
Starostka obce Predajná Ing. Tatiana Čontofalská 
  
  
 
Sp. zn. : R2023/000217         V Predajnej, dňa 6.2.2023 

  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 

2. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Predajná, 
 ktoré sa uskutoční dňa 14.2.2023 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: 

a) o kontrolnej činnosti za rok 2022 
b) z kontroly celkového dlhu obce k 31.12.2022 
c) z kontroly stavu pohľadávok obce k 31.12.2022 

6. Správa obce o výbere miestnych daní a poplatkov za rok 2022 
7. Správa obce o poplatkoch za hrobové miesto za rok 2022 
8. Vyhodnotenie činnosti Komunitného centra za rok 2022 
9. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2024-2025 
10. Stanovisko finančnej komisie k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2024-2025 
11. Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Predajná č. 3/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia 
12. Návrh rozpočtu obce na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024-2025 
13. Návrh predsedu sociálno-zdravotnej komisie OZ na doplnenie jej členov   
14. Zrušenie spoločnosti Chabenec s. r. o. so sídlom Hronská 37, 976 97 Nemecká 
15. Plán zasadnutí OZ v 1. polroku 2023 
16. Majetkové záležitosti 

a) Žiadosť o súhlas pre vybudovanie elektroenergetického zariadenia v k. ú. Podbrezová na pozemku 
p. č. KN-E 1179/3, ostatná plocha, pre stavbu 15146 – Podbrezová – Čelno – Rozšírenie NNK pre 
investora Kordex s. r. o., Poľovnícka 1803/27, Banská Bystrica 

b) 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 

c) 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 



d) Žiadosť o súhlasné stanovisko s uložením inžinierskych sietí na parcele vo vlastníctve obce KN – E 
322/459, vedenej na LV 485, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2 a parcele KN – E 1155/2, 
vedenej na LV 1200, ostatná plocha o výmere 7 444 m2 pre žiadateľa SCONS s. r. o. , Zabečov 147, 
Predajná 

e) Návrh na schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena na časť pozemkov vo vlastníctve obce 
Predajná KN-E 1133, KN – E 1138, KN – E 1140 z dôvodu napojenia sa na inžinierskych sietí pre 
žiadateľa Róberta Ferkoviča, Dolná Lehota 61  

17. Rôzne 
18. Interpelácie poslancov 
19. Uznesenie, záver                                                                                                                        

 
 
 
 
 

 Ing. Tatiana Čontofalská  
                                                                                                                        Starostka obce  

 
 
 
 
 
 

Vyvesené na webovom sídle obce dňa 6.2.2023 
Vyvesené na úradných tabuliach v obci dňa 6.2.2023 


