Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 13.02.2019
__________________________________________________________
Program:
1) Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
2) Schválenie overovateľov zápisnice, predsedu a členov návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa zápisnice a uznesení
3) Schválenie programu rokovania obecného zastupiteľstva
4) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2019 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťaťa materskej školy
a dieťaťa školského zariadenia na rok 2019
5) Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
6) Návrh záverečného účtu obce Priechod za rok 2018
7) Plán činnosti hlavného kontrolóra obce Priechod na I. polrok 2019
8) Stanovenie výšky odmien poslancov obecného zastupiteľstva
9) Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva
10) Žiadosť o stanovisko obce k výstavbe rodinného domu
11) Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce – parc. KN-C č .324/6 v k.ú. Priechod
12) Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce – parc. KN-C č. 759 v k.ú. Priechod
13) Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce na základe žiadosti
firmy Agro Priechod s.r.o.
14) Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce na základe žiadosti
Pasienkového družstva Priechod
15) Prerokovanie platu starostu obce
16) Rôzne

k bodu1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných poslancov a hostí, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
Na zasadnutí je prítomných všetkých 7 poslancov.
k bodu 2)
Na návrh starostu za overovateľov zápisnice obecné zastupiteľstvo schválilo PhDr . Luciu
Lamperová a Janku Pančíkovú, Ing. Pavla Strečka za predsedu návrhovej komisie, Ing.
Ondreja Martinca a Mareka Slobodníka za členov návrhovej komisie, za zapisovateľku
zápisnice a uznesení obecné zastupiteľstvo určilo zamestnankyňu obecného úradu
Máriu Vajsovú.
k bodu 2-Uz č. 17/2019
k bodu 3)
Mgr. Stanislav Chaban, starosta predložil obecnému zastupiteľstvu program v znení,
ako bol poslancom doručený v pozvánkach a v obci zverejnený obvyklým spôsobom.

K návrhu doplnil poslanec OZ Ing. Erik Murgaš 15 bod. rokovania – prerokovanie platu
starostu. Takto doplnený program obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
k bodu 3 – Uz. č. 18/2019

k bodu 4)
Ekonómka OcÚ Jarmila Homolová predložila OZ Návrh VZN obce Priechod č. 1/2019
1/2019 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťaťa
materskej školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2019. Obecné zastupiteľstvo
odporučilo návrh VZN zverejniť na úradnej tabuli obce minimálne po dobu 15 dní
na pripomienkovanie. VZN č. 1/2019 obecné zastupiteľstvo schváli na najbližšom
zasadnutí.
k bodu 4 – Uz. č. 19/2019
k bodu 5)
Ekonómka OcÚ oboznámila poslancov, že sa jedná o poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie pre deti vo veku od 5-15 rokov s trvalým pobytom v obci
Priechod, ktoré navštevujú jednotlivé záujmové krúžky v zariadeniach, ktoré obci predložili
svoje žiadosti. Finančné prostriedky sa poskytujú vo výške 5, - € na jedno dieťa / mesiac.
Celkove sa budú finančné prostriedky schvaľovať na obdobie 01-08/2019. V tomto roku
podali žiadosti : Základná škola Priechod, Rímskokatolícka cirkev B.Bystrica, Centrum
voľného času, Radvanská 1, B.Bystrica, Centrum voľného času – Janka Kráľa 3,B.Bystrica.
Obecné zastupiteľstvo na tento účel schválilo poskytnutie prostriedkov z rozpočtu obce
vo výške 1 040,-€.
k bodu 5-Uz. č. 20/2019

k bodu 6)
Jarmila Homolová – ekonómka OcÚ predložila obecnému zastupiteľstvu Návrh záverečného
účtu obce Priechod za rok 2018, na požiadanie poslancom poskytla k jednotlivým položkám
potrebné informácie, návrh bude zverejnený na úradnej tabuli obce a na najbližšom
zasadnutí bude schválený.
k bodu 6-Uz. č. 21/2019
k bodu 7)
Hlavný kontrolór p. Anna Kubaliaková predložila návrh kontrolnej činnosti na I.polrok 2019,
ktorý obecné zastupiteľstvo schválilo.
k bodu 7-Uz.č.22/2019
k bodu 8)
Obecné zastupiteľstvo schválilo odmenu pre poslancov OZ vo výške 10,- € za každé
zasadnutie.
k bodu 7-Uz. č. 23/2019
k bodu 9)
Na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva starosta vyzval predsedov
komisií, a to: sociálno-finančnej, poriadkovej, stavebnej a kultúrno-školskej a športovej

