
Zápisnica 
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Predajná 

konaného dňa 25.8.2022    
___________________________________________________________________________ 
 

Prítomní:          Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

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

Neprítomní:     Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný, 

Ďalší prítomní: 0 

Verejnosť:      -    

                             

Návrh programu rokovania 
1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia obce k 30.6.2022 
5. Návrh na Rozpočtové opatrenie obce Predajná č. II/2022 
6. 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 
7. Žiadosť žiadateľa Róberta Ferkoviča o prenájom obecných pozemkov KN-E 1133, KN-E 1138, 

KN-E 1140 z dôvodu napojenia sa na inžinierske siete 
8. Rôzne 
9. Uznesenie, záver                                                                                                                      

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvorila Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 
Starostka konštatovala, že  sú prítomní všetci poslanci. OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutie 
Návrhy poslancov: 0 
 
Uznesenie č. 334/2022 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná 
schvaľuje  
program rokovania  
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
     
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 
Program rokovania obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly hospodárenia obce k 30.6.2022 
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5. Návrh na Rozpočtové opatrenie obce Predajná č. II/2022 
6. 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 
7. Žiadosť žiadateľa Róberta Ferkoviča o prenájom obecných pozemkov KN-E 1133, KN-E 1138, 

KN-E 1140 z dôvodu napojenia sa na inžinierske siete 
8. Rôzne 
9. Uznesenie, záver                                                                                                                      

                                                                                   
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

Overovatelia zápisnice:  Martin Bukovec, Eva Pocklanová 

Návrhová komisia:         Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Anežka Búdová 
Zapisovateľka:               Petra Hazuchová  
 
Uznesenie č. 335/2022 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  

a) Určuje:  
Za zapisovateľa zápisnice: Petra Hazuchová  
Za overovateľov správnosti zápisnice: Martin Bukovec, Eva Pocklanová 

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

 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
K bodu 4.  Kontrola hospodárenia obce k 30.6.2022 

Predkladá hlavná kontrolórka obce. Správa z kontroly bola poslancom OZ zaslaná mailom. Vo 
svojej správe 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. 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. Správa bola poslancom OZ zaslaná mailom. Poslanci k nej 
nemali žiadne pripomienky. Správa z kontroly pnenia uznesení je prílohou zápisnice.  
 
Uznesenie č. 336/2022: 
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 hospodárenia obce 
k 30.6.2022 bez pripomienok 
 
Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
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K bodu 5./ Návrh na rozpočtové opatrenie č. II/2022 
Starostka obce požiadala p. ekonómku o podrobné vysvetlenie k úprave rozpočtu. P. Ekonómka 
predložila návrh rozpočtového opatrenia , úpravy rozpočtu – navýšenie bežných príjmov o 1 407 € 
z dôvodu vyšších príjmov z poplatku za užívanie verejného priestranstva, za predaj výrobkov a služieb 
a tiež aj zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy – decentralizácia VS. Bežné výdavky 
boli navýšené v celkovej sume o 1 620 €, najmä z dôvodu vyšších výdavkov na odmeny 
zamestnancom obce a zamestnancom materskej školy, školského klubu detí a školskej jedálne 
v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Podľa KZVS „Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, 
ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. augustu 2022, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o 
odmeňovaní v sume 500 eur. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, 
najneskôr však do 31.decembra 2022. Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, 
ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne 
kráti.“ Ide o zákonnú podmienku, ktorá znamená, že pre vznik nároku na odmenu musí zamestnanec v 
rozhodujúcom období (od 1.1.2022 do 31.8.2022) vykonávať prácu/verejnú službu aspoň v 
minimálnom rozsahu (1 deň). Zároveň zákon s uvedeným dôvodom odmeny spája aj kvalitatívnu 
úroveň plnenia služobných/pracovných úloh. Do úvahy je však v tejto súvislosti potrebné zohľadniť 
predovšetkým úmysel zmluvných strán, ktorým je vyplatenie odmeny čo možno najväčšiemu počtu 
zamestnancov. Zamestnávateľ preto nemá oprávnenie túto odmenu krátiť alebo sa svojvoľne 
rozhodovať, ktorým zamestnancom túto odmenu poskytne a v akej výške. Okrem výnimočných 
prípadov, keď zamestnanec nevykonáva prácu/verejnú službu ani v minimálnom rozsahu, respektíve 
ak tento výkon nespĺňa požiadavku aspoň minimálnej kvalitatívnej úrovne, každý zamestnanec, ktorý 
spĺňa ostatné podmienky, má nárok na vyplatenie predmetnej odmeny. Rozpočet výdavkov bol 
v niektorých položkách znížený podľa ich vývoja a predpokladaného čerpania tak, aby obec bola 
schopná vyplatiť zákonnú odmenu. Čo sa týka odmien pre zamestnancov materskej školy, školského 
klubu detí a školskej jedálne, tak na ich vyplatenie budú použité prostriedky predchádzajúceho roka, 
nakoľko v bežnom rozpočte na to obec nemá voľné prostriedky. Jedná sa o prostriedky vo výške 6 900 
€. Po úprave bode obec hospodáriť so schodkom bežného rozpočtu vo výške 6 900 €, pričom na 
úhradu tohto schodku budú použité prostriedky predchádzajúceho roka. Rozpočet kapitálových 
príjmov nebol úpravou zvýšený a rozpočet kapitálových výdavkov bol navýšený o 7 470 € z dôvodu 
výdavkov na opravu vodovodu pri Spoločenskom Dome, na rekonštrukciu knižnice a na prípravu 
dodatku č. 5 Územného plánu obce. Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu bude po úprave 
schodok vo výške 43 533 €, ktorý bude uhradený prostriedkami predchádzajúcich rokov 
a z rezervného fondu obce. 
Celkové príjmy po úprave budú vo výške 1 282 237 € a celkové výdavky budú vo výške 1 282 237 €. 
K predloženému návrhu Rozpočtového opatrenia zasadala Finančná komisia, ktorá predložený návrh 
odporúča poslancom OZ schváliť. Starostka otvorila k bodu diskusiu. Poslanci nemali žiadne 
pripomienky a doplňujúce pripomienky a tak dala o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 337/2022: 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Stanovisko finančnej komisie k Návrhu Rozpočtového opatrenia č. II/2022. 

