
Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská 
  
  
 
Sp. zn. : R2023/000781         V Predajnej, dňa 13.3.2023 

  S20023/00035  
 
 
 

P O Z V Á N K A 
 

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  

 
zvolávam 

3. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
 ktoré sa uskutoční dňa 22.3.2023 o 16.00 hod. v budove Obecného úradu obce Predajná 

 
s týmto navrhovaným programom: 
 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie overovateľa zápisnice 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly vybavovania žiadostí, sťažností a petícií v roku 2022 
6. Návrh VZN č. 4/2023 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
7. Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Predajná 2018-2022 
8. Návrh na schválenie plánu protipožiarnych preventívnych kontrol 2023-2028 a menovanie členov 

protipožiarnej preventívnej skupiny 
9. Návrh na zaradenie členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Predajná do funkcií 
10. Majetkové záležitosti 

a) Návrh na schválenie zámeru predaja pozemkov vo vlastníctve obce Predajná, p. č. KN – C 1390, 
diel 4 o výmere 16 m2 , p. č. KN-C 1394 diel č. 5 o výmere 103 m2 a diel č. 6 o výmere 47 m2 
v zmysle geometrického plánu č. 36639729-279/22, žiadateľovi Štefanovi Michalčíkovi, bytom 
Predajná 397/21, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

b) Návrh na schválenie zámennej zmluvy na pozemok vo vlastníctve obce Predajná, novovytvorenej 
parcely p. č. KN-E 518/3 – diel č. 3 z pôvodnej parcely  p. č.  KN-E 1791 o výmere 29 m2  za  
novovytvorenú parcelu p. č. 518/4  - diel č. 2 z pôvodnej parcely  p. č.  KN-E 518 o výmere 21 m2 
vo vlastníctve Ondreja Čipku, bytom Predajná , s doplatkom žiadateľa za 8 m2 

11. Rôzne 
12. Interpelácie poslancov 
13. Uznesenie, záver                                                                                                                        

 Ing. Tatiana Čontofalská  
                                                                                                                        Starostka obce  

 
Vyvesené na webovom sídle obce dňa 13.3.2023 
Vyvesené na úradných tabuliach v obci dňa 13.3.2023 


