ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 25. júna 2020 o 17.00 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 overovateľa zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Bilancia príjmov a výdavkov za rok 2019
6. Inventarizácia majetku obce k 31.12.2019
7. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019
8. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Predajná za rok 2019
9. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Predajná za rok 2019
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020
11. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov KN – C 1234/1, TTP o výmere 6 622 m2
12. Majetkové záležitosti
a) Predaj pozemkov parcela KN – C 447/361 o výmere 112 m2p.Ing.ZuzaneŠlichtovej,rod.Compelovej
b) Prerokovanie stanovísk Komisie výstavby a ŽP
13. Správa o plnení PHSR obce k 31.12.2019
14. Správa o vyhodnotení plnenia plánu komunálnych sociálnych služieb za rok 2019
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Uznesenie, záver

ROKOVANIE:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá privítala poslancov a ostatných
prítomných –ekonómku obce p. Evu Mamojkovú, hlavnú kontrolórku obce Ing. Miroslavu Vaisovú a občianku obce
p.Nagyovú. Podľa prezenčnej listiny je prítomných 8 poslancov. Poslanec Črep je ospravedlnený. OZ je
uznášaniaschopné.
2. Starostka obce predložila poslancom OZ návrh programu rokovania. Program bol zverejnený na úradných
tabuliach v obci dňa 16.6.2020. Materiály k zasadnutiu boli poslancom zaslané mailom aj v tlačenej forme v súlade
s Rokovacím poriadkom, 7 dní pred zasadnutím OZ. Poslanci OZ schválili program zasadnutia OZ
jednomyseľne (8/8).
3. OZ určilo zapisovateľa zápisnice: p. Ing. Miroslavu Vaisovú a za overovateľov: p. Dezidera Smitku, p.
Eva Pocklanovú. Návrhová komisia bude pracovať v zložení: p. Ing. Jana Kohútová, p. Marta Veselovská, p.
Ľuboš Ofúkaný.
4. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa konalo 21.5.2020 vykonala hlavná
kontrolórka obce Ing. Miroslava Vaisová. (príloha č.1 zápisnice). OZ zobralo informáciu na vedomie bez
pripomienok (8/8).
5. Starostka obce požiadala ekonómku obce o informovaní poslancov o Bilancii príjmov a výdavkov obce
k 31.12.2019. Ekonómka obce podala informácie ohľadom príjmov a výdavkov obce a hospodárení obce za rok
2019. Bilancia príjmov a výdavkov tvorí prílohu č. 2 zápisnice.
Bežné príjmy vo výške: 1 162 230,17 €
Bežné výdavky vo výške: 1 101 557,29 €
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu: + 60 672,88 €
Kapitálové príjmy vo výške:
42 718,29 €
Kapitálové výdavky vo výške: 320 429,04 €
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu: -277 710,75 €
Príjmové finančné operácie vo výške:
284 107,37 €
Výdavkové finančné operácie vo výške: 38 931,93 €
Výsledok hospodárenia FO:
+245 175,44 €

Celkové príjmy vo výške:
1 489 055,83 €
Celkové výdavky vo výške: 1 460 918,26 €
Bilancia príjmov a výdavkov : +28 137,83 €
Starostka obce otvorila diskusiu k danému bodu. Poslankyňa Veselovská sa pýta, ako boli platené učiteľky MŠ
počas korony? Starostka odpovedá, že 80 % platu. Poslankyňa Kohútová sa pýta či sa učiteľky MŠ počas
karantény venovali deťom cez internet alebo pracovnými listami. Starostka odpovedá, že nemá o tom informácie,
takže pravdepodobne nie. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka obce diskusiu ukončila a vyzvala
poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo Bilanciu príjmov a výdavkov za rok 2019 na vedomie bez pripomienok
(8/8).
6.
Starostka obce požiadala ekonómku obce o podaní informácie k Inventarizácii majetku obce k 31.12.2019.
Obec eviduje k 31.12.2019 majetok v hodnote 2 256 752,49 €. Účtovná hodnota majetku obce je 1 407 316,62 €.
