ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ obce Predajná, konaného dňa 12.10.2020 o 16.00 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./ Rozpočtové opatrenie obce Predajná č. II/2020
5./ Rôzne
6./ Uznesenie
7./ Záver
ROKOVANIE:
1. Zasadnutie otvorila starostka obce Ing. Tatiana Čontofalská, ktorá privítala poslancov a hlavnú
kontrolórku obce Ing. Miroslavu Vaisovú. 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 5.10.2020. 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. Anežka Búdová, 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 potrebe vykonania úpravy rozpočtu. Tento rok to bude druhá
úprava, ktorá je potrebná z dôvodu vývoja príjmov a výdavkov k septembru 2020. Pri položkách, v ktorých došlo
k prekročeniu rozpočtu, a ktoré vznikli bez rozpočtu je obec povinná vykonať úpravu rozpočtu v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p., tiež je potrebné upraviť rozpočet
z dôvodu získania návratnej finančnej výpomoci z ministerstva financií vo výške 27 759 €. Ich použitie je možné do
konca roka 2020 a je potrebné určiť na aký účel budú prostriedky použité. OZ sa dňa 3.9.2020 dohodlo, že časť
prostriedkov bude použitá na opravu schodov na ulici Farská. Starostka obce informovala poslancov o tom, že
v súčasnosti prebieha v obci obnova katastrálneho operátu (OKO) a geodeti, ktoré OKO vykonávajú, nedoporučili
realizovať stavbu, nakoľko súčasné schodisko na ulici Farská je vybudované sčasti na obecnom pozemku a sčasti na
nevysporiadanom pozemku (7 spoluvlastníkov, z toho 6 súkromných osôb a SPF Bratislava). Z uvedeného dôvodu
by realizáciu opravy obec nestihla vykonať do konca roka 2020, starostka obce preto navrhuje použitie prostriedkov
vyčlenených na opravu schodov na ulici Farská, na kúpu 5 ks solárnych svietidiel na cintorín a na betónovú cestu,
smer Kramlište vo výške 1 554 € a rozšírenie kamerového systému vo výške 3 468 €. Ďalšia časť prostriedkov bude
použitá na rovnaký účel, na akom sa OZ dohodlo dňa 3.9.2020, len sa upresnila výška jednotlivých výdavkov na
základe obcou určených predpokladaných hodnôt jednotlivých zákaziek konkrétne PD zastávok vo výške cca 1 730
€, oprava cesty Bôrovie vo výške cca 14 000 € a oprava miestnych komunikácií – ulica Farská vo výške cca 7 050 €.
Starostka obce poprosila hlavnú kontrolórku obce, aby informovala poslancov o ďalších navrhovaných zmenách
v rozpočte. Hlavná kontrolórka obce informovala poslancov o konkrétnych zmenách v rozpočte obce, ktoré zvýšili
rozpočet bežných príjmov o 21 078 € a bežných výdavkov o 22 723 €. Rozpočet bežných príjmov bude vo výške
1 136 190€ a bežných výdavkov vo výške 1 119 389 €. Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu je po úpravách
prebytok vo výške 16 801 €. Kapitálový rozpočet príjmov sa zvýšil o 28 846 € na sumu 125 848 € a kapitálových
výdavkov sa zvýšil o 137 213 € na sumu 306 344 €. Kapitálový rozpočet bude po úprave vykazovať schodok vo
výške 180 496 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 16 438 €
a finančnými operáciami vo výške 164 058 €. Rozpočet finančných operácií pozostáva z príjmových FO vo výške
285 960 €, pričom úpravou rozpočtu sa zvýšil ich rozpočet o 107 634 € a z výdavkových FO vo výške 121 902 €.
Celkové príjmy vrátane FO sú vo výške 1 547 998 € a celkové výdavky vrátane FO sú vo výške 1 547 635 €.
Výsledok hospodárenia po úpravách je vo výške 363 €. Poslanec Ofúkaný sa pýta aké sú úvery obce. Kontrolórka
obce mu odpovedá, že k 31.8.2020 je dlh obce vo výške 197 282,42 €, čo predstavuje 17 % bežných príjmov roku
2019 a predpokladaná výška úverových splátok v roku 2020 je 29 868 €, čo predstavuje 4,3 % skutočných bežných
príjmov. Poslankyňa Búdová sa pýta na opravu ciest. Starostka jej odpovedá, že opraviť sa môžu len jednotlivé
úseky miestnych komunikácií, lebo obec nemá prostriedky na opravu miestnych komunikácií v celej obci. Budú sa
opravovať úseky Bôrovie a ulica Farská ako sa poslanci dohodli už na minulom zasadnutí. To sú najviac poškodené

