravu, nakoľko obec tam nemôže zasahovať, lebo je to v 5. stupni ochrany. Poslanec Črep – 
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Studnička pod horou. Tú by sme mohli zrekonštruovať aj z vlastných prostriedkov. Starostka 
odpovedala, že rekonštrukciu studničky môžeme zahrnúť do rozpočtu na rok 2022 a bude potrebné 
osloviť aj dobrovoľníkov pri rekonštrukčných prácach. 
 
Uznesenie č. 260/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Doplnenie návrhov poslancov do navrhnutej evidencie pamätihodností obce  

b) Ukladá  
Komisiu kultúry a vzdelávania o vypracovanie zoznamu a popisu navrhovaných 
pamätihodností obce Predajná do 27.1.2021 

 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 16./ Informácie predsedov komisií pri OZ o ich činnosti v roku 2021 a návrh na odmeny 
členov komisií a poslancov OZ   
Predkladá predseda finančnej komisie Ing. Jana Kohútová. Finančná komisia zhodnotila činnosti 
jednotlivých komisií a vypracovala návrh na odmeny v celkovej výške 686 € pre predsedov a členov 
komisií, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Poslancom budú vyplatené odmeny za účasť na rokovaní OZ 
v roku 2021, v prípade že sa poslanec rokovania nezúčastnil nárok na odmenu mu zaniká. V roku 2021 
sa konalo 8 zasadnutí OZ. Za každé zasadnutie poslancovi vzniká nárok na odmenu vo výške 25 €. 
Odmeny budú vyplatené v celkovej výške 2 025 €.  
Starostka otvorila k bodu diskusiu. Poslanec Bukovec sa vzdáva odmeny vo výške 25 € v prospech 
hasičov. Pripájajú sa k nemu aj poslankyňa Kohútová, Veselovská a Hazuchová. Spolu suma 100 € 
v prospech DHZO.  
Poslanci k predloženému návrhu nemali ďalšie pripomienky a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 261/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  

a) Berie na vedomie 
Správy o činnosti komisií pri OZ za rok 2021 bez pripomienok. 

b) Schvaľuje 
Odmeny členov komisií a  poslancov podľa zásad odmeňovania poslancov a komisií pri OZ podľa 
prílohy zápisnice 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
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K bodu 17./ Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 
Predkladá predseda finančnej komisie Ing. Kohútová. Navrhuje jednorázovú odmenu vo výške 30 % 
z úhrnov mesačných príjmov za rok 2021. Starostka vyslovila spokojnosť s prácou kontrolórky, 
poslankyňa Veselovská tiež uviedla, že je s jej prácou, s informovaním o vykonaných kontrolách 
spokojná a vie si to porovnať aj s kontrolórmi z iných obcí. Poslanci s predloženým návrhom súhlasia. 
Kontrolórka sa poďakovala za odmenu a prejavenú dôveru. 

Uznesenie č. 262/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  
Schvaľuje 
odmenu Ing. Miroslave Vaisovej, hlavnej kontrolórke obce za rok 2021 vo výške 30 % z úhrnov 
mesačných platov platných pre rok 2021 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 18./ Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2022 
Predkladá starostka obce. Navrhuje nasledovný plán zasadnutí: 27.1.2022, 30.3.2022, 26.5.2022, 
30.6.2022, 22.9.2022, 10.11.2022, 15.12.2022. Poslanci s predloženým návrhom súhlasia. 

Uznesenie č. 263/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
schvaľuje 
Plán zasadnutí OZ: 27.1.2022, 30.3.2022, 26.5.2022, 30.6.2022, 22.9.2022, 10.11.2022, 15.12.2022 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 19a./ Rôzne 
Starostka predkladá žiadosť žiadateľa Vodohospodárska výstavba o spoluprácu a žiadosť o súhlas 
s využitím pozemku obce Predajná na umiestnenie elektroenergetických zariadení z dôvodu 
vybudovania odberného miesta elektrickej energie (transformačnej stanice a rozvody VN a NN) na 
pozemku KN – E č. 1158/1 v k. ú. Predajná  pre zneškodnenie znečistenej vody z environmentálnej 
záťaže Predajná I. vybudovaním ČOV, čím sa zabezpečí zníženie rizika preliatia. Poslanci 
s predloženou žiadosťou súhlasia.  

