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Zápisnica 
Z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Predajná 

konaného dňa 25.8.2021    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

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

Neprítomní:      Ing. Miroslava Vaisová, hlavný kontrolór obce 
Ďalší prítomní: - 
Verejnosť:      -    
                             
Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Návrh VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Predajná 
5. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 

výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 

6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvorila Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 
Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  9 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutie 
Návrhy poslancov: 0 
 
Uznesenie č. 221/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná 
schvaľuje  
program rokovania  
 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
     
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Návrh VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 

Predajná 
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5. Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na 
výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach, 
ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 

6. Rôzne 
7. Uznesenia 
8. Záver 

 
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Eva Pocklanová, Dezider Smitka  
Návrhová komisia:         Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta 
Zapisovateľka:               Petra Hazuchová 
 
Uznesenie č. 222/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  

a) Určuje:  
Za zapisovateľa zápisnice: Petra Hazuchová 
Za overovateľov správnosti zápisnice: Eva Pocklanová, Dezider Smitka  

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

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
 
K bodu 4.  Návrh VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy  v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Predajná 
Predložila starostka obce. Dňa 10.7.2021 vstúpil do účinnosti Zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a to aj 
Zákon 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 ktorom okrem iného bola zavedená nová 
povinnosť pre obce určiť spádovú materskú školu.  
Podľa § 8a zákona č. Zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení od 10.7.2021: Obec určí všeobecne záväzným 
nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v 
obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Cieľom je, aby každé dieťa, pre ktoré je 
predprimárne vzdelávanie povinné, malo vytvorené inštitucionálne podmienky na plnenie povinného 
predprimárneho vzdelávania. Obec určila za spádovú materskú školu MŠ pri ZŠ Predajná, na ulici 
Školská v obci Predajná. 
Návrh VZN bol zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli obce v určenej lehote, dňa 9.8.2021 
a zaslaný poslancom OZ a neboli k nemu vznesené žiadne pripomienky.  
Poslanci OZ nemali pripomienky a tak dala starostka o návrhu hlasovať 
 
Uznesenie č. 223/2021: 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
predložený návrh  VZN č.2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce Predajná 

b) uznáša sa 
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vo veciach územnej samosprávy v súlade s ustanovením  § 6 ods. 1 Zákona číslo 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ustanovením §59 a §59a  Zákona číslo 
245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, §8a Zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a 
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  na VZN č.2/2021 o určení 
spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Predajná. 

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
 
K bodu 5: Návrh VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 
Predložila starostka obce. Vďaka prijatiu noviel (zákon č. 417/2020 Z. z., 257/2021 Z. z.) dotýkajúcich 
sa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky s účinnosťou od 1.8.2021 končia „obedy zadarmo“. Dotáciu na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa po novom dostane:  
• každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v 
základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,  
• dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,  
• dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v 
domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového 
zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s 
ním v domácnosti podľa osobitného predpisu;34aaa) táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 
preukazuje čestným vyhlásením,  
Vzhľadom k uvedenej novele je potrebné, aby obec určila prijatím VZN výšku finančných príspevkov 
na náklady spojené so stravovaním v školách a školských zariadeniach. Výšku príspevkov treba 
zohľadniť podľa finančných pásiem na nákup potravín účinných od 1.9.2019.  
Návrh VZN bol zverejnený a vyvesený na úradnej tabuli obce v určenej lehote, dňa 9.8.2021 a zaslaný 
poslancom OZ a boli k nemu vznesené pripomienky riaditeľkou ZŠ s MŠ Predajná, Mgr. Michaelou 
Vaníkovou. Pripomienky boli zo strany obce vyhodnotené a niektoré boli zakomponované do 
predloženého návrhu VZN č. 3/2021. Jedná sa o tieto pripomienky: 

a) Do § 3 ods. 2 doplniť nasledovný text: 
„...príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 10 € uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  trvalým 
príkazom po dobu desiatich mesiacov do  10. dňa v mesiaci na číslo účtu SK 
36560000000002055437006 vedený v Prima banke, a.s. pobočka Brezno“ 
Pripomienke sa čiastočne vyhovuje nasledovne: 
„...príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  prevodným príkazom 
do  10. dňa v mesiaci na číslo účtu SK 36560000000002055437006 vedený v Prima banke, 
a.s. pobočka Brezno“ 