aby do najbližšieho zasadnutie oslovili občanov, ktorí sú ochotní v jednotlivých komisiách
pracovať. Boli predložené návrhy členov na obsadenie komisií obecného zastupiteľstva,
ktoré boli bez výhrad schválené.
k bodu 9-Uz. č. 24/2019
k bodu 10)
Na základe žiadosti Ondreja Flašku ml., bytom Priechod č. 177, starosta požiadal
obecné zastupiteľstvo a stavebnú komisiu o súčinnosť pri vydaní stanoviska obce pre
výstavbu rodinného domu, ktorý žiadateľ plánuje postaviť na pozemkoch v jeho vlastníctve.
Na základe podnetu poslanca Ing. Pavla Strečka, obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi
obce , aby predmetná žiadosť o stanovisko bola posúdená odborne spôsobilou osobou
stavebného úradu v rámci územného a stavebného konania v zmysle stavebného zákona.
k bodu 10-Uz. 25/2019
k bodu 11)
Pán Jozef Bartko, bytom Priechod 270 už v roku 2018 vrámci majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov požiadal obec o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce novovytvoreného pozemku parc. KN-C č 324/6 o výmere 10 m2 , ktorý tvorí súčasť
predzáhradky pred jeho rodinným domom. Obecné zastupiteľstvo v zmysle zák. č. 138/1991
Zb. o majetku obcí schválilo zámer odpredať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
za cenu 2,-€/m2. Jedná sa o malú výmeru pozemku, ktorý je pre obec neupotrebiteľný.
Zámer musí obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce najmenej po dobu 15 dní .
Odpredaj bude schválený na najbližšom zasadnutí.
k bodu 11-Uz. 26/2019
k bodu 12)
Obci bola doručená žiadosť pána Jaroslava Ivaniča, bytom Smreková 29, B.Bystrica, ktorý
požiadal obec o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce – parc. KN-C č. 759. Jedná sa
o pozemok v areáli dvora bývalej základnej školy, ktorý žiadateľ v súčasnosti užíva ako
záhradu na základe nájomnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo s odpredajom nesúhlasí,
žiadateľ môže pozemok užívať aj naďalej na základe nájomnej zmluvy.
k bodu 12-Uz. 27/2019
k bodu 13 a 14)
Obecnému úradu boli doručené žiadosti subjektov Agro Priechod s.r.o a Pasienkové družstvo
Priechod o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce, ktorú v súčasnosti
na základe platnej nájomnej zmluvy zo dňa 03.06.2002 užíva Pasienkové družstvo.
Pasienkové družstvo požiadalo o vypracovanie novej nájomnej zmluvy z dôvodu ukončenia
platnosti Rozhodnutia Okresného úradu , PPaLH, B.Bystrica č. 1466/2002 zo dňa 14.05.2002,
ktorým boli prenajímané pozemky vyčlenené. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi
obce, aby v zmysle čl. 5 nájomnej zmluvy ukončil nájomný vzťah s Pasienkovým družstvom.
Po ukončení nájmu prizval štatutárnych zástupcov vyššie uvedených subjektov a rokoval
s nimi o podmienkach budúcich nájomných zmlúv.
k bodu 13,14- Uz. č. 28/2019
k bodu 15)
Tento bod rokovania bol do programu zapracovaný na podnet poslanca Ing. Erika Murgaša,

ktorý svoj podnet odôvodnil tým, že na ustanovujúcom zasadnutí v decembri 2018 bol
starostovi schválený základný plat. Navrhol plat starostu schválený na ustanovujúcom
zasadnutí dňa 5.12.2018 vo výške 1746,-€ na základe výsledkov jeho doterajšej práce zvýšiť
o 10 %, t.j. plat schváliť vo výške 1921,- €. Zo 7 poslancov , 4 hlasovali za, traja boli proti.
k bodu 15-Uz. č. 29
k bodu 16)
Ing. Ondrej Martinec – odporučil starostovi vyhotoviť analýzu existujúcich rozpracovaných
projektov a investičných zámerov
-informoval, že sa uskutočnilo stretnutie starostu a projektanta za účelom vypracovania
projektu na odstavné plochy pre MŠ, odvodňovacieho rigolu pri „ Pastierni“, riešenie
parkovania pri cintoríne, aktualizácie existujúceho projektu na rekonštrukciu obecného
úradu z dôvodu zmeny dispozičného riešenia

Mgr. Barbora Homolová
-prerokovať prípravnú fázu na spracovanie a podania projektu na výstavbu detského ihriska
v materskej škole s Ing. Michalom Vrábom
- pri rodinnom dome p. Veselovského - súp. č. 132 osadiť zrkadlo, kvôli prehľadnosti
a bezpečnosti cestnej premávky
- na novovybudovaných chodníkoch pri nákupnom centre Jednota osadiť kameninové
črepníky a koše, aby ľudia aj napriek opakovaným upozorneniam zo strany obecného
úradu neparkovali svoje vozidlá na chodníkoch
-v priestoroch „ U Máliky“ upraviť priestor , aby sa tam mohli stretávať matky s malými
deťmi
PhDr. Lucia Lamperová
- upozorniť majiteľov psov prostredníctvom dostupných informačných prostriedkov na
dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod
o vodení psa mimo chovného priestoru, odporučila starostovi obce zabezpečiť zberné
koše a rukavice na psie exkrementy
-zorganizovať v obci burzu nepotrebných vecí , ktoré by si občania mohli odpredať
za symbolickú cenu, resp. darovať
-požiadala starostu obce, aby v spolupráci so starostom Seliec predložili na Banskobystrický
samosprávny kraj žiadosť o opravu rozpadávajúcej sa vozovky v lokalite „ Breziny“
Marek Slobodník
-znížiť intenzitu osvetlenia v parčíku pri kostole
Ing. Pavol Strečok
- vyčleniť verejné priestranstvá v obci na parkovanie vozidiel a spoplatniť ich
- vyčistiť priestranstvo pri JEDNOTE od snehu
- podporovať občanov pri záujmových aktivitách v obci– napr. vybudovanie klziska
v športovom areáli

- pripomienkoval zimnú údržbu v obci – upozorniť firmu na dôslednejšie odhŕňanie
snehu z miestnych komunikácií
Zapísala: Mária Vajsová
Overili: PhDr. Lucia Lamperová, Janka Pančíková

