
Zápisnica 
Z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Predajná 

konaného dňa 26.7.2021    
___________________________________________________________________________ 
 
Prítomní:          Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce 

Poslanci:  Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana 
Kohútová, Ľuboš Ofúkaný, Eva Pocklanová,  Dezider Smitka, Marta Veselovská 

Neprítomní:      - 
Ďalší prítomní: Ing. Miroslava Vaisová, hlavný kontrolór obce, Eva Mamojková, ekonómka obce  
 
Verejnosť:          
                             
Návrh programu rokovania 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Zmena uznesenia č. 198/2021 zo dňa 6.5.2021 - Návrh na schválenie úveru na rekonštrukciu 

strechy Telocvične v ZŠ s MŠ – navýšenie finančných prostriedkov podľa predbežnej hodnoty 
zákazky  

5. Uznesenie 
6. Záver 

 
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 
Rokovanie OZ  otvorila Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce.  Privítala všetkých prítomných. 
Starostka konštatovala, že  počet prítomných poslancov je  9 a OZ je uznášania schopné. 
 
K bodu 2: Schválenie programu zasadnutie 
Návrhy poslancov: 0 
Starostka navrhla zmenu názvu Bodu 4) programu, pretože podľa uznesenia č. 198/2021 zo dňa 
6.5.2021, už obec uzavrela zmluvu o čerpaní úveru vo výške 70 000 €, a nie je možné jeho navýšenie. 
Navýšený bude municipálny úver vo výške 150 000 €, ktorý bol schválený na zasadnutí OZ dňa 
24.10.2019 uznesením č. 81/2019. Navýšenie bude o 10 000 €. Ďalej navrhuje doplnenie do programu 
bod č. 5) Rôzne a ostatné body sa posúvajú. 
 
Uznesenie č. 217/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo Obce Predajná 
schvaľuje  
program rokovania  
     
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba pracovných komisií a určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Návrh na schválenie navýšenia municipálneho úveru – Univerzál o 10  000  € na rekonštrukciu 

strechy Telocvične v ZŠ s MŠ  
5. Rôzne 
6. Uznesenie 
7. Záver 

 
Hlasovanie:                     
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8. za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, 
Ľuboš Ofúkaný, Eva Pocklanová,  Dezider Smitka, Marta Veselovská 

9. proti :      0 
10. zdržal sa:       0                            
11. nehlasovali:        0  
12. neprítomní pri hlasovaní:    0   

 
K bodu 3. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
Overovatelia zápisnice:  Martin Bukovec, Ľuboš Ofúkaný 
Návrhová komisia:         Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová 
Zapisovateľka:               Ing. Miroslava Vaisová 
 
Uznesenie č. 218/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná  

a) Určuje:  
Za zapisovateľa zápisnice: Ing. Vaisová Miroslava 
Za overovateľov správnosti zápisnice: Eva Pocklanová, Anežka Búdová  

b) Volí: 
Mandátovú a Návrhovú  komisiu v zložení: 
Ing. Jana Kohútová, Veselovská Marta, Petra Hazuchová 

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný, Eva Pocklanová,  Dezider Smitka, Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:    0   
 
K bodu 4.  Návrh na schválenie navýšenia municipálneho úveru – Univerzál o 10  000  € na 
rekonštrukciu strechy Telocvične v ZŠ s MŠ  

Starostka obce informovala prítomných o potrebe vyšších finančných prostriedkov na 
rekonštrukciu strechy telocvične. Hoci bola telocvičňa zrekonštruovaná v roku 2019, oprava strechy 
nebola súčasťou rekonštrukcie telocvične, na ktorú obec získala dotáciu z MŠ SR. Súčasťou 
rekonštrukcie bola len vnútorná rekonštrukcia, na financovaní ktorej sa podieľala aj obec. Oprava 
strechy nebola v tom čase možná, nakoľko by sa umelo navýšila hodnota predmetu zákazky čím by 
došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 v znení neskorších zmien a doplnkov.  

Pôvodný predpokladaný rozpočet na opravu strechy z októbra 2020 bol vo výške 70 000 €. 
Z dôvodu zvýšených cien na materiál bol navýšený predpokladaný rozpočet na rekonštrukciu strechy 
o 16 000 €, ktoré obec nemá a jediná možnosť je navýšenie municipálneho úveru, ktorý bol schválený 
uznesením OZ č. 81/2020 zo dňa 24.10.2020 vo výške 150 000 €. Z uvedeného úveru sme čerpali 
139 864,91 €, a zostatok je 10 135,09 €, ktoré nám zvýšené náklady na rekonštrukciu nepokryjú 
a treba nám minimálne 6 000 €, ktoré momentálne nemáme voľné. Starostka navrhuje navýšenie 
municipálneho úveru o 10 000 €, aby sme mali v prípade potreby dostatočnú rezervu. Starostka 
k predloženému návrhu otvorila diskusiu. 