Počas roku 2019 sa zvýšila hodnota majetku o 14 677,98 €. Obec nezaznamenala úbytky majetku. Obec
inventarizovala pohľadávky a záväzky. Starostka obce otvorila diskusiu k danému bodu. Poslankyňa Veselovská sa
pýta, ako je to s daňovým neplatičom Marošom Pavlovským, ktorý je zamestnaný a napriek tomu dane neplatí
a jeho dlh na daniach a poplatkoch je 2 110 € a ďalšími daňovými dlžníkmi: Pavlovský Boris (dlh je 921,59 €) ,
Letavaj Vladimír (dlh je 512,60 €), Havran František (979,05 €), Budaj Jozef (842,20 €), Pacherová Ivana (488,40
€), Korduličová Jolana (232,00 €). Starostka obce odpovedá, že voči všetkým sa vedie exekučné konanie cez
právnickú kanceláriu Urbáni Partners, vymáhanie je zdĺhavé a finančne náročné pre obec. Starostka obce navrhla
prizvať si daňových dlžníkov na pohovor za účasti finančnej komisie s čím poslanci súhlasili. K danému bodu už
poslanci nemali dodatočné otázky, starostka obce diskusiu ukončila a vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo
Správu ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku obce k 31.12.2019 na vedomie bez
pripomienok (8/8).
7.
Starostka obce informovala poslancov o vykonaní auditu účtovnej závierky obce. Certifikovaný
audítor Ing. Cibulová Daniela vykonala audit účtovnej závierky za rok 2019 dňa 22.6.2020 a jej zistenia boli
vypracované v Správe nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky obce Predajná za rok 2019. Citovaná správa
je uzavretá konštatovaním: „Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že
obec Predajná konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Po zostavení účtovnej závierky
Obce vzhľadom na skutočnosť, ktorá nastala po 31.12.2019 v súvislosti s celosvetovo sa šíriacim ochorením COVID
19 identifikujem potenciálny vplyv na finančnú situáciu účtovnej jednotky a rozpočtové hospodárenie. Situácia sa
priebežne vyvíja a preto nie je možné v čase vydania tejto správy kvantifikovať potenciálny vplyv na Obec.
Akýkoľvek dopad na hospodárenie a celkovú finančnú situáciu zahrnie Obec do rozpočtovníctva, účtovníctva
a účtovnej závierky v roku 2020.“ Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka obce diskusiu ukončila
a vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31.12.2019 na
vedomie bez pripomienok (8/8).
8.
Hlavná kontrolórka obce predložila 2019 dňa 12.6.2020 Stanovisko k záverečnému účtu obce za
rok 2019, v závere ktorého konštatuje: „Predkladaný ZÚ je spracovaný prehľadne, v adekvátnom rozsahu, v súlade
s platnou legislatívou a poskytuje ucelený reálny a podrobný obraz o finančnom hospodárení obce v roku 2019. Na
základe skutočností uvedených v tomto stanovisku odporúčam Obecnému zastupiteľstvu v Predajnej predložený
záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „bez výhrad“ . .“ Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky,
starostka obce diskusiu ukončila a vyzvala poslancov k hlasovaniu. OZ zobralo Stanovisko hlavnej kontrolórky
obce k záverečnému účtu obce na vedomie bez pripomienok (8/8).
9.
Starostka obce predložila na schválenie Záverečný účet obce za rok 2019, pričom jeho súčasťou je
už predložená Bilancia príjmov a výdavkov. Pri schvaľovaní Záverečného účtu obce sa zohľadňuje názor audítora
a hlavnej kontrolórky. Nakoľko poslanci nemali pripomienky, lebo v predchádzajúcich bodoch boli podstatné veci
prehodnotené, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. Poslanci OZ predložený Záverečný účet obce za
rok 2019 schválili bez výhrad. Taktiež schválili vysporiadanie schodku rozpočtu vo výške -217 037,87 €
nasledovne: finančnými prostriedkami z rezervného fondu vo výške 30 284,56 €, finančnými prostriedkami
predchádzajúceho roka vo výške 164 497,53 € a úverom vo výške 22 255,78 €. Zostatok finančných operácií je vo
výške 20 341,76 € - na úhradu kapitálových výdavkov v roku 2020. Účtovný výsledok hospodárenia obce zisk vo
výške 399,16 € vysporiadať na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Predložené
Uznesenie OZ bolo schválené jednomyseľne (8/8).
