ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 3.9.2020 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
Otvorenie
Schválenie programu zasadnutia
Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z 25.7.2020
Správa hlavnej kontrolórky obce o hospodárení obce Predajná k 30.6.2020
Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
Majetkové záležitosti:
vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku KN –C par.č. 1234/1 TTP o výmere 6 622
m2,, zapísaného na LV č. 485 v k. ú. Predajná
b) zámer na odpredaj a zámenu pozemkov na ulici Školská, parcely KN –C č. 447/375, 447/376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 a parcely KN –C 447/68, 447/69 podľa osobitného zreteľa
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. Uznesenie, záver

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)

ROKOVANIE:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá privítala poslancov a hlavnú
kontrolórku obce Ing. Miroslavu Vaisovú. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov. Poslanec Bukovec je
ospravedlnený. OZ je uznášaniaschopné.
2. Starostka obce predložila poslancom OZ návrh programu rokovania. Program bol zverejnený na úradných
tabuliach v obci dňa 28.8.2020. Materiály k zasadnutiu boli poslancom zaslané mailom aj v tlačenej forme v súlade
s Rokovacím poriadkom, 7 dní pred zasadnutím OZ. Na návrh starostky obce bol program doplnený o jeden bod:
Riešenie problému s požívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci. Poslanci OZ schválili
program zasadnutia OZ doplnený o bod 8. jednomyseľne (8/8). Program zasadnutia bol schválený v takejto
podobe:
1.Otvorenie
2.Schválenie programu zasadnutia
3.Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice
4.Kontrola plnenia uznesení z 25.7.2020
5.Správa hlavnej kontrolórky obce o hospodárení obce Predajná k 30.6.2020
6.Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov
7.Majetkové záležitosti:
a) vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku KN –C par.č. 1234/1 TTP o výmere 6 622
m2,, zapísaného na LV č. 485 v k. ú. Predajná
b) zámer na odpredaj a zámenu pozemkov na ulici Školská, parcely KN –C č. 447/375, 447/376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 a parcely KN –C 447/68, 447/69 podľa osobitného zreteľa
8. Riešenie problému s užívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v obci
9.Rôzne
10.Interpelácie poslancov
11.Uznesenie, záver
3. OZ určilo zapisovateľa zápisnice: p. Ing. Miroslavu Vaisovú a za overovateľov: p. Ľuboš Ofúkaný, Petra
Hazuchová. Návrhová komisia bude pracovať v zložení: p. Ing. Jana Kohútová, p. Marta Veselovská, p. Ľuboš
Ofúkaný.
4. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 25.7.2020 vykonala hlavná
kontrolórka obce Ing. Miroslava Vaisová. (príloha č.1 zápisnice). OZ zobralo informáciu na vedomie bez
pripomienok (8/8).
5. Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o vykonanej kontrole hospodárenia obce
k 30.6.2020. Na základe kontrolných zistení odporúča obci a škole sledovať vývoj rozpočtového hospodárenia a
vykonať zmeny vo svojom rozpočte vhodným rozpočtovým opatrením v prípade nenaplnenia príjmov alebo
vyššieho čerpania výdavkov. V správe konštatuje, že hospodárenie obce k 30.6.2020 negatívne ovplyvnilo zníženie

príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku prijatých epidemiologických opatrení, na
základe ktorých sa znížila ekonomická aktivita, čo sa odrazilo na negatívnom vývoji výberu dane z príjmov
fyzických osôb („podielovej dane“) a jej následné poukázanie jednotlivým obciam. Obec Predajná vykonala
k 30.6.2020 úpravu rozpočtu – znížila výšku podielovej dane podľa prognózy jej vývoja zverejnenej na stránke
ministerstva financií a na základe jej poklesu upravila výdavky tak, aby nevznikol schodok bežného rozpočtu. Aj
napriek zníženým výdavkom sa obci podarilo k 30.6.2020 hospodáriť podľa upraveného rozpočtu, a šetriť najmä
bežné výdavky. Čo sa týka kapitálových výdavkov, obec bude nútená zvážiť jednotlivé investičné akcie tak, aby sa
nezvyšoval schodok rozpočtu a úroveň zadĺženia obce. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka
obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo Správu z kontroly hospodárenia obce k 30.6.2020 na vedomie
bez pripomienok (8/8).