b) Do §3 bod 2 doplniť nasledovný text: 
„...príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ za mesiac júl zákonný zástupca neuhrádza poštovou 
poukážkou, uhrádza ho jednorazovým platobným príkazom  na č. účtu SK 
36560000000002055437006 vedený v Prima banke, a.s. pobočka Brezno“ 
Pripomienke sa čiastočne vyhovuje nasledovne: 
„...príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ za mesiac júl zákonný zástupca uhrádza ho jednorazovým 
platobným príkazom do 10. dňa v mesiaci na č. účtu SK 36560000000002055437006 vedený 
v Prima banke, a.s. pobočka Brezno“ 
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c) §4 bod 4   
konkrétna výška príspevku v čase letných prázdnin nie je určená počtom odchodených dní 
(týždňov)  dieťaťa do MŠ – je fixná – výška 25 € (v súlade s VZN 4/2019 §2 bod 4) 
Pripomienke sa vyhovuje v plnom znení - § 4 bod 4 bude vypustený 

d) Do §5 bod 2 doplniť nasledovný text: 
„...príspevok na úhradu nákladov za činnosť školského klubu detí  vo výške 5€ uhrádza 
zákonný zástupca dieťaťa  trvalým príkazom po dobu desiatich mesiacov do 10. dňa 
v mesiaci,“  
Pripomienke sa čiastočne vyhovuje nasledovne: 
„...príspevok na úhradu nákladov za činnosť školského klubu detí  uhrádza zákonný zástupca 
dieťaťa  prevodným príkazom do 10. dňa v mesiaci,“  

e) §6 bod 1 – na koniec odseku doplniť -  3. finančné pásmo 
Pripomienke sa vyhovuje v plnom znení 

f) §6 bod 3 – vypustiť: ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza 
škole, ktorej je školská jedáleň súčasťou, 
Pripomienke sa vyhovuje v plnom znení 

g) §6 – bod 4 –nahradiť: pri materskej škole za pri základnej škole s materskou školou 
Pripomienke sa vyhovuje v plnom znení 

h) §6 – bod 5 – doplniť: príspevok na úhradu nákladov na nákup  potravín.... + uhrádza trvalým 
príkazom na účet školy..... 
Pripomienke sa čiastočne vyhovuje nasledovne: 
„príspevok na úhradu nákladov na nákup  potravín.... + uhrádza prevodným príkazom na účet 
školy..... 

i) §6 – bod 6 – vypustiť 
Pripomienke sa vyhovuje v plnom znení 

j) §7 bod 2 – doplniť podľa finančného pásma č.3 stanoveného MŠVVaŠ SR 
Pripomienke sa vyhovuje v plnom znení 

k) §8 bod 1 – doplniť Základnej školy s materskou školou, Školská 418/11, 97663 Predajná 
Pripomienke sa nevyhovuje 

 
Obec ako predkladateľ VZN navrhuje doplniť do § 3 ods. 2: Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 
možne zaplatiť aj jednorazovo v dvoch častiach a to v septembri za mesiace september až december a 
v januári za mesiace január až jún. Poplatok za letný mesiac je možné pripočítať k januárovej platbe a 
Doplniť do § 5 ods. 2: Príspevok na úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí je možne 
zaplatiť aj jednorazovo v dvoch častiach a to v septembri za mesiace september až december a v 
januári za mesiace január až jún. Poplatok za letný mesiac je možné pripočítať k januárovej platbe. 
 
Poslanci OZ nemali pripomienky a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 224/2021 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Prerokovalo 
predložený návrh  VZN č. 3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu 
nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských 
zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Predajná 

b) uznáša sa 
vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v súlade s ustanovením § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 6 ods. 24 
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 ustanoveniami § 28, § 49, § 
114, § 116 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznáša na VZN č. 
3/2021 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a 
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vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v škole a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je obec Predajná 

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
 
K bodu 6:  Rôzne 

1. Predĺženie platnosti dokumentu PHSR Chopok – Juh na roky 2015-2020 s výhľadom do 
roku 2025 

Starostka obce informovala poslancov o potrebe predĺženia platnosti dokumentu PHSR Chopok Juh na 
roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025, z dôvodu, že obec podávala žiadosť o NFP na podporu 
opatrovateľskej služby, a riadiaci orgán identifikoval nesúlad predloženého PHSR, nakoľko je 
schválený na roky 2014-2020 s výhľadom do roku 2025, a preto požadoval predloženie uznesenia 
preukazujúceho platnosť uznesenia počas schvaľovacieho procesu aj počas celej doby realizácie 
projektu, t. j. od roku 2021 do 2023.. , teda že strategické ciele ako aj celkový obsah rozvojového 
dokumentu: PHSR Chopok – Juh na roky 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 sú stanovené 
a plánované až do roku 2025. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky a tak dala starostka 
o návrhu hlasovať.  
 