10.
Starostka obce predložila poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
na 2. polrok 2020 . Návrh plánu bol zverejnený na úradnej tabuli obce. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne
pripomienky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu Poslanci OZ predložený Plán kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2020 schválili jednomyseľne (8/8).
11.
Starostka obce informovala poslancov o tom, že na základe minulého rokovania OZ, ktoré sa konalo
dňa 21.5.2020 obec pripravila podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov na poľnohospodárske

účely v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p., a to pozemku p. č. KN-C 1234/1, druh pozemku:
TTP o výmere 6 622 m2 , na LV č.485, v k.ú. Predajná. OVS sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby
podnikatelia, minimálna cena za nájomné je 0,008 €/ m2 , uchádzači sa prihlásia do OVS písomne do 14.8.2020.
Súťaž bude vyhodnotená dňa 17.8.2020 komisiou pre posúdenie súťažných návrhov v zložení: Ing. Jana Kohútová,
predseda komisie, Ing. Miroslava Vaisová, Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný, Petra Hazuchová – členovia. Nakoľko
k danému bodu neboli pripomienky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. Poslanci OZ predložený
Zámer na prenájom pozemkov p. č. KN-C 1234/1, druh pozemku: TTP o výmere 6 622 m2 , na LV č.485, v
k.ú. Predajná na poľnohospodárske účely a Podmienky obchodnej verejnej súťaže schválili jednomyseľne
(8/8). Poslanci OZ menovali členov komisie pre posúdenie súťažných návrhov v predloženom zložení.
12.
a) Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. vo vlastníctve obce Predajná žiadateľovi Ing.
Zuzane Šlichtovej, rod. Compelovej. Jedná sa o pozemok parcela č. KN –C 447/361 o výmere 112 m2, druh
pozemku trvalý trávny porast, určenej geometrickým plánom 46001336-038/19 zo dňa 15.1.2020 z pôvodnej
parcely 447/74 o výmere 3491 m2, zapísanej na LV 485, druh pozemku TTP. Zámer na predaj pozemku bol
schválený na minulom zasadnutí OZ, dňa 21.5.2020, bol vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle obce dňa
2.6.2020, teda min.15 dní pred schválením v OZ. Predaj bude uskutočnený z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
ktorým je malá výmera pozemku a predmetná časť slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu. Kúpnu cena je 20
€/ m2 , s povinnosťou kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech
kupujúceho vo výške 66 €, náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 200 € a náklady na vyhotovenie
geometrického plánu v alikvotnej časti vo výške 250 €, spolu 2 756 €. Poslanci žiadajú starostku o zabezpečenie
kúpnopredajnej zmluvy. Nakoľko k danému bodu neboli pripomienky, starostka obce vyzvala poslancov
k hlasovaniu. Poslanci OZ predložený návrh na predaj pozemkov p. č. KN –C 447/361 o výmere 112 m2, druh
pozemku trvalý trávny porast, určenej geometrickým plánom 46001336-038/19 zo dňa 15.1.2020 z pôvodnej
parcely 447/74 o výmere 3491 m2, zapísanej na LV 485, druh pozemku TTP, v k.ú. Predajná, žiadateľovi Ing.
Zuzane Šlichtovej, rod. Compelovej , z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku
a predmetná časť slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu za kúpnu cenu 20 €/ m2 , s povinnosťou
kupujúceho uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do KN v prospech kupujúceho vo výške
66 €, náklady na vypracovanie znaleckého posudku vo výške 200 € a náklady na vyhotovenie geometrického
plánu v alikvotnej časti vo výške 250 €, spolu 2 756 €, schválili jednomyseľne (8/8).