b) Schvaľuje 
Rozpočtové opatrenie č.  II/2022  na základe predloženého návrhu, v  súlade s § 11 ods. 4 písm. b) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a na základe ods. 2  písmena a) § 14 zákona č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
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K bodu 6./ 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 
Predkladá starostka obce. Na minulom zasadnutí bola žiadosť postúpená na Komisiu výstavby 
a životného prostredia, ktorá danú vec preskúmala. Komisia odporúča udeliť súhlas na umiestnenie 
a následne realizáciu inžinierskych sietí. Starostka, po konzultácii s obecným právnikom, odporúča 
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku p. č. KN –E 1179/3, 
ostatná plocha, zapísaného na LV 1541 v k. ú. Podbrezová, ktorého vlastníkom je obec Predajná, 
v prospech vlastníka nehnuteľnosti pozemku p. č. KN – C 2336, KN – C 2337, KN – C 342 firmy 
Kodex, s. r. o. Banská Bystrica, za cenu 30 €/m2. Rozsah vecného bremena bude bližšie špecifikovaný 
na základe geometrického plánu, obsahom vecného bremena bude právo zriadenia inžinierskych sietí – 
splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, vodovodná prípojka, kanalizácia, verejné osvetlenie, 
plynová prípojka, elektrické vedenie pre plánovanú stavbu Podbrezová IBV Lopej – Čelno. Žiadateľ je 
povinný vyhotoviť porealizačný geometrický plán, ktorým sa určí rozsah vecného bremena a Návrh 
Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na vlastné náklady. Starostka otvorila k bodu 
diskusiu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a doplňujúce pripomienky a tak dala o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 338/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia k žiadosti firmy Kordex, s. r. o., Banská Bystrica 
o udelenie súhlasu s umiestnením a následne realizáciou inžinierskych sietí pre plánovanú stavbu 
Podbrezová IBV Lopej Čelno 

b) Schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemku p. č. KN –E 
1179/3, ostatná plocha, zapísaného na LV 1541 v k. ú. Podbrezová, ktorého vlastníkom je obec 
Predajná, v prospech vlastníka nehnuteľnosti pozemku p. č. KN – C 2336, KN – C 2337, KN – C 342 
firmy Kodex, s. r. o. Banská Bystrica, za cenu 30 €/m2 (bližšie podľa grafickej prílohy).  Rozsah 
vecného bremena bude bližšie špecifikovaný na základe geometrického plánu, obsahom vecného 
bremena bude právo zriadenia inžinierskych sietí – splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia, 
vodovodná prípojka, kanalizácia, verejné osvetlenie, plynová prípojka, elektrické vedenie pre 
plánovanú stavbu Podbrezová IBV Lopej – Čelno. Žiadateľ je povinný vyhotoviť porealizačný 
geometrický plán, ktorým sa určí rozsah vecného bremena a Návrh Zmluvy o budúcej zmluve 
o zriadení vecného bremena na vlastné náklady 

Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
K bodu 7./ Žiadosť žiadateľa Róberta Ferkoviča o prenájom obecných pozemkov KN-E 1133, 
KN-E 1138, KN-E 1140 z dôvodu napojenia sa na inžinierske siete 
Predkladá starostka obce. Na minulom zasadnutí bola žiadosť postúpená na Komisiu výstavby 
a životného prostredia, ktorá danú vec preskúmala. Komisia odporúča udeliť súhlas na umiestnenie 
a následne realizáciu inžinierskych sietí. Starostka, po konzultácii s obecným právnikom, neodporúča 
prenájom obecných pozemkov, ale uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 
na časť pozemkov p. č. KN –E 1133/1, KN-E 1138, KN-E 1140, ostatná plocha, zapísané na LV 1200 
v k. ú. Predajná, ktorých vlastníkom je obec Predajná,  v prospech vlastníka nehnuteľnosti - pozemku 
p. č. KN – C 129 p. Róberta Ferkoviča, bytom Dolná Lehota, za cenu 2 €/m2, ktorá bola určená 
znaleckým posudkom č. 25/2021, vypracovaným súdnym znalcom Ing. Jánom Lendackým, zo dňa 
5.5.2021. Rozsah vecného bremena bude bližšie špecifikovaný na základe geometrického plánu, 
obsahom vecného bremena bude právo zriadenia inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky. Žiadateľ je 
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povinný vyhotoviť porealizačný geometrický plán, ktorým sa určí rozsah vecného bremena, na vlastné 
náklady. Starostka otvorila k bodu diskusiu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a doplňujúce 
pripomienky a tak dala o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 339/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
Stanovisko Komisie výstavby a životného prostredia k žiadosti žiadateľa Róberta Ferkoviča 
o prenájom obecných pozemkov KN-E 1133, KN-E 1138, KN-E 1140 z dôvodu napojenia sa na 
inžinierske siete 

b) Schvaľuje 
uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na časť pozemkov p. č. KN –E 
1133/1, KN-E 1138, KN-E 1140, ostatná plocha, zapísané na LV 1200 v k. ú. Predajná, ktorých 
vlastníkom je obec Predajná,  v prospech vlastníka nehnuteľnosti - pozemku p. č. KN – C 129 p. 
Róberta Ferkoviča, bytom Dolná Lehota, za cenu 2 €/m2 (bližšie podľa grafickej prílohy).  Rozsah 
vecného bremena bude bližšie špecifikovaný na základe geometrického plánu, obsahom vecného 
bremena bude právo zriadenia inžinierskych sietí - vodovodnej prípojky. Žiadateľ je povinný 
vyhotoviť porealizačný geometrický plán, ktorým sa určí rozsah vecného bremena, na vlastné náklady. 

c) Žiada 
starostku obce o prípravu Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 

Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
K bodu 8a./ Rôzne 
Starostka obce informovala poslancov o prebiehajúcej rekonštrukcii knižnice, ktorá je vo finále. 
V septembri plánujeme jej slávnostné otvorenie. Do knižnice bol namontovaný nový nábytok – police 
na knihy a staré skrine na knihy bolo potrebné zlikvidovať a vyradiť. Jednalo sa o 13 ks knižničných 
skríň, ktoré boli do knižnice namontované hneď pri jej otvorení, takže majú minimálne 60 rokov a ich 
zostatková hodnota je nulová. Vyraďovacia komisia navrhuje OZ ich vyradenie z dôvodu 
prebytočnosti a neupotrebiteľnosti. Nakoľko sa jedná o hnuteľný majetok, o ktorý prejavil záujem p. 
Živický, navrhuje komisia jeho odpredaj.  Starostka otvorila k bodu diskusiu.  
Poslankyňa Kohútová, ako predseda Finančnej komisie súhlasí s predajom a navrhuje symbolickú 
cenu 30 € za všetky. Poslanci súhlasia. Nakoľko ďalšie pripomienky a doplňujúce návrhy zo strany 
poslancov neboli, dala starostka o návrhu hlasovať. 
 
Uznesenie č. 340/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) Berie na vedomie 
návrh vyraďovacej komisie o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku – 13 ks skríň na 
knihy z knižnice, ktorých zostatková hodnota je 0 € 

b) Vyraďuje 
13 ks skríň na knihy z knižnice, ktorých zostatková hodnota je 0 € 

c) Schvaľuje 
priamy predaj hnuteľného majetku – 13 ks skríň na knihy z knižnice vo výške 30 €  

d) Žiada 
starostku obce o prípravu kúpnej zmluvy 
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Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
K bodu 8b./ Rôzne 
Starostka poslancov informovala o pozemkových úpravách, kde predstavenstvo schválilo Všeobecné 
zásady funkčného usporiadania pozemkov v k, ú. Predajná (VZFU). Návrh VZFU vypracoval SGS 
Holding a. s. Bratislava a predložil na prerokovanie združeniu účastníkov pozemkových úprav v obci 
a dotknutým orgánom štátnej správy a dotknutým správcom verejných zariadení na prerokovanie. 
V zákonom stanovenej lehote bolo doručených 11 stanovísk orgánov štátnej správy a organizácií, 
ktoré boli prerokované predstavenstvom Združenia účastníkov pozemkových úprav. Na základe 
prerokovania bolo vydané rozhodnutie formou verejnej vyhlášky a VZFU územia v obvode 
pozemkových úprav v k. ú. Predajná. Verejná vyhláška je zverejnená na úradnej tabuli a na webovom 
sídle obce www.obecpredajna.sk. 
 
