ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 31.12.2020 o 10.00 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
1./ Otvorenie
2./ Schválenie programu zasadnutia
3./ Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4./ Návrh Memoranda o spolupráci na príprave integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja
Brezno
5./ Uznesenie
6./ Záver
ROKOVANIE:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá privítala poslancov . 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 28.12.2020. Materiály k zasadnutiu boli poslancom zaslané mailom aj v tlačenej forme v súlade
s Rokovacím poriadkom, 3 dni pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ schválili program zasadnutia OZ.
jednomyseľne (8/8).
3. OZ určilo zapisovateľa zápisnice: p. Petru Hazuchovú a za overovateľov: p. Ofúkaný Ľuboš, p. Eva
Pocklanová. Návrhová komisia bude pracovať v zložení: p. Ing. Jana Kohútová, p. Marta Veselovská, p. Ján Črep.
4. Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti získať v rámci nového programovacieho obdobia
ďalšie zdroje finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre udržateľný mestský rozvoj
z programového obdobia 2021-2027. Jedná sa o finančný obnos cca vo výške 30 mil. €. A preto mesto Brezno a 13
navzájom katastrálne susediacich obcí vyjadrili ochotu spolupracovať a získať finančné prostriedky z predmetného
fondu. Podmienkou je vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja a podpísanie Memoranda o spolupráci na
príprave IUS UMR Brezno. A preto starostka obce vyzvala poslancov aby zobrali na vedomie plánované zaradenie
UMR Brezno, schválili Memorandum o spoluprác na príprave IUS UMR Brezno a zároveň ju poverili podpísaním
memoranda a vykonaním ďalších krokov potrebných na získanie podpory v rámci špecifickej alokácie z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja pre udržateľný mestský rozvoj z programového obdobia 2021-2027
5.Nakoľko poslanci nemali ďalšie otázky, dala starostka o bode programu hlasovať. Poslanci OZ schválili

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým
prítomným za účasť na zasadnutí.
V Predajnej 31.12.2020
Zapísala: Hazuchová Petra...................................................
Overovatelia: Ľuboš Ofúkaný ..........................................
Eva Pocklanová................................................

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