b) Starostka obce požiadala p. Bukovca, predsedu Komisie výstavby a ŽP, aby poslancov
informoval o stanovisku komisie k žiadosti p. Renate Zemkovej Špilovej, rod. Kováčovej o kúpu pozemkov vo
vlastníctve obce a to parciel KN-C 619/10, druh pozemku ostatná plocha, 1135/6, druh pozemku ostatná plocha
a 1036/3, druh pozemku ostatná plocha vytvorených g.p. č. 36041459-152/2008 z parciel 1191/14, zapísaných na
LV 558 a 619/1 zapísaných na LV 485. Starostka informovala poslancov, že časťou predmetnej parcely pôjde
kanalizácia. P. Bukovec sa vyjadril, že Komisia výstavby a ŽP s predajom súhlasí, ale len časti pozemku, v ktorej
nebude vybudovaná kanalizácia, alebo ak by bol celý pozemok predaný je potrebné určiť v kúpnopredajnej zmluve
vecné bremeno v prospech obce na kanalizáciu. Poslanci žiadajú starostku o zabezpečenie právneho stanoviska
k žiadosti p. Renate Zemkovej Špilovej, rod. Kováčovej o kúpu pozemkov vo vlastníctve obce, nakoľko sa
jedná o pozemok cez ktorý bude vedená kanalizácia a znaleckého posudku na cenu pozemkov.
Poslankyňa Veselovská sa pýta, ako bude obec postupovať vo veci žiadosti p. Kňazovickej
k predaju obecných pozemkov. Starostka jej odpovedala, že vo veci oslovila právnikov, pričom v ich stanovisku
bolo uvedené, že obec pri predaji pozemkov postupovala v súlade so zákonom 138/1991 o majetku obcí, a jej
žiadosť je bezpredmetná. Poslanec Ofúkaný konštatoval, že pani Kňazovická môže využívať prístup od svojho brata
Rolanda Bíreša, nech sa dohodnú, veď on využíva obecný pozemok, ktorý má aj oplotený. Hl. kontrolórka
skonštatovala, že p. Kňazovická nie je vlastníčkou pozemku, ku ktorému žiada prístup, vlastníkom je stále SPF
podľa zverejnených údajov na webovej stránke SPF.
13.
Starostka obce predložila poslancom Správu o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Predajná za rok 2019. V zmysle zákona NRSR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja
v znení zákona č. 309/2014 Z. z., ktorým sa tento zákon mení a dopĺňa, § 12 písm. b), Obec Predajná monitoruje a
predkladá príslušnému vyššiemu územného celku – BB SK - správu o jeho plnení za predchádzajúci rok. .V tomto
roku sa bude pri posudzovaní žiadostí vychádzať najmä z vplyvu jednotlivých projektov na územnú stratégiu celého
okresu Brezno. Prioritou budú spoločné projekty, resp. projekty, ktoré budú mať vplyv aj na okolité obce v rámci
územnej stratégie, napr. cyklotrasy, rozvoj cestovného ruchu, križovatka I/66,zberný dvor, amfiteáter, ihrisko, dom
sociálnych služieb a pod. Nakoľko k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka obce vyzvala poslancov
k hlasovaniu. OZ zobralo Správu o vyhodnotení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Predajná za
rok 2019 na vedomie bez pripomienok (8/8).
14.
Starostka obce predložila poslancom Správu o vyhodnotení Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Predajná za rok 2019. Obec Predajná v roku 2019 na základe Priorít z KPSS obce poskytovala alebo
zabezpečovala sociálne služby pre obyvateľov obce. Poslankyňa Veselovská sa pýta, ako obec postupuje pri tých
občanoch, ktorí sedia v parku na lavičkách a popíjajú alkohol a sú neprispôsobiví. Vykrikujú na deti, ktoré sa hrajú

na ihrisku. Starostka jej odpovedala, že aj oni ako poslanci môžu volať políciu, nakoľko obec nemá obecnú políciu,
rieši to štátna polícia alebo OZ môže prijať VZN o verejnom poriadku, ktorým zakáže pitie alkoholických nápojov
na verejnosti. Nakoľko k danému bodu neboli ďalšie žiadne otázky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu
OZ zobralo Správu o vyhodnotení Komunitného plánu sociálnych služieb obce Predajná za rok 2019 na
vedomie bez pripomienok (8/8).
