Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 05.12.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Štátna hymna
2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných
dňa 10.11.2018
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Priechod
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Priechod
6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce
Priechod
8. Príhovor novozvoleného starostu obce Priechod
9. Voľba pracovných komisií
- mandátová komisia
- volebná komisia
- návrhová komisia
10. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu
obce
12. Voľba členov komisie na prešetrenie sťažností
13. Voľba predsedov komisií obecného zastupiteľstva
14. Zastupovanie starostu
15. Delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Základnej škole s materskou školou
v Priechode
16. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
17. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva
18. Zriadenie krízového štábu obce ,schválenie predsedu a členov krízového štábu obce
19. Určenie termínu nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
20. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostovi obce
21. Diskusia
22. Záver

k bodu 1/
V úvode ustanovujúceho zasadnutia OZ zaznela štátna hymna.k bodu 2/
k bodu2/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných: novozvolených poslancov OZ, predseníčku MVK Mgr. Evu Barbeníkovú,
hlavnú kontrolórku obce p. Annu Kubaliakovú, riaditeľku ZŠ s MŠ v Priechode
Mgr. Janu Kmeťovú, p. farára Mgr. Mareka Iskru a všetkých prítomných občanov,
ktorí sa zasadnutia zúčastnili.

k bodu 3/
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Eva Barbeníková oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 10.11.2018. Prečítala
zápisnicu miestnej volebnej komisie, obecné zastupiteľstvo zobralo zápisnicu na
vedomie.
Uznesenie č. 1
k bodu 4/
Následne Mgr. Eva Barbeníková vyzvala starostu obce, aby zložil zákonom stanovený
sľub. Z rúk predsedníčky MVK prevzal osvedčenie o zvolení a podpísal vyhlásenie
o zlučiteľnosti funkcie starostu obce.
Uznesenie č. 2
k bodu 5/
Novozvolený starosta obce Mgr. Stanislav Chaban vyzval novozvolených poslancov,
aby zložili zákonom stanovený sľub. Za poslancov prečítala sľub PhDr. Lucia Lamperová,
poslanci svojím podpisom preukázali zloženie zákonom stanoveného sľubu a prevzali
si osvedčenie o zvolení, následne podpísali vyhlásenie o zlučiteľnosti funkcie poslancov
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2
k bodu 6/
Na návrh starostu bola za zapisovateľku zápisnice a uznesení určená zamestnankyňa
OcÚ Mária Vajsová, za overovateľov zápisnice Janka Pančíková a Marek Slobodník.
Uznesenie č. 3
k bodu 7/
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu na schválenie program rokovania OZ
v podobe, aký im bol zaslaný spolu s pozvánkou. K predloženému návrhu programu
neboli žiadne pripomienky , ani návrhy.
Uznesenie č.4
k bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo zvolilo predsedov a členov pracovných komisií OZ:
1/ Mandátová komisia: Marek Slobodník-predseda, Mgr. Barbora Homolová, Ing. Erik
Murgaš – členovia
2/ Volebná komisia : Ing. Ondrej Martinec – predseda, Mgr. Barbora Homolová,
Janka Pančíková – členovia
3/ Návrhová komisia: Ing. Pavol Strečok – predseda, PhDr. Lucia Lamperová ,
Ing. Ondrej Martinec
Uznesenie č. 5
k bodu 10/
Mandátová komisia overila platnosť voľby starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo zobralo správu mandátovej komisie
na vedomie
Uznesenie č. 6

k bodu 11/
Do komisie na ochranu verejného návrhu pri výkone funkcie starostu obecné
zastupiteľstvo zvolilo Mareka Slobodníka za predsedu, PhDr. Lucia Lamperovú, Ing.
Erika Murgaša – členovia.
Uznesenie č. 7
k bodu 12/
Do komisie na prešetrenie sťažnosti, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri
výkone samosprávnej pôsobnosti obecné zastupiteľstvo zvolilo Ing. Pavla Strečka
za predsedu, Ing. Erika Murgaša a Mgr. Barboru Homolovú za členov.
Uznesenie č. 8
k bodu 13/
Obecné zastupiteľstvo má v zmysle Štatútu obce vytvorené štyri komisie OZ:
1. Komisia životného prostredia a výstavby, lesného a vodného hospodárstva –
za člena bol zvolený Ing. Ondrej Martinec
2. Finančno- sociálna komisia – za predsedníčku bola zvolená PhDr. Lucia Lamperová
3. Komisia na ochranu verejného poriadku – za predsedu bol zvolený Ing. Pavol Strečok
4. Kultúrno-školská a športová – za predsedníčku bola zvolená Mgr. Barbora Homolová
Starosta obce vyzval predsedov jednotlivých komisií, aby do najbližšieho zasadnutia ,
ktoré sa bude konať v mesiaci február 2019 navrhli členov komisií z radov občanov.
Uznesenie č. 9
k bodu 14/
Mgr. Stanislav Chaban poveril zastupovaním starostu poslanca OZ Mareka Slobodníka.
Obecné zastupiteľstvo zobralo poverenie starostu na vedomie.
Uznesenie č. 10
k bodu 15/
Za zástupcu obce do Rady školy pri ZŠ s MŠ bola delegovaná poslankyňa Janka
Pančíková.
Uznesenie č. 11
k bodu 16/
Obecné zastupiteľstvo na základe návrhu poslanca Mareka Slobodníka, povereného
zastupovaním starostu odsúhlasilo plat starostu v súlade zák. č. 253/1994 Z.z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostu vo výške 1 746,00 €.
Uznesenie č. 12
k bodu 17/
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmeny pre poslancov obecného zastupiteľstva.
Výška odmeny bude určená na najbližšom zasadnutí , budú schválené nové
zásady odmeňovania poslancov OZ.
Uznesenie č. 13
k bodu 18/
Na návrh starostu bol zriadený krízový štáb obce Priechod, za predsedu obecné
zastupiteľstvo zvolilo starostu Mgr. Chabana, za členov krízového štábu OZ zvolilo
Ing. Erika Murgaša, Ing. Ondreja Martinca, Mareka Slobodníka, Ing. Pavla Strečka

