Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 27.04.2016

Prítomní: Ivan Franko, Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková,
Marek Slobodník, Ing. Pavol Strečok, Ing. Milan Vaník

Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice,
návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Schválenie záverečného účtu obce Priechod za rok 2015
6. Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2016
o nakladaní s komunálnym odpadom
7. Prerokovanie platu starostu obce
8. Úprava rozpočtu obce
9. Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru
10. Rôzne
k bodu 1,2,3)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban
V úvode privítal všetkých prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné ( na začiatku rokovania bolo prítomných 6 poslancov,
poslanec Ing. Milan Vaník z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti prišiel na rokovanie
až pri prejednávaní ôsmeho bodu programu). Starosta predložil na schválenie návrh
programu rokovania. K predloženému návrhu zastupiteľstvo nepodalo žiadne návrhy
námietky a pripomienky, poslanci program jednohlasne schválili.
Na návrh starostu poslanci určili za zapisovateľku zápisnice a uznesení M. Vajsovúzamestnankyňu obec.úradu, Jána Chabana a Alenu Majeríkovú za overovateľov
zápisnice , návrhovú komisiu v zložení Ivan Franko, Marek Slobodník, Ing. Pavol
Strečok.
k bodu 5,6)
Obecné zastupiteľstvo obce Priechod na svojom zasadnutí dňa 09.03.2016 schválilo
Návrh záverečného účtu obce za rok