Poslankyňa Kohútová – určite je potrebné zrekonštruovať strechu, nakoľko telocvičňa je 
prerobená a je škoda, aby bola znehodnotená, lebo strecha je deravá a zateká. Všetci vieme ako tento 
rok vzrástli ceny materiálov a nemáme inú možnosť. Poslanci s predloženým návrhom súhlasia. 
Starostka obce požiadala hlavnú kontrolórku o jej stanovisko, nakoľko v súlade s § 17 ods. 9  a ods. 14 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon č. 
583/2004 Z. z.) hlavný kontrolór má povinnosť preveriť podmienky k zámeru prijatia návratných 
zdrojov financovania.  Hlavná kontrolórka obce predložila stanovisko k zámeru čerpania navýšeného 
úveru. Vo svojom stanovisku uvádza, že celková suma dlhu k 30.6.2021 je 177 689,11 €, čo 
predstavuje 15,4 % bežných príjmov roku 2020 a splátky úverov sú k 30.6.2021 vo výške 23 511,14 €, 
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čo je 3,8 % skutočných bežných príjmov. Obec teda spĺňa zákonné podmienky § 17 ods. 6 zákona č. 
583/2004 Z. z.. Z municipálneho úveru vo výške  150 000 € obec k 30.6.2021 čerpala 139 864,91 €, 
v prípade navýšenia úveru o 10 000 € sa čerpanie úveru zvýši o 20 135,09 € na  sumu  197 824,20  €. 
K tejto sume je potrebné pripočítať úver vo výške   70 000 € na rekonštrukciu strechy, ktorý 
k 30.6.2021 nebol súčasťou celkového dlhu obce, ale obec ho bude čerpať. Celkový dlh obce bude 
teda vo výške 267 824,20 €, čo je 23 % bežných príjmov roku 2020 a splátky úverov neprekročia 25 
% skutočných bežných príjmov roku 2020 a teda zákonné podmienky na prijatie návratných zdrojov 
financovania budú splnené aj po čerpaní a navýšení úverov.  Stanovisko k zámeru obce k prijatiu 
návratných zdrojov financovania je prílohou zápisnice. Poslanci nemali ďalšie otázky a pripomienky 
a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 219/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 

a) berie na vedomie 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce  k prevereniu podmienok pre  prijatie návratných zdrojov 
financovania – navýšenie municipálneho úveru  Univerzál na financovanie investičných projektov 
a zámerov obce Predajná v zmysle uznesenia č. 81/2019 zo dňa 24.10.2029 o 10 000 € - na výšku 
160 000 € z dôvodu zvýšených výdavkov na rekonštrukciu strechy na telocvični v budove ZŠ s MŠ 
Predajná. 
 

b) schvaľuje 
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. navýšenie 
municipálneho úveru – Univerzál o 10 000 € na výšku 160 000 € od Prima banky Slovensko, a. s. , 
Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951, v zmysle uznesenia č. 81/2019 zo dňa 24.10.2019, 
ktorým bola schválená výška úveru 150 000 €, s nasledovnými podmienkami: 

1. Výška úveru: 160 000 € (16 000 €/ročne) 
2. Doba splácania: 10 rokov 
3. Úroková sadzba: 1 % (1 600 €/10 rokov) 
4. Splácanie istiny: nepravidelné, bez informovania banky 
5. Účel: financovanie kapitálových výdavkov podľa schváleného rozpočtu  
6. Zabezpečenie úveru: bez zabezpečenia 

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný, Eva Pocklanová,  Dezider Smitka, Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:    0   
 
K bodu 5: Rôzne 

1. Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie výdavkov na vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok na opatrovateľskú službu II. a žiadosti o poskytnutie 
príspevku z MAS Chopok Juh na projekt Výstavby autobusových zastávok v obci Predajná pri 
komunikácii I66. Obidve žiadosti vypracuje firma  GG, s. r. o., Čierny Balog, s ktorou má 
obec viacročné skúsenosti pri podávaní žiadostí. Firma nie je platcom DPH. Poslanci nemali 
pripomienky ani žiadne otázky a tak dala starostka o návrhu hlasovať. 

 
Uznesenie č. 220/2021 :   
Obecné zastupiteľstvo obce Predajná 
Schvaľuje 

a) Finančné prostriedky vo výške 850 € na poskytnutie služieb s prípravou a spracovaním 
žiadosti o poskytnutie NFP s názvom „Podpora opatrovateľskej služby II v obci Predajná 
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b) Finančné prostriedky vo výške 1 500 € na poskytnutie služieb - spracovanie žiadosti 
o poskytnutie príspevku na základe Výzvy IRPO-CLLD-Q634-512-002 vyhlásenej MAS 
Chopok Juh pre projekt Výstavby autobusových zastávok v obci Predajná pri komunikácii I66 

 
Hlasovanie:                     
za:      9- Anežka Búdová, Martin Bukovec, Ján Črep, Petra Hazuchová,  Ing. Jana Kohútová, Ľuboš 
Ofúkaný, Eva Pocklanová,  Dezider Smitka, Marta Veselovská 
proti :      0 
zdržal sa:       0                            
nehlasovali:        0  
neprítomní pri hlasovaní:    0   
 

2. Starostka obce informovala poslancov o termíne výkupu papiera dňa 4.8.2021. Brigáda 
27.7.2021 nebude.  P. Búdová a Veselovská navrhujú, aby brigáda bola, keď bude chladnejšie. 
P. Kohútová – mala by to byť brigáda obce a nie poslancov, ale nech prídu aj ostatní občania. 
Starostka navrhuje 4.9.2021 – sobota. Poslanci predbežne súhlasia.  
p. Búdová – prečo sa nekosí. Starostka – momentálne nemá kto, p. Ginič a p. Kuracina sú PN. 
Obec bude musieť niekoho zamestnať na dohodu, alebo si objednať niekoho na kosenie. 
p. Veselovská  -  je treba vyhlásiť do rozhlasu, aby si občania pokosili pred aj za záhradami. 

 
Záver 
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ. 
Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 18:00 h. 
 
Zapísal/(a): Ing. Miroslava Vaisová    Ing. Tatiana Čontofalská 

 
......................................................                          ....................................................     
             Hlavná kontrolórka                                                  starostka obce 

 
Overovatelia  
 
Martin Bukovec     .................................... 
Ľuboš Ofúkaný      .................................... 
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