Uznesenie č. 225/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Predajná 

A) Konštatuje 
           že strategické ciele ako aj celkový obsah rozvojového dokumentu: PHSR Chopok – Juh na roky     
          2015-2020 s výhľadom do roku 2025 sú stanovené a plánované až do roku 2025 a z uvedeného      
          dôvodu: 
      B)  Schvaľuje 
         predĺženie platnosti strategického rozvojového dokumentu: 
         PHSR Chopok – Juh na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025, resp. Program    
        hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025      
       v súlade s obsahom a cieľmi tohto dokumentu a to do času vypracovania nového Programu     
       hospodárskeho sociálneho  rozvoja, najneskôr však do 31.12.2025. 
 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
 

2. Návrh na zrušenie uznesenia č. Uznesenie č.213/2021 - Schválenie vypracovania dodatku 
Územného plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 4  

Starostka informovala poslancov o potrebe zrušenia uznesenia č. 213/2021 zo dňa 25.7.2021, v ktorom 
bolo schválené začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 4 k Územnému plánu obce Predajná 
vzhľadom na predložené návrhy na zmenu územného plánu v lokalite Breziny, Zábrež, a Kramlište. 
Podľa doporučenia spracovateľa ÚPN obce Predajná, Ing. Milana Krála, je potrebné, aby Lokalita 
Zábrež bola riešená samostatným dodatkom, nakoľko túto lokalitu už riešil ÚPN dodatkom č. 2 a 
preto sa vyžaduje samostatný dodatok. Ostatné lokality budú tiež riešené ďalším samostatným 
dodatkom k ÚPN. Poslanci nemali žiadne otázky a pripomienky a tak dala starostka o návrhu 
hlasovať.  
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Uznesenie č. 226/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Predajná 
Zrušuje  
Uznesenie č.213/2021, bod 2. v časti schvaľuje: 

a) začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 4 k Územnému plánu obce Predajná vzhľadom 
na predložené návrhy na zmenu územného plánu (žiadosti tvoria prílohu zápisnice), a to:  
1. Lokalita Breziny – v časti Bôrovie 
2. Lokalita Zábrež – zaradenie parcely 1 120/9 o výmere 14 833 m2 do intravilánu obce 

Predajná 
3. Lokalita Zábrež – zaradenie parcely 1 120/2 o výmere 4 677 m2 do intravilánu obce 

Predajná 
4. Lokalita Kramlište – zaradenie parcely 670/8 o výmere 1 877 m2 do intravilánu obce 

Predajná 
5. Zakreslenie ciest v zmysle Passportu miestnych komunikácií, ktorý bol aktualizovaný 

v roku 2019 
 

b) Náklady na vypracovanie dodatku Územného plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 4 budú 
hradené žiadateľmi o zmenu Územného plánu obce Predajná (bod a) 1,2) 

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
 

3. Návrh na schválenie vypracovania dodatku Územného plánu obce Predajná, zmeny 
a doplnky č. 4  

Starostka, na základe predchádzajúceho uznesenia, navrhla poslancom schváliť začatie procesu 
obstarania a vypracovania Zmien a doplnkov č.4 k Územnému plánu obce Predajná, ktorý bude riešiť 
časť Zábrež.  Lokalita Zábrež bude po schválení zaradená do intravilánu obce a stane sa súčasťou 
platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Predajná. Poslanci nemali 
pripomienky,  a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 227/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Predajná 
Schvaľuje 

a) začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 4 k Územnému plánu obce Predajná -  Lokalita 
Zábrež – zaradenie parcely 1 120/9 o výmere 14 833 m2 a parcely 1 120/2 o výmere 4 677 m2 

do intravilánu obce Predajná  
b) Náklady na vypracovanie dodatku Územného plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 4 budú 

hradené žiadateľmi o zmenu Územného plánu obce Predajná 
 

 Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný,  Dezider Smitka, Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   0 
 

4. Návrh na schválenie vypracovania dodatku Územného plánu obce Predajná, zmeny 
a doplnky č. 5  
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Starostka, na základe predchádzajúceho uznesenia, navrhla poslancom schváliť začatie procesu 
obstarania a vypracovania Zmien a doplnkov č.5 k Územnému plánu obce Predajná, ktorý bude riešiť 
lokalitu Breziny, v časti Bôrovie, Lokalitu Kramlište, Obecné kompostovisko, passport miestnych 
komunikácií, chodník na ulici Zábrež, a tiež aj žiadosť Štefana Michalčíka o scelenie pozemku 
a zmenu funkčnej plochy HBV na IBV,  zaradenie parcely KN – E č. 284/1 do intravilánu obce za 
účelom výstavby rodinného domu a zriadenie vecného bremena na kanalizáciu. Starostka navrhla, aby 
počas spracovania ÚPN – Dodatku č. 5 boli preverené aj iné nezrovnalosti a nepresnosti v ÚPN obce 
a jeho dodatkoch 
Dôvodom začatia procesu obstarania a vypracovania Zmien a doplnkov č.5 k Územnému plánu obce 
Predajná sú žiadosti žiadateľov o spracovanie jednotlivých lokalít, ktoré sa stanú po ich schválení 
súčasťou platnej územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Predajná. 
 