6. Starostka obce požiadala p. Ľuboša Ofúkaného, predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcie verejných funkcionárov o podaní informácie k podaniu majetkového priznania starostky obce. P. Ofúkaný
skonštatoval, že starostka obce podala oznámenia podľa Čl. 7 ods. 1 zákona č. 357/2004 a neboli zistené žiadne
nedostatky podaného oznámenia. Členovia komisie p. Dezider Smitka a p. Petra Hazuchová správu komisie
podpísali. Materiály zo zasadnutia komisie, ako aj obálka s oznámením boli uložené v kancelárii starostky obce,
uzamknuté a prístup k nim bude mať len predseda komisie p. Ofúkaný. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne
otázky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo Správu komisie na ochranu verejného
záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov na vedomie bez pripomienok (8/8).
7.
a) Starostka obce požiadala predsedu komisie na otváranie súťažných návrhov Ing. Janu Kohútovú,
aby informovala poslancov s výsledkami obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku KN –C par.č. 1234/1
TTP o výmere 6 622 m2,, zapísaného na LV č. 485 v k. ú. Predajná. Ing. Kohútová skonštatovala, že Obec Predajná
vyhlásila uznesením č. 145/2020 zo dňa 25.6.2020 obchodnú verejnú súťaž na predmet o najvhodnejší návrh na
uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku vo vlastníctve obce Predajná na pozemok KN-C 1234/1, druh
pozemku TTP o výmere 6 622 m2 , na LV č.485, v k.ú. Predajná. Komisia zasadla k vyhodnoteniu podaných
návrhov dňa 17.8.2020 o 9.00 hod., oboznámila sa s pravidlami OVS a so súťažnými podmienkami a dohodla si
postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia súťažných návrhov. Vyhlasovateľ, a teda Obec Predajná zmenila
súťažné podmienky na základe bodu 8., pred otváraním doručených návrhov takto: V bode 1) Súťaže sa môžu
zúčastniť právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby, z dôvodu že pri stanovení súťažných
podmienok vyhlasovateľ opomenul uviesť fyzické osoby ako účastníkov súťaže. Súťaž bola zverejnená
a publikovaná na úradnej tabuli Obce a na webovom sídle obce dňa 26.6.2020. Obecné zastupiteľstvo obce Predajná
svojím uznesením č.145/2020 zriadilo na posúdenie predložených návrhov päťčlennú komisiu v zložení: Ing. Jana
Kohútová ,poslanec OZ predseda komisie, Martin Bukovec, poslanec OZ ,člen komisie, Ľuboš Ofúkaný, poslanec
OZ ,člen komisie, Petra Hazuchová, poslanec OZ ,člen komisie, Ing. Miroslava Vaisová, hlavná kontrolórka
obce,člen komisie. Do konca lehoty na predloženie návrhov t. j. do dňa 14.8.2020 do 10.00 hod bol vyhlasovateľovi
doručený jeden návrh, a to od p. Jozefa Šeba, bytom Podhrádok 454/60, 976 63 Predajná. Komisia po preskúmaní
súťažného návrhu konštatuje, že z hľadiska dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu,
predložený návrh zodpovedá vyhláseným súťažným podmienkam a členovia komisie odporučili návrh na uzavretie
nájomnej zmluvy s p. Jozefom Šebom, bytom Podhrádok 454/60, 976 63 Predajná. Nakoľko k danému bodu neboli
žiadne otázky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo Správu komisie na otváranie obálok
na vedomie bez pripomienok a schválilo prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce a to, pozemku KN-C
1234/1, druh pozemku TTP o výmere 6 622 m2 , zapísaného na LV č.485, v k.ú. Predajná, nájomcovi Jozefovi
Šebovi, bytom Podhrádok 454/60, 976 63 Predajná, na dobu určitú v trvaní 5 rokov, za nájomné vo výške
0,01 €/m2, t. j. 66,22 €/ročne, za podmienok užívať prenajímaný pozemok na kosenie, sušenie a zber sena. OZ
Žiada starostku obce zabezpečiť uzatvorenie nájomnej zmluvy. (8/8)
7. b) Starostka obce informovala poslancov OZ o zámere obce previesť pozemky v súlade s ustanoveniami § 9
ods.2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, Zmluvou
o prevode vlastníckeho práva z dôvodu hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľov. Predmetom prevodu
sú nehnuteľnosti (pozemky) vedené v katastri nehnuteľností Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, obec
Predajná, katastrálne územie: Predajná, vedené ako novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu č.
