
Zápisnica 
Zo zasadnutia OZ obce Predajná zo dňa 25.7.2022 

o 16.00 hodine   
Prítomní: viď prezenčná listina 
 
Návrh programu rokovania: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice 
4. Návrh na schválenie VZN č. 5/2022, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 ÚPN obce Predajná 

mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného plánu obce 
Predajná 

5. Žiadosť firmy Kordex, s. r. o., Banská Bystrica o udelenie súhlasu s umiestnením a následne 
realizáciou inžinierskych sietí pre plánovanú stavbu Podbrezová IBV Lopej Čelno 

6. Organizácia Dní obce Predajná 
7. Rôzne 
8. Interpelácie poslancov 
9. Uznesenie, záver                                                                                                                      

 
K bodu 1./ Otvorenie 
Rokovanie OZ otvorila Ing. Tatiana Čontofalská , starostka obce. Privítala všetkých prítomných . 
 
K bodu 2./ Schválenie programu zasadnutia 
OZ obce Predajná schválilo program zasadnutia jednohlasne. 
Prítomní:   6 – Anežka Búdová, Petra Hazuchová,  Ľuboš Ofúkaný, Eva Pocklanová, Dezider Smitka, 
Marta Veselovská 
Neprítomní: 3 – Martin Bukovec, Ján Črep, Jana Kohútová,  
Za ............ 6  
Proti..........0 
Zdržali sa  0 
 
 
K bodu 3./  Určenie zapisovateľa a voľba pracovných komisií 
Za overovateľov zápisnice boli určení: Anežka Búdová a p.Dezider Smitka 
Návrhová komisia v zložení: Eva Pocklanová, Ľuboš Ofúkaný , Marta Veselovská 
Za zapisovateľa bola určená p. Petra Hazuchová 
Poslanci hlasovali jednohlasne 
 
K bodu 4./  
Návrh na schválenie VZN č. 5/2022 ktorým boli vyhlásenie záväzné časti ÚP obce Predajná 
 
Starostka informovala poslancov, že návrh VZN č. 5/2022 bol zverejnený na webovej stránke obce 
a na úradných tabuliach v obci Predajná dňa 23.6.2022, t. j. min. 15 dní pred schválením v OZ. 
Zhotoviteľom ÚPD bol Ing. Arch. Jozef Dižka, Projektová kancelária A.U.R.A, banská Bystrica. 
Obstarávanie pre obec zabezpečil Ing. Arch Pavel Bugár, eR STAR s. r. o., Banská Bystrica, ako 
odborne spôsobilá osoba. Prerokovanie návrhu ÚPD bolo oznámené dňa 8.11.2021 na úradnej tabuli 
obce a webovom sídle obce po dobu 30 dní. Dotknuté obce, dotknutý samosprávny kraj a dotknuté 
osoby boli vyrozumené osobitne. Dokumentácia bola prístupná k nahliadnutiu na obecnom úrade 
v Predajnej a na webovom sídle obce. Stanoviská dotknutých orgánov a samosprávneho kraja boli 
v celom rozsahu akceptované a zosúladené do ÚPD. ÚPD bola podľa zákona č. 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 



posúdená v zisťovacom konaní. Návrh VZN je v zásadných koncepčných otázkach v súlade so 
zadaním, ktorý bol schválený uznesením OZ č. 90/2006 zo dňa 20.9.2006. OÚ Banská Bystrica 
preskúmal ÚPD a vydal súhlasné stanovisko dňa 1.6.2022. 
Starostka otvorila diskusiu a dala o návrhu hlasovať. 
OZ obce Predajná schválilo predložený návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa podľa zmien a doplnkov č. 4 
ÚPN obce Predajná mení a dopĺňa VZN č. 1/2008, ktorým boli vyhlásené záväzné časti Územného 
plánu obce Predajná 
Schválené VZN bude zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle na 15. dní.  
 