Uznesenie č. 228/2021 
Obecné zastupiteľstvo v Predajná 
Schvaľuje 

a) začatie procesu obstarania zmien a doplnkov č. 5 k Územnému plánu obce Predajná   
1. Lokalita Breziny – v časti Bôrovie – spracovanú urbanistickú štúdiu ako územno-

plánovací podklad premietnuť do Doplnku č. 5 ÚPN 
2. Lokalita Kramlište – zaradenie parcely 670/8 o výmere 1 877 m2 do intravilánu obce 

Predajná 
3. Lokalita Obecné kompostovisko – nové kompostovisko, vzhľadom na záporné stanovisko 

SSD Žilina k pôvodnému kompostovisku 
4. Žiadosť Štefana Michalčíka o scelenie pozemku a zmenu funkčnej plochy HBV na IBV 
5. Zaradenie parcely KN – E č. 284/1 do intravilánu obce za účelom výstavby rodinného 

domu a zriadenie vecného bremena na kanalizáciu  
6. Zakreslenie a premietnutie ciest v zmysle Passportu miestnych komunikácií, ktorý bol 

aktualizovaný v roku 2019 
7. Počas spracovania preveriť aj iné nezrovnalosti a nepresnosti v ÚPN obce a jeho 

dodatkoch 
8. Riešiť chodník pre peších na ceste III/25729 na ulici Zábrežná 
 

b) Náklady na vypracovanie dodatku Územného plánu obce Predajná, zmeny a doplnky č. 5 budú 
v bode 1. Lokalita Breziny, hradené žiadateľom o zmenu Územného plánu obce Predajná 

                       
5. Starostka ďalej v bode Rôzne, informovala poslancov o tom, že obec bude rekonštruovať 

autobusové zastávky na ceste I/66 a  bude žiadať SSC o odkúpenie pozemkov pod autobusovou 
zastávkou, nakoľko sú vo vlastníctve SR v správe SSC. Ďalej starostka informovala o  projekte 
mimoúrovňovej križovatky – nehodové miesto I/66, stavebné povolenie je platné do júla 2022, 
od septembra by mal byť rozbehnutý proces verejného obstarávania na realizáciu stavby 
Predajná križovatka – nehodové miesto I/66.  Cena stavby bola navýšená zo 7,6 mil. € na cca 9 
mil. €. Taktiež bude potrebné riešiť zo strany investora výrub drevín v katastroch obcí Predajná 
a Nemecká, ktorý bude povoľovať OÚ Brezno.  
Starostka ďalej informovala poslancov, že zamestnankyne obce a následne zamestnanci 
Komunálnej poisťovne pod vedením okresnej riaditeľky Komunálnej poisťovne p. Bibovej 
a nezamestnaní v obci p. Tokarčík a p. Sojak natierali lavičky na námestí. 
Starostka ďalej informovala, že prebehlo verejné obstarávanie na rekonštrukciu strechy 
telocvične, vyhrala firma LUMA SK zo Žiliny a v priebehu septembra sa rekonštrukcia začne. 
Stavebný dozor bude Ing. Lendacký. 
Starostka ďalej informovala, že v obci sa začnú pozemkové úpravy – sceľovanie pozemkov, 
bolo zvolané ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, kde bolo zvolené 
Predstavenstvo a schválené Stanovy. Pozemkové úpravy budú prebiehať do 30.4.2024. 
Starostka ďalej informovala o slávnostnom otvorení Komunitného centra. Pričom plánované 
otvorenie bude dňa 3.9.2021. Obec uskutočnila už v poradí druhé výberové konanie na pozíciu 
vedúceho KC. Na prvom výberovom konaní nebol vybraný žiadny uchádzač, preto obec 
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uskutočnila druhé kolo, na ktorom bola úspešná jedna uchádzačka, s ktorou obec plánuje 
uzatvoriť pracovnú zmluvu, zatiaľ na skrátený pracovný úväzok.  

 
Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:00 h. 
 
Zapísala: Petra Hazuchová ................................................    
 
Overovatelia  
Eva Pocklanová      .................................... 
Anežka Búdová      .................................... 

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