46001336-054/19 zo dňa 09.11.2019 vyhotoveného vyhotoviteľom: MACO – D, s.r.o., so sídlom Židlovo 414/31,
977 01 Brezno, IČO: 46 001 336, úradne overený Okresným úradom Brezno, katastrálnym odborom dňa 31.01.2020
pod číslom 25/20 (ďalej aj len ako „ Geometrický plán“), a to:
• ako - (diel 1), C – KN , parc. č. 447/375, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o
od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/37, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie, o výmere: 3939 m² (výmera podľa nového stavu: 3899 m2) žiadateľom: Ján Glemba a Viera
Glembová, trvale bytom Školská 393, 976 63 Predajná, SR,
• ako - (diel 2), C – KN , parc. č. 447/376, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:

o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/37, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 3939 m² (výmera podľa nového stavu: 3899 m2) žiadateľovi: Pavel Beraxa, trvale bytom
Školská 399, 976 63 Predajná, SR
• ako - (diel 3), C – KN , parc. č. 447/379, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/65, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 489 m² (výmera podľa nového stavu: 401 m2) žiadateľovi: Pavel Beraxa, trvale bytom
Školská 399, 976 63 Predajná, SR,
• ako - (diel 4), C – KN , parc. č. 447/380, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/65, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 489 m² (výmera podľa nového stavu: 401 m2)
žiadateľom: Marta Dudová, trvale bytom
Školská 398, 976 33 Predajná, SR a Ing. Zuzana Čižmáriková, trvale bytom Prešovská 46, Bratislava,
SR,
• ako - (diel 5), C – KN , parc. č. 447/381, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 17 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o
od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/65, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere: 489 m² (výmera podľa nového stavu: 401 m2) žiadateľovi: Štefan Michalčík, trvale bytom
Školská 397, 976 63 Predajná, SR,
• ako - (diel 6), C – KN , parc. č. 447/68, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 166 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/68, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,
o výmere: 216 m² (výmera podľa nového stavu: 166 m2) žiadateľovi: Pavel Beraxa, trvale bytom Školská
399, 976 63 Predajná, SR,
• ako - (diel 7), C – KN , parc. č. 447/378, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 50 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o
od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/68, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere: 216 m² (výmera podľa nového stavu: 166 m2) žiadateľom: Marta Dudová, trvale bytom
Školská 398, 976 33 Predajná, SR a Ing. Zuzana Čižmáriková, trvale bytom Prešovská 46, Bratislava,
SR,
• ako - (diel 10), C – KN , parc. č. 447/386, druh pozemku: trvalý trávny porast o výmere 12 m², ktorý bol
vytvorený oddelením:
o
od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/74, druh pozemku: trvalý trávny porast,
o výmere: 3491 m² (výmera podľa nového stavu: 3479 m2) žiadateľom: Peter Roháč a Anna Roháčová,
trvale bytom 976 63 Predajná č. 396 SR,
• ako - (diel 11), C – KN , parc. č. 447/96, druh pozemku: záhrada o výmere 118 m², ktorý bol vytvorený
oddelením:
o
od pozemku C – KN vedenom na LV. č. 485, parc. č. 447/96, druh pozemku: záhrada, o výmere:
118 m² (výmera podľa nového stavu: 118 m2) žiadateľovi: Štefan Michalčík, trvale bytom Školská 397,
976 63 Predajná, SR.
Skutočnosť hodného osobitného zreteľa je potreba vzájomného usporiadania pozemkov podľa skutočného záberu
oplotenia. Vzhľadom k tomu, že obec prevádza pozemky podľa skutočného záberu oplotenia zároveň obec
nadobudne pozemky s cieľom lepšieho usporiadania vlastníctva na verejných priestranstvách obce.
Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ schválilo
zámer obce previesť pozemky v súlade s ustanoveniami § 9 ods.2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov, Zmluvou o prevode vlastníckeho práva z dôvodu
hodného osobitného zreteľa do vlastníctva žiadateľov jednomyseľne (8/8).
8.