úseky. Nakoľko poslanci nemali ďalšie otázky, dala starostka o bode programu hlasovať. Poslanci OZ schválili
Rozpočtové opatrenie č. II/2020 – úpravu rozpočtu jednomyseľne (8/8).
5. A) Starostka obce v rámci rokovania navrhla úpravu termínov zasadnutí OZ v Predajnej tak, že plánovaný
termín 22. 10. 2020 by bol zrušený a do konca roka 2020 by bolo zasadnutie obecného zastupiteľstva v dňoch
12.11..2020 a 12.12.2020. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili a nemali pripomienky, a tak dala starostka
o návrhu hlasovať. Poslanci OZ schválili zmenu Uznesenia č. 31/2019 zo dňa 12.12.2019, ktorým bol schválený
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Predajnej tak, že do konca roka 2020 sa plánuje zasadnutie
obecného zastupiteľstva na deň 12.11.2020 a 12.12.2020 jednomyseľne (8/8).
B) Poslanec Ofúkaný – nemohli by sme dať hasičom nejakú odmenu, chodíme na súťaže, boli sme najlepší
v kraji, mali sme 17 výjazdov v noci, volajú nás aj z iných obcí. Poslankyňa Veselovská sa pýta koľko je hasičov?
P. Ofúkaný – 10 aktívnych a navrhuje odmenu aspoň 200 – 300 € pre všetkých. P. Veselovská navrhuje 500 €.
Ďalšie návrhy poslanci nepodali, starostka teda dala hlasovať o návrhoch p. Ofúkaného a p. Veselovskej . Poslanci
OZ schválili návrh p. Veselovskej - príspevok vo výške 500 € pre členov DHZO za aktívnu činnosť v priebehu
roka 2020 jednomyseľne (8/8).
C) Starostka obce informovala poslancov OZ o jej intervencii a stretnutí s ministrom dopravy SR ohľadom
križovatky I/66. Jedná sa o investíciu vo výške 7,6 mil. €, ktorú by mala realizovať Slovenská správa ciest. Ďalej ich
informovala o tom, že je vydané právoplatné stavebné povolenie a je potrebné začať s procesom verejného
obstarávania. Predmetná stavba bola posúdená už v toku 2017 a z jej záverov vyšla nutnosť realizácie stavby
v rokoch 2018-2020. Križovatka dosiahla stupeň kvality E, jej technické riešenie nespĺňa platné technické normy
a má za následok vznik častých dopravných nehôd.. Minister prisľúbil, že sa tomu bude venovať.
Ďalej informovala poslancov o aktuálnej situácii ohľadom gudronových jám – počasie je nepriaznivé, hladina
na skládke stále stúpa, čo je spôsobené výdatnými zrážkami, ich intenzita dosahuje až 10 mm/1hod. Opätovne
požiadam ministra životného prostredia o zaujatie stanoviska a firmu Envigeo, ktorú požiadam o vykonanie
obhliadky skládok gudronov Predajná I. a Predajná II. a vypracovanie správy o ich stave, ktorú potom zašleme na
Ministerstvo životného prostredia SR.
Ďalej informovala poslancov OZ o Komunitnom centre – do KC budeme musieť prijať pracovníka
s vysokoškolským vzdelaním. Žiadosť si podali dve uchádzačky. Jedna sa bola už aj pozrieť v KC, má predstavu o
jeho fungovaní. Prevádzka KC musí byť najprv schválená Regionálnym úradom zdravotníctva BB, ktorý schvaľuje
Prevádzkový poriadok KC a vydáva rozhodnutie o jeho užívaní. Obec zakúpila aj schodolez, ktorý bol jednou
z podmienok pre vydanie rozhodnutia. Následne bude obec posielať žiadosť na BB SK o zapísanie do Registra
poskytovateľov sociálnych služieb, a potom budeme môcť poskytovať služby a prijať pracovníčku. Žiadosť do
Registra je už odkonzultovaná, čakáme na vyjadrenie RUVZ BB. Problémy nám spôsobila zmena vyhlášky RUVZ,
ktorú momentálne rieši BB SK s MPSVaR SR.
D) Poslanec Ofúkaný informoval, že zajtra príde RTVS ohľadom reportáži o probléme s pitnou vodou, ktorá
sa rieši na Facebooku. P.Ofúkaný, aj pani Kňazovická písali na Vodárne sťažnosť ohľadom kvality vody – je kalná,
železitá. Starostka – na obec sťažnosť nebola podaná, ale o probléme obec vie.
Poslankyňa Kohútová sa pýta, či sa nebude opravovať strecha na telocvični, ktorá zateká. Starostka jej odpovedala,
že dala vypracovať predbežnú cenovú kalkuláciu na opravu. Bude to stáť približne 50 000 – 60 000 € a môžeme sa
do toho pustiť najskôr budúci rok.
Poslankyňa Hazuchová sa pýta, či obec nepristaví veľkoobjemové kontajnery? Starostka – veď sme robili minulý
týždeň zber šatstva, textilu, nábytku, priebežne zbierame olej, elektroodpad, čo tam chcú občania hádzať? Pri SD je
stabilne VKO, občania môžu vyvážať veľkoobjemový odpad tam, v pracovnom čase je to otvorené, alebo sa dá
dohodnúť s p. Živickým, prípadne p. Giničom, ktorí prídu bránu otvoriť.

Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, starostka obce ukončila zasadnutie a poďakovala všetkým
prítomným za účasť na zasadnutí.
V Predajnej 12.10.2020
Zapísala: Ing. Miroslava Vaisová..........................................
Overovatelia: Anežka Búdová ..........................................
Eva Pocklanová................................................

Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