15.
a) Starostka obce privítala investorov p. Mgr. Dávida Marušku, p. Martina Kuchárika a architekta
Ladislava Bradiaka , ktorí majú záujem o vybudovanie rekreačnej oblasti Breziny – rekreačných domov. P. Maruška
predstavil svoj zámer o vybudovaní 64 rekreačných domčekov. Starostka obce – keď sme sa o tom rozprávali na
minulom zasadnutí, tak sa poslanci vyjadrili, že 64 domov je veľa, max. 34 domov. Architekt – pozemok je dosť
veľký na to , aby tam bolo tých 64 domov, pozemky sú v rozmedzí 800-1000 m2. Variabilita územia je možná,
pozemky možno rozčleniť na menšie, väčšie, možnosť pre obchod, reštauráciu, kde sa môžu realizovať miestni
podnikatelia. Poslankyňa Kohútová – ako je riešená voda, odpad. Architekt- voda vrtom a odpad žumpami. Maruška
bol tu robený hydrogeologický prieskum, voda tu je. Poslanec Ofúkaný – prístupová cesta kade?, smeti – kto?,
sneh, kanalizácia, energie, požiarna ochrana. Maruška – prístupová cesta je obecná, je to majetok obce, do ktorého
nemožno investovať ani zasahovať, obec predsa bude mať príjmy – dane, tak nech sa postará, aj s odvoz smetí
a odpratávanie snehu je v kompetencii obce. Čo sa týka kanalizácie – budú tam samostatné žumpy. Energie –
elektrikári zatiaľ nedali stanovisko. Ofúkaný – a čo s tou požiarnou ochranou? Kým tam prídeme zhorí celá časť,
nakoľko tá cesta je v katastrofálnom stave. „Doriešte prístupovú cestu a potom sa o tom môžeme baviť.“ Pani
Nagyová, občianka obce – my tam hospodárime, je tam aj smrad, sú to poľnohospodárske polia. Prístupová cesta je
vo veľmi zlom stave, my po nej chodíme aj traktormi, aj sneh si odpraceme, ako to bude potom? Keď bude veľa áut
na tej ceste? Poslanec Bukovec – chcete to predať do osobných vlastníctiev alebo prenajímať? Maruška – do
osobných vlastníctiev. Poslankyňa Veselovská – budú záujemci? Maruška – myslí si že áno. Poslankyňa Kohútová –
na poli chcete budovať rekreačné domy, nie je tam prístupová cesta, odpad, voda. Ak by mala obec investovať ešte
do cesty je to pre nás ťarcha. Poslanec Smitka – kde budú ľudia pestovať? Zničíme si úrodné polia? Poslankyňa
Veselovská – koľko pôdy je obrábanej? Starostka – najväčší problém je prístupová cesta. Ofúkaný – hydranty sú
tiež problematické. Pani Nagyová – chce do zmluvy vecné bremeno, alebo niečo, nakoľko chová zvieratá, aby to
potom neprekážalo ľuďom, ktorí si tam kúpia domy. Nakoniec sa poslanci zhodli, že je potrebné, aby investor
predložil Zastavovaciu štúdiu, ktorá je záväzná pre investora, vizualizáciu lokality, návrh na riešenie prístupovej
cesty a záchytné stanice na dažďovú vodu. OZ zobralo predložený zámer investora na výstavbu rekreačných
domov v rekreačnej oblasti Breziny na vedomie a žiadajú investora predložiť Zastavovaciu štúdiu, ktorá je
záväzná pre investora, vizualizáciu lokality, návrh na riešenie prístupovej cesty a záchytné stanice na
dažďovú vodu. (8/8).
b) Starostka obce predložila poslancom návrh Dodatku č. 1 k Mandátnej zmluve 1/2019 – JALE –
inžiniering vo výstavbe, Ing. Ján Lendácky, ŠKN 14, 976 97 Nemecká – navýšenie odplaty mandatára o 500 €
z dôvodu rozšírenia stavebných prác (splašková kanalizácia a osadenie žumpy, nútené vetranie) a predĺženia lehoty
ukončenia stavby na projekte „Komunitné centrum Predajná“ . Poslankyňa Hazuchová – stavebný dozor bol
zodpovedný za to, že sa museli ďalšie práce realizovať, tak prečo by sme mali platiť naviac, poslanci s jej
argumentom súhlasili predložený Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 1/2019 – JALE – inžiniering vo výstavbe,
Ing. Ján Lendácky, ŠKN 14, 976 97 Nemecká neschválili (8/8).