Starostka obce otvorila diskusiu k stále narastajúcemu problému požívania alkoholických
nápojov na verejných priestranstvách a nemorálne správanie požívateľov. Telefonicky kontaktovala obecného
právnika z právnickej kancelárie Urbáni partners p. Kamenského, ktorý informoval poslancov OZ o možnostiach
riešenia. Nakoľko obec nemá zriadenú obecnú políciu, tento problém možno riešiť len s pomocou štátnej polície.
Starostka sa ho opýtala či by sa to nedalo riešiť prijatím VZN? V prípade prijatia VZN obcou o zákaze požívania
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách obec vymedzí zákaz požívania alkoholických nápojov na
verejných priestranstvách a miestach verejne prístupných, ale nakoľko obec nemá zriadenú obecnú políciu, bude to
v riešení štátnej polície ako priestupok v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien
a doplnkov. Polícia potom môže v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 €. Nakoľko sa jedná väčšinou
o nemajetných občanov, ako to bude obec od nich vymáhať? Vymáhanie pokuty je pri nemajetných občanoch
značne komplikované, nemajú prostriedky na zaplatenie pokuty a exekučné konanie je pre obec finančne zaťažujúce
a v konečnom dôsledku sa problém nevyrieši. Právnik jednoznačne odporúča, aby každý občan oznámil nemorálne

správanie a požívanie alkoholu na verejnosti na tel. čísle 158. Polícia sa na základe oznámenia bude podieľať na
riešení problému požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Poslanci sa aj po konzultácii
s právnou kanceláriou Urbáni partners zhodli na tom, že prijať VZN, v ktorom by boli len vymedzené priestory, kde
sa nemôžu požívať alkoholické nápoje je bezpredmetné, nakoľko obec dodržiavanie VZN môže riešiť len za pomoci
štátnej polície keďže nemá zriadenú obecnú políciu. Starostka navrhuje rozšírenie kamerového systému, nákup
otočnej a stacionárnej kamery z dôvodu lepšej identifikácie osôb. Cena za rozšírenie kamerového systému bude
približne 3 500 €. P. Črep navrhuje demontáž lavičiek na námestí. Starostka –problém to nevyrieši, budú sa
zoskupovať na iných miestach. P. Kohútová – budú na detskom ihrisku. Poslanci sa dohodli na demontáži štyroch
lavičiek. Starostka navrhla poslancom OZ brigádu na námestí, navrhuje natrieť lavičky na námestí. Poslanci sa
zhodli na tom, že to uskutočnia na jar.
9.
a) Starostka obce navrhuje nákup jednorazových rúšok pre občanov, cena je 0,15 € bez DPH/ks.
Poslanci sa zhodli na kúpe 2500 ks, v celkovej výške 460 €. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky,
starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. Poslanci OZ schválili nákup rúšok pre občanov obce Predajná
vo výške 450 € bez DPH, 540 € s DPH (cena jedného rúška je 0,15 € bez DPH, 0,18€ s DPH) jednomyseľne
(8/8)
9.
b) Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti podania žiadosti o bezúročnú návratnú
finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19, na výkon samosprávnych pôsobností. Výpadok dane z príjmu fyzických osôb pre
rok 2020 činí pre našu obec 27 759 € a musia sa použiť do konca roka 2020. Žiadosť je možné podať do 31.10.2020.
Hlavná kontrolórka obce k návrhu podaniu žiadosti o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 27 759 € na
kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, na výkon
samosprávnych pôsobností vypracovala Stanovisko, v závere ktorého uvádza, že „po preverení podmienok na
prijatie návratnej finančnej výpomoci obcou Predajná podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. konštatujem, že sú splnené zákonné podmienky na prijatie návratnej
finančnej výpomoci“. Poslanci sa zhodli na tom, čo je potrebné z tých peňazí financovať. Konkrétne cestu na
Bôrovie vo výške 13 000 €, ulicu na Farskej vo výške 6 000 €, schody na Farskej vo výške 5 000 € a PD Amfiteáter
vo výške 2 500 €. P. Búdová navrhla osvetliť priestor pred cintorínom. P. starostka osloví firmu, ktorá nám už
dodala solárne svietidlá o predloženie cenovej ponuky. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka
obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. Poslanci OZ schválili prijatie návratnej finančnej výpomoci v celkovej
sume 27 759 eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov
fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 jednomyseľne (8/8)
9.
c) Starostka obce informovala poslancov o zbere komunálneho odpadu prostredníctvom systému
Elwis a o problémoch, ktoré v súvislosti s jeho zavedením nastali. Firma JRK nedodala počas skúšobnej
prevádzky štartovacie balíčky s QR kódmi pre občanov, preto sa zber plastov nečipoval, ale zaznamenával sa ručne.