a zamestnanca obecného úradu Jozefa Homolu.
Uznesenie č. 14
k bodu 20/
Zástupca starostu Marek Slobodník predniesol obecnému zastupiteľstvu návrh
na preplatenie náhrady za nevyčerpateľnú dovolenku za rok 2018 pre starostu
v rozsahu 24,5 dňa . Obecné zastupiteľstvo predložený návrh jednohlasne schválilo.
Uznesenie č. 15
k bodu 21/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta vyzval novozvolených poslancov
a prítomných občanov na diskusiu:
Mgr. Barbora Homolová
- zverejniť priebeh jednotlivých zasadnutí obecného zastupiteľstva v bulletíne
rozšíriť informovanosť o dianí v obci v bulletíne aj na webovej stránke.
PhDr. Lucia Homolová – pripojila sa k požiadavke Mgr. Barbory Homolovej
Starosta poukázal na veľmi nízky záujem občanov o veci verejné , občania, hlavne
zástupcovia jednotlivých zložiek fungujúcich v obci nezasielajú do bulletínu takmer
žiadne príspevky, Mgr. Barbora Homolová sa podujala na spoluprácu pri tvorbe
bulletínu s Ing. Rusňákom, na odporučenie starostu PhDr. Lucia Lamperová
prisľúbila jazykovú korektúru.
Marek Slobodník - zlepšiť informovanosť o dianí v obci v bulletíne a na webovej
stránke
Janka Pančíková - možno by bolo vhodné zriadiť pre príspevky do bulletínu emailovú schránku,
-požiadala starostu, aby sa v najbližšom období
zrekonštruovali sociálne zariadenia v kultúrnom dome
Ing. Erik Murgaš - zvýšiť informovanosť na webovej stránke
Ing. Pavol Strečok - najskôr poďakoval bývalým poslancom OZ Jánovi Chabanovi
a Martinovi Lamperovi , ktorí boli prítomní na zasadnutí za
doterajšiu spoluprácu,
- zdôraznil, že hoci je potrebné zvýšiť informovanosť občanov
o dianí v obci aj v bulletíne aj na webovej stránke,
ako novozvolení poslanci doposiaľ zdôrazňovali, nové obecné
zastupiteľstvo však doposiaľ neurčilo priority a ciele, ktoré
chce zrealizovať v novom volebnom období.
Starostu požiadal :
-o vyššiu snahu pri získavaní finančných prostriedkov
prostredníctvo výziev na zveľadenie majetku obce
- pre zlepšenie orientácie poštových doručovateľov
a záchranných zložiek zrealizovať pomenovanie ulíc, hoci možno
niektorí občania s týmto krokom nebudú spokojní, nakoľko
musieť meniť všetky doklady
- dobudovanie kanalizácie formou združených prípojok,

Ing. Ondrej Martinec - podotkol, že proces získavania finančných prostriedkov
z fondov nie je až taký jednoduchý, ako si mnohí vysvetľujú,
na základe reálnych skúseností vie posúdiť, že už pri
získavaní podkladov a príloh k žiadostiam obce narážajú
na mnohé prekážky, napr. či už vo veci majetkoprávneho
vysporiadania ktoré je časovo náročné, a niekedy pre
nevôľu a nesúhlas vlastníkov skončí už v začiatkoch, taktiež
podmienky verejného obstarávania sú často veľmi ťažko
splniteľné a prijateľné pre obidve strany, a ak obec
nemá zástupcu, ktorý vie nejakým spôsobom projekt posunúť,
obec aj po predložení kompletnej žiadosti o finančný príspevok
nemá šancu uspieť
-vyzval poslancov, aby na najbližšom zasadnutí predložili
návrhy na realizáciu projektov, ktoré by obec v tomto volebnom
období mohla v rámci svojich možností zrealizovať.

Mgr. Jana Kmeťová
riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr. Marek Iskra
p. farár

k bodu 22/

Zapísala:
Overovatelia:

- poďakovala predošlým poslancom a obecnému úradu
za spoluprácu
- zablahoželala starostovi a novým poslancom k ich zvoleniu
- požiadala nové obecné zastupiteľstvo, aby spoločne riešili
parkovanie vozidiel v areáli školy, rekonštrukciu priestorov
suterénu v budove školy a opravu fasády
- poďakoval obecnému úradu a predchádzajúcemu obecnému
zastupiteľstvu za doterajšiu spoluprácu, či už finančnú
výpomoc ( pri natieraní strechy kaplnky, výmena dverí na
kostole, vybudovanie chodníka od kostola k fare a pod.),
ale aj pomoc pri úprave a čistení okolia kostola a fary.
Starosta Mgr. Stanislav Chaban poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil.

Mária Vajsová
Janka Pančíková, Marek Slobodník