c) Starostka informovala poslancov o ukončení prác na Komunitnom centre – prebieha registrácia do
registra poskytovateľov sociálnych služieb na BB SK, na základe ktorej musíme predložiť záväzné stanovisko
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení do užívania komunitného centra. Regionálny úrad verejného
zdravotníctva nám udelí súhlas až po kúpe schodolezu pre ZŤP. Súčasťou registrácie na BB SK je aj Prevádzkový
poriadok Komunitného centra, ktorý obec bude musieť spracovať a predložiť na schválenie BB SK. Nakoľko
k danému bodu neboli žiadne otázky, starostka predložila poslancom návrh na schválenie finančných prostriedkov
na kúpu schodolezu v predbežnej výške 4 730 €. Poslanci OZ predložený návrh na schválenie finančných
prostriedkov na kúpu schodolezu do komunitného centra v predbežnej výške 4 730 € schválili jednomyseľne
(8/ 8)
d) Starostka obce informovala poslancov o projekte „Modernizácia technického vybavenie ZŠ“ – IKT boli
dodané víťazom obchodnej verejnej súťaže do priestorov učební. Didaktické pomôcky budú dodávané priebežne,
proces dodania spomalil COVID 19. Ďalej informovala, že v lokalite Bôrovie, smer Jasenie, je prepadnutá cesta.
Bude potrebné vyčleniť finančné prostriedky na opravu. Po obhliadke s Ing. Lendackým bude pripravená predbežná
cenová ponuka. Starostka obce ďalej informovala o aktualizácii informačnej tabule hrobových miest na cintoríne.
Posledná aktualizácia bola robená v roku 2014. Cenová ponuka na vyhotovenie aktuálnej pasportizácie hrobových
miest a novej Pamätnej tabule zosnulých pre cintorín v obci je vo výške 615 €. Starostka obce navrhla poslancom,
aby finančné prostriedky v rozpočte vyčlenené na kúpu kosačky boli použité na zhotovenie Pamätnej tabule.
Nakoľko k danému bodu neboli ďalšie otázky, starostka obce vyzvala poslancov k hlasovaniu. Poslanci OZ
predložený návrh na schválenie finančných prostriedkov vo výške 615 € na vyhotovenie aktuálnej
pasportizácie hrobových miest a novej Pamätnej tabule zosnulých pre cintorín v obci schválili jednomyseľne
(8/ 8)

16. Interpelácie poslancov:
Poslankyňa Búdová – kedy sa budú opravovať cesty? Starostka – v rozpočte je vyčlenených 10 000 €, na jeseň budú
niektoré úseky opravené – ale len zaplátané, obec nemá na nový asfalt peniaze.
Poslankyňa Búdová – prečo obec nedá svetlo na zákrutu pri cintoríne? Starostka – môžeme osadiť solárnu lampu,
ktorá stojí prib.700 € najskôr budúci rok. Tento rok to nemáme v rozpočte a nemáme ani navyše finančné
prostriedky.
Poslanec Bukovec – je možné umiestniť spomaľovače na hlavnej ceste pri predajni Fresh? Starostka odpovedala, že
je to možné, retardéry sú uskladnené, boli nakúpené z dotácie MF SR, na ich osadenie pri predajni Fresh je potrebný
súhlas Dopravného inšpektorátu a následne RSC a BB SK, odbor cestnej dopravy a pozemnej komunikácie,
nakoľko sa jedná o cestu 3. triedy. Starostka už volala aj s pani Ing. Brašenovou, ktorá je odborne spôsobilou
osobou a prerobí existujúci projekt dopravného značenia, doplní do neho retardéry, aj pri predajni Fresh a nové
dopravné značky, ktoré má obec zakúpené.
Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým prítomným
za účasť na zasadnutí.
V Predajnej 25.6.2020
Zapísala: Ing. Miroslava Vaisová..........................................
Overovatelia: Dezider Smitka ..........................................
Eva Pocklanová................................................

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

