Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 13.12.2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania OZ:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu rokovania OZ
3) Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice
a uznesení
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Schválenie rozpočtu obce na obdobie 2018-2020
6) Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 2/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
7) Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 3/2017 – Trhový
poriadok
8) Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 4/2017 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
9) Úprava rozpočtu obce Priechod na rok 2017
10) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priechod na I. polrok 2018
11) Rôzne

k bodu 1)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Z celkového počtu 7 poslancov
na začiatku bolo prítomných 5 poslancov, Martin Lamper svoju neúčasť ospravedlnil,
Ivan Franko prisľúbil účasť neskôr z dôvodu neodkladných pracovných povinností.
k bodu 2)
Starosta predložil prítomným program rokovania OZ. Na návrh hlavného kontrolórap. Anny Kubaliakovej bol do programu zapracovaný 10. bod rokovania – Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018. Takto upravený program obecné
zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
Uz.č.48/2017
k bodu 3)
Na návrh starostu obecné zastupiteľstvu schválilo Jána Chabana a Mareka Slobodníka
za overovateľov zápisnice, Alenu Majeríkovú za predsedu návrhovej komisie, Ing. Pavla
Strečka, Ing. Milana Vaníka za členov návrhovej komisie, Máriu Vajsovú zamestnankyňu
obecného úradu za zapisovateľa zápisnice a uznesení.
Uz. č. 49/2017
k bodu 4)
Starosta obce vyhodnotil plnenie uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, ktoré sa
konalo 23.11.2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenia sú splnené,
alebo sa plnia priebežne.
Uz. č. 50/2017

k bodu 5,6,7,8)
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.11.2017 bol schválený návrh rozpočtu
obce Priechod na roky 2018,2019,2020. Ďalej bol schválený návrh VZN č. 2/2017
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach,
návrh VZN č. 3/2017 – Trhový poriadok, návrh VZN obce č. 4/2017 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky. Všetky dokumenty
boli zverejnené na úradnej tabuli obce Priechod a na webovej stránke obce občanom
na pripomienkovanie. Keďže k návrhom neboli v stanovenej lehote doručené žiadne
pripomienky a nové návrhy , obecné zastupiteľstvo ich schválilo tak, ako boli zverejnené.
Uz. č. 51,52,53,54/2017
k bodu 9)
Ekonómka obecného úradu Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstvu
návrh úpravy rozpočtu na rok 2017. Jednalo sa o úpravu príjmovej časti rozpočtu, ktorá
sa navýšila o sumu 31 400,- €, ako aj výdavkovú časť, ktorá sa ponížila o sumu 28 545,-€.
Celkový rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavuje sumu + 2855,-.
Uz. č 55/2017
k bodu 10)
Tento bod rokovania bol na návrh Anny Kubaliakovej – hlavnej kontrolórky obce
doplnený do programu rokovania. P. Kubaliaková predložila obecnému zastupiteľstvu
návrh svojej kontrolnej činnosti obce na I. polrok 2018. Kontrola bude zameraná
na plnenie uznesení OZ, VZN obce, kontrolu pokladnice obce a základnej školy, kontrolu
účtovných dokladov, kontrolu plnenia príjmov, čerpanie výdavkov v zmysle
schváleného rozpočtu. Obecné zastupiteľstvo tento návrh schválilo.
Uz. č. 56/2017
k bodu 11)
Mgr. Stanislav Chaban ( starosta)
Z dôvodu odchodu do dôchodku JUDr. Stanislava Hlinku , ktorý na základe zmluvy
z roku 2002 poskytoval obci právne služby, starosta informoval obecné zastupiteľstvo,
že po dohode s okolitými obcami požiadali o vypracovanie návrhu zmluvy na
poskytovanie právnych služieb od 01.01.2018 JUDr. Tatianu Čársku.
Ing. Pavol Strečok ( poslanec)
Na základe požiadavky farskej rady informoval obecné zastupiteľstvo, že farský úrad
v roku 2018 požiada obec o finančnú dotáciu na výmenu bočných dverí na kostole.

Zdenko Molnár, Priechod č. 291
Sťažoval sa, že obecný úrad včas nevykonáva údržbu prístupovej cesty k jeho
rodinnému domu. Starosta túto sťažnosť odôvodnil tak, že sa jedná o problémovú časť,
nakoľko ulička je úzka, odhŕňanie je sťažené, môže dôjsť k škodám na majetku
obyvateľov ( poškodenie plotov). Za týmto účelom už bola v pondelok zakúpená
snežná fréza. V rámci svojich možností sa bude obecný úrad snažiť vyhovieť
požiadavkám občanom.

Ján Chaban ( poslanec)
Aj napriek opakovaným výzvam v bulletíne a miestnom rozhlase majitelia motorových
vozidiel parkujú automobily na chodníkoch a krajnici vozovky. V zimnom období
je situácia veľmi nebezpečná, či už pre chodcov, ako aj účastníkov cestnej premávky.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo, že za týmto účelom už kontaktoval
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici za účelom kontroly zákazu
parkovania motorových vozidiel na vozovke a chodníkoch s využitím inštitútu
objektívnej zodpovednosti. Pán Ján Chaban požiadal starostu, aby listom upozornil
majiteľa rodinného domu - číslo 10 na parkovanie , pretože sa jedná o obzvlášť
nebezpečný úsek.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Ing. Pavol Strečok, Ing. Milan Vaník

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