Taktiež nedodali informačné letáky, ktoré mali byť doručené do každej domácnosti pred spustením. Do 20.9.2020
budú roznesené letáky aj štartovacie balíčky do každej domácnosti. Počas zberu komunálneho odpadu bolo zistené,
nahliadnutím do kuka nádob, že občania neseparujú. Z uvedeného dôvodu, sa dňa 10.10.2020 o 14:00 hod. na
námestí uskutoční Analýza odpadov z kuka nádob formou zábavného, spoločenského podujatia v spolupráci
s poslancami OZ a firmou JRK. P. Črep sa pýta, či čítačky TKO rozlišujú veľkosť kuka nádoby (100 l alebo 200 l).
Starostka mu odpovedala, že áno, ale postupne budú v obci na základe VZN len 110l a 120l kuka nádoby. Dôležitá
je separácia odpadov. Na plastové vrecia dostane každá domácnosť 20 nálepiek s čiarovým kódom, ktoré sa budú
lepiť pred zberom. V prípade, že ich občan minie, príde si vypýtať na Obecný úrad ďalšie. Evidenciu odpadov budú
viesť zamestnanci obecného úradu. Do domácností budú distribuované letáky so všetkými informáciami.
P. Veselovská sa pýta, ako je to so zberom šatstva? Starostka - Nakoľko firma, ktorá predtým zabezpečovala
zber šatstva vypovedala zmluvu s obcou, nemá ich kto nahradiť, oslovená bola firma Humana, ktorá sľúbila, že
zabezpečí zberné nádoby, ale do dnešného dňa sa tak nestalo, napriek starostkiným urgenciám. Starostka navrhla, že
zabezpečí v mesiaci október zber textilu v spolupráci so susednou obcou Jasenie. Vyzbieraný textil, spolu aj
s veľkoobjemovým odpadom (gauče, fotely, postele...) sa odvezie do spaľovne do Liptovského Mikuláša, kde
náklady na prepravu budeme hradiť na polovice s Jasením. Občanom to bude oznámené na webe, na nástenkách, a v
miestnom rozhlase.
Starostka ďalej informovala poslancov o stave na gudrónových jamách. O súčasnej situácii zasielala obec
informácie do Kancelárie prezidenta SR, s ktorou je v kontakte. Starostka plánuje aj stretnutie s ministrom ŽP, čaká
na termín stretnutia určený ministerstvom.
Ďalej informovala o počte zapísaných detí do 1. ročníka v novom školskom roku v ZŠ s MŠ – je ich 10,
a o prijatých epidemiologických opatreniach v ZŠ a MŠ.
Starostka tiež informovala poslancov o o zámeroch Ing. Kortána Václava na obecnej lúke. P. Kortán má
záujem na obecnej lúke, ktorú má od obce v nájme, postaviť vodný hámor a slovenskú pec „dúchačku. V jarných
mesiacoch, v máji 2021 má p. Kortán záujem organizovať „Predajnianske šarapaty a „Chlebové dni v Mlyne
u Čipkov“. P. Ofúkaný – lúka je zarastená, nestará sa o ňu. Starostka – vyzveme ho aby pokosil.

Starostka ďalej informovala o videu o obci Predajná, ktoré objednala od Vydavateľstva CBS spol. s. r. o.,
Banská Bystrica. Cena za video bola 258 €. Video je zverejnené na youtube, nemôže byť zverejnené na stránke
obce, nakoľko je na videu použitá hudba, ktorá by mala byť ošetrená cez SOZA, čo vydavateľstvo CBS
nezabezpečilo.
P. Veselovská sa pýta kto je majiteľ budovy na železničnej stanici, býva tam bezdomovec, je veľmi
schátraná, je potrebné ju zbúrať a postaviť prístrešok, ktorý bude slúžiť cestujúcim.. Starostka – požiadame o
vyjadrenie ŽSR.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým prítomným
za účasť na zasadnutí.
V Predajnej 3.9.2020
Zapísala: Ing. Miroslava Vaisová..........................................
Overovatelia: Petra Hazuchová ..........................................
Ľuboš Ofúkaný................................................

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