Uznesenie č. 264/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Schvaľuje 
Žiadosť žiadateľa Vodohospodárska výstavba o spoluprácu a žiadosť o súhlas s využitím pozemku 
obce Predajná na umiestnenie elektroenergetických zariadení z dôvodu vybudovania odberného miesta 
elektrickej energie (transformačnej stanice a rozvody VN a NN) na pozemku KN – E č. 1158/1 v k. ú. 
Predajná  pre zneškodnenie znečistenej vody z environmentálnej záťaže Predajná I. vybudovaním 
ČOV, čím sa zabezpečí zníženie rizika preliatia 
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Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 19b./ Rôzne 

Starostka obce predkladá poslancom žiadosti p. Ferkoviča a manželov Lipničanových 
o zaradenie pozemkov do Územného plánu obce. Jedná sa o pozemok Parcelu č. 48, LV č. 1566 
v k. ú. Predajná p. Ferkoviča, bytom Dolná Lehota 61. Pričom žiadateľ žiada uvedený pozemok 
zaradiť  do Územného plánu obce ako funkčné využitie výstavba rodinného domu. 
Druhá žiadosť od manželov Ľubomíra Lipničana a Alžbety Lipničanovej, bytom Farská 23/49, sa tiež 
týka zaradenie pozemku č. 44, LV č. 1156 v k. ú. Predajná do Územného plánu obce ako funkčné 
využitie výstavba rodinného domu. 
Starostka skonštatovala, že nakoľko sa Dodatok č. 5 k územnému plánu stále pripravuje, je možné 
tieto návrhy do neho doplniť. Poslanci k žiadostiam nemali pripomienky a námietky a tak dala 
starostka o návrhu hlasovať. 

Uznesenie č. 265/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
1. Žiadosť Róberta Ferkoviča o zaradenie pozemku č. 48, LV č. 1566 v k. ú. Predajná do 

Územného plánu obce ako funkčné využitie výstavba rodinného domu 
2. Žiadosť Ľubomíra Lipničana a Alžbety Lipničanovej, bytom Farská 23/49, 976 63 

Predajná o zaradenie pozemku č. 44, LV č. 1156 v k. ú. Predajná do Územného plánu 
obce ako funkčné využitie výstavba rodinného domu 

b) Schvaľuje 
Doplnenie do pripravovaného Návrhu zmien a doplnkov č. 5 k Územnému plánu obce 
Predajná, a to:  
1. Parcelu č. 48, LV č. 1566 v k. ú. Predajná do Územného plánu obce ako funkčné využitie 

výstavba rodinného domu 
2. Parcelu č. 44, LV 1156 v k. ú. Predajná do Územného plánu obce ako funkčné využitie 

výstavba rodinného domu 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 19c./ Rôzne 
Predkladá starostka obce. Obec je vlastníkom traktorovej kosačky, na ktorú je možné zakúpiť snehovú 
radlicu a snehové reťaze a zabezpečiť si menšiu údržbu miestnych komunikácií, najmä parkovacích 
plôch v obci. Jedná sa o nákup vo výške 518 €, z toho snehovej radlice vo výške 399 € a snehových 
reťazí vo výške 119 €. Cenovú ponuku nám zaslala spoločnosť Predos – BB, záhradné centrum (viď 
cenová ponuka). Poslanci s návrhom súhlasia. 
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Uznesenie č. 266/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Schvaľuje 
Nákup snehovej radlice vo výške 399 € a snehových reťazí vo výške 119 € na traktorovú kosačku, 
spolu suma s DPH 518 € 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
K bodu 19d./ Rôzne 
Predkladá starostka obce. Podľa § 22, ods. 8 a 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v 
znení neskorších predpisov sú obce povinné zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce, 
pričom odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc môžu vykonávať 
iba odborne spôsobilé osoby vyškolené podľa § 6 ods. 2 písm. a p) zákona č. 39/2007 Z. z.. Obec má 
uzatvorenú zmluvu o odchyte túlavých psov v obci s OZ Útulok Tuláčik. Uvedenú zmluvu si 
vyžiadala Okresná prokuratúra, ktorá zistila porušenie § 22, ods. 9 zákona 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti, nakoľko obec sa nepodieľa na prevádzkových výdavkoch OZ Útulok Tuláčik. Je preto 
potrebné uzatvoriť dodatok k pôvodnej zmluve, v ktorom bude určené spolupodieľanie obce na 
prevádzkových výdavkoch UZ Útulok Tuláčik. Starostka obce kontaktovala právnickú kanceláriu 
Urbáni Partners, ktorá prichystá Dodatok k Zmluve. Poslanci s predloženým návrhom súhlasia. 

Uznesenie č. 267/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Schvaľuje 

a) Príspevok vo výške 150 €/ročne na prevádzkové náklady poskytovateľa pre OZ Útulok 
Tuláčik, ktorý zabezpečuje odchyt túlavých psov v obci Predajná, 

b) Dodatok č. 1 k Zmluve o odchyte psov s poskytovateľom OZ Útulok Tuláčik 
 
Hlasovanie:                     
za:      8- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Dezider 
Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   1 - Ľuboš Ofúkaný 
 
Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h. 
 
Zapísala: Ing. Miroslava Vaisová ................................................    
Overovatelia  
Dezider Smitka      .................................... 
Eva Pocklanová      .................................... 

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