Starostka ďalej informovala poslancov, že na Kalvárii boli osadené informačné tabule, ktoré obec 
získala z OOCR Horehronie. Tabule osadili zamestnanci obce Predajná a Jasenie. 
 
Starostka ďalej informovala o návšteve ministra ŽP p. Budaja na gudronových jamách, ktorý prišiel 
skontrolovať odčerpávanie a čistenie gudronových jám Predajná I. Hladina jamy klesla približne o 35 
cm, odčerpalo sa 799 tisíc litrov znečistenej vody, ktorá sa odvážala do čističky vo Valaskej a po jej 
prečistení sa vypúšťala do rieky Hron. Momentálne prebieha geologický prieskum, ktorý bude trvať 
do mája 2023. Po tomto prieskume sa určí spôsob likvidácie jám. 

Uznesenie č. 341/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
berie na vedomie 
informácie starostky obce o: 

- pozemkových úpravách  
- osadení informačných tabúľ na Kalvárii 
- návšteve ministra ŽP p. Budaja na gudronových jamách a o ďalšom riešení environmentálnych 

záťaží 

Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
K bodu 8c./ Rôzne 
Starostka ďalej informovala poslancov o žiadosti p. Pavla Kleskeňa o odkúpenie pozemku p. č. KN- C 
1791/2 o výmere 7 m2 v zmysle predloženého geometrického plánu zo dňa 18.7.2022. Predmetný 
pozemok sa nachádza na verejnom priestranstve pred pozemkom KN –C 670, ktorého vlastníkmi sú 
manželia Lehotskí. Starostka otvorila k bodu diskusiu. Poslanci nesúhlasia s odpredajom pozemku pre 
dlhotrvajúce susedské spory a preto požadujú pozemok ponechať vo vlastníctve obce. 
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Uznesenie č. 342/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
zamieta 
žiadosť p. Pavla Kleskeňa, bytom Predajná, Bečov 129/24, o odkúpenie pozemku p. č. KN- C 1791/2 
o výmere 7 m2 

Hlasovanie:                     
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
K bodu 8d./ Rôzne 
Starostka informovala poslancov o žiadosti organizácie Misericordia n. o. , Strakovo 733/7, Čierny 
Balog, ktorá poskytuje sociálne poradenstvo Kristíne Horváthovej, ktorá je občanom obce Predajná 
a je poberateľkou čiastočného invalidného dôchodku. Organizácia žiada obec o poskytnutie 
jednorázového príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti. Starostka otvorila k bodu diskusiu. 
Poslanci nesúhlasia s poskytnutím príspevku, nakoľko menovaná sa v obci dlhodobo nezdržiava 
a trvalý pobyt má len obec Predajná. 
 
Uznesenie č. 343/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Zamieta 
Žiadosť organizácie Misericordia n. o. , Strakovo 733/7, Čierny Balog o poskytnutie jednorázového 
príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti. 
 
Hlasovanie:                 
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 
 K bodu 8e./ Rôzne 
Starostka informovala poslancov o žiadosti p. Čipku Ondreja, bytom Bečov 110/35, Predajná 
o poskytnutie úľavy na dani z nehnuteľnosti na objekt Vodný mlyn s náhonom, súpisné číslo 109, 
nakoľko sa jedná o Národnú kultúrnu pamiatku. Starostka informovala poslancov, že výška vyrubenej 
dane predstavuje čiastku 67,34 €. Starostka otvorila k bodu diskusiu. Poslanci súhlasia s predloženou 
žiadosťou. 
 
Uznesenie č. 344/2022 
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
schvaľuje 
úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške 67,34 € na objekt Vodný mlyn s náhonom, súpisné číslo 109, 
nakoľko sa jedná o Národnú kultúrnu pamiatku 
 
Hlasovanie:                 
za:      7- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová,  Dezider Smitka, 
Eva Pocklanová,  Marta Veselovská 
proti :      0 
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zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:   2 -  Ján Črep, Ľuboš Ofúkaný,   
 

Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19.00 h. 

 

Zapísala: Petra Hazuchová ................................................    

Overovatelia  

Martin Bukovec      .................................... 

Eva Pocklanová      .................................... 

          

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