
OBEC    PREDAJNÁ 

  
Námestie Juraja Pejku č. 67, 976 63 Predajná 

  
V Predajnej, dňa 13.6.2022 

 
P O Z V Á N K A 

Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská  podľa ustanovenia § 12 ods. 1./zák. č. 369/90 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 

27. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 

 ktoré sa uskutoční 

 23.5.2022 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Predajnej 

 

Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Správa hlavnej kontrolórky:  
a) z kontroly procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ZŠ s MŠ Predajná 

k 31.12.2021 

b) z kontroly zverejňovania súhrnných správ ZŠ s MŠ Predajná podľa zákona č. 343/2015 Z. z. verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. Polrok 2022 

7. Správa ÚIK k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdiele majetku a záväzkov obce k 31.12.2021 

8. Záverečný účet obce za rok 2021 

a) Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2021 

b) Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Predajná za rok 2021  

c) Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

9. Rozpočtové opatrenie obce Predajná č. I. k rozpočtu obce 

10. Informácia starostky obce o správe Najvyššieho kontrolného úradu z kontroly športovej infraštruktúry na 

základných školách – telocvičňa ZŠ s MŠ Predajná 

11. Majetkové záležitosti:  

a) Návrh na schválenie prenájmu časti pozemku pre spoločnosť Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 

3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 ako prípad hodný osobitného zreteľa 

b) Návrh na schválenie predaja pozemkov vo vlastníctve obce Predajná, v  k. ú. Predajná, a to: diel č. 1 o 

výmere 98 m2 , odčlenený geometrickým plánom č. 00634808-111/22 vyhotoveným firmou Siman a Jorčík 

spol. s r. o., z parcely E-KN 321/2 vedenej na LV 558 a diel č. 2  o výmere 106 m2 odčlenený geometrickým 

plánom č. 00634808-111/22 vyhotoveným firmou Siman a Jorčík spol. s r. o.,  z parcely E-KN 1148/1 

vedenej na LV 558 v prospech žiadateľa Štefana Michalčíka ako prípad hodný osobitného zreteľa 

c) Stanovisko komisie výstavby a ochrany životného prostredia k žiadosti Ondreja Čipku o zámenu časti 

pozemku p. č. KN  - C 518 vo vlastníctve žiadateľa za časť pozemku p. č. KN-C 1791 vo vlastníctve obce 

d) Žiadosť žiadateľa Dušana Šimku o kúpu obecného pozemku parcely KN-E 205/2 o výmere 1 833 m2, v k.ú. 

Predajná 

12. Určenie volebných obvodov 

13. Určenie počtu poslancov OZ a určenie rozsahu výkonu funkcie starostu vo funkčnom období 2022-2026 

14. Návrh na schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce za I. polrok 2022 

15. Rôzne 

16. Interpelácie poslancov 

17. Uznesenie, záver                                                                                                                      

 

 

 Ing. Tatiana Čontofalská  

                                                                                                                                 Starostka obce  

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 13.6.2022 

Vyvesené na webovom sídle obce dňa 13.6.2022 


