
 
  

                                                                                                  V Predajnej  dňa  20.9.2021  
 
                                                                                                 
                                           P O Z V Á N K A 
 

Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská  podľa ustanovenia § 12 ods. 1. zák. 
č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 

22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
ktoré sa bude konať   dňa 30.9.2021 (streda)  o 16.00 hod. 

v budove Obecného uradu obce Predajná 
 
Prezentácia poslancov: od 15.30 do 16.00 hod.  
 
Návrh programu rokovania 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontroly plnenia rozpočtu obce k 30.6.2021 
6. Návrh na zmenu rozpočtu obce Predajná – Rozpočtové opatrenie č. I/2021 
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2020/2021 v ZŠ s MŠ Predajná 
8. Ročný plán vzdelávania na školský rok 2021/2022 v ZŠ s MŠ Predajná 
9. Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov na školský rok 2021/2022 v ZŠ 

s MŠ Predajná 
10. Správa o platení za hrobové miesta k 31.8.2021 
11. Prerokovanie Stanovísk komisie výstavby a životného prostredia: 
a) Štefan Michalčík, Predajná – žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. 

KN – C 1123/1 o výmere 300 m2 , druh pozemku: TTP 
b) Boris Rudnay, Lopej - žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – 

E 1179/4 o výmere 27 m2 , druh pozemku: TTP 
c) Juraj Kňazovický, Predajná - žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Predajná, p. č. 

KN – C 1135/8 o výmere 431 m2 , ktorá vznikla odčlenením z p. č. KN C č. 1135/1, druh 
pozemku: ostatná plocha 

d) SCON s. r. o., Predajná – žiadosť o súhlas s vydaním územného rozhodnutia a súhlas s uložením 
inžinierskych sietí na obecnom pozemku KN – C 496/25 

12. Návrh na vyhlásenie pamätihodností obce 
13. Rôzne 
14. Uznesenia 
15. Záver 

 
 
 
                                                                                                           Ing. Tatiana Čontofalská  
                                                                                                                    Starostka obce v. r. 
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