Prítomní:   6 – Anežka Búdová, Petra Hazuchová,  Ľuboš Ofúkaný, Eva Pocklanová, Dezider Smitka, 
Marta Veselovská 
Neprítomní: 3 – Martin Bukovec, Ján Črep, Ing. Jana Kohútová,  
Za ............ 6  
Proti..........0 
Zdržali sa  0 
 
 
K bodu 5./  
Žiadosť firmy KORDEX , s. r. o. Banská Bystrica o udelenie súhlasu s umiestnením a následne 
realizáciou inžinierskych sietí pre plánovanú stavbu Podbrezová IBV Lopej Čelno 
 
Starostka informovala poslancov OZ, že firma KORDEX s.r.o. Banská Bystrica žiada o súhlas obce 
s umiestnením a následne realizáciou inžinierskych sietí pre výstavbu IBV v k. ú. Obce Podbrezová, 
časť Lopej. Obec Predajná  je vlastníkom  pozemku,  jedná sa o miestnu komunikáciu v časti Čelno, 
kadiaľ budú položené inžinierske siete kanalizácia, vodovod. 
Starostka navrhla, aby uvedenú žiadosť posúdila Komisia výstavby a životného prostredia. Ďalej 
navrhuje, stretnutie so starostom obce Podbrezová za účelom prerokovania možnej zámeny pozemkov 
v danej lokalite, nakoľko obec Predajná v danej lokalite vlastní aj iné pozemky, ktoré by sa mohli 
zameniť, ak by to zo strany obce Podbrezová bolo možné. Zároveň požiada geodetickú kanceláriu 
o spracovania elaborátu, ktorý by presne zmapoval pozemky obce Predajná, Podbrezová vhodné na 
zámenu. Poslanci s predloženým návrhom súhlasia. Poslanci OZ zobrali žiadosť na vedomie a žiadajú 
komisiu výstavby a životného prostredia o obhliadku a písomné stanovisko. 
 
K bodu 6./ 
Organizácia podujatia: „Dni obce Predajná „ 
 
Starostka informovala o programe a organizačných pokynoch na Dni obce Predajná. Starostka 
a poslanci sa dohodli, že v piatok sa stretnú za účelom stavby prístrešku a pódia. Ďalšie stretnutie bude 
v sobotu ráno o 06.00 hod. pri Spoločenskom dome v Predajnej, za účelom technickej prípravy 
a zabezpečenia materiálu./vozenie lavíc a ostatných potrebných vecí/  
Tento ročník podujatia bude teda prebiehať v dňoch 6 – 7. augusta 2022. Zároveň starostka vyzvala 
poslancov, aby sa zúčastnili svätej omši v nedeľu. 
 
Program podujatia:  
Sobota 6.august 2022 
8.00 hod. Guľášmajster –ostatné sprievodné súťaže 
10.00 – 12.30 Zabavia sa deti –súťaže prebiehajú na ihrisku 
11.00 -13.00   Súťaž o najsilnejšieho muža a ženu v Predajnej  
12.30  dovarené  
13.00 vyhlásenie Guľášmajstra 2022 
13.30 Divadlo Hotel Mária 
14.30 Mr. Bubble 
15.30 Spievame s héliom 
16.00 Karol Konárik – vystúpenie 
17.00 Folklórny súbor OČOVAN 



18.00 Kapela STARMANIA 
20.00 Zábava ZBM 
 
Sprievodné akcie: Klaudia maľuje na tvár 
                              Zumba kids 
                              Kolotoč 
                              Prehliadka mlynu u Čipkov 
 
Nedeľa 7.august 2022 
09.30 hodine Slávnostná svätá omša v Rímskokatolíckom kostole Troch kráľov  
 
Starostka obce sa spolu s poslancami OZ dohodli na tom, že sa nebude tento rok konať ohňostroj 
z dôvodu veľkého sucha.  
 
K bodu 7./ 
Rôzne 
 
Starostka predložila poslancom žiadosť p. Róberta Ferkoviča, Dolná Lehota o nájom obecného 
pozemku na ulici Farská z dôvodu zriadenia vodovodnej prípojky a žumpy. Starostka navrhuje, aby 
uvedenú žiadosť posúdila Komisia výstavby a životného prostredia, nakoľko bude potrebné zriadiť 
vecné bremeno v prospech obce, ktorá je vlastníkom pozemku a geometrický plán, ktorým bude 
zameraná vodovodná prípojka. Poslanci s predloženým návrhom súhlasia. Poslanci OZ zobrali žiadosť 
na vedomie a žiadajú komisiu výstavby a životného prostredia o obhliadku a písomné stanovisko. 
 
 
 
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.  
 
Zapísala: Petra Hazuchová 
 
Overovatelia zápisnice:  
 
Dezider Smitka ......................................................... 
Anežka Búdová ........................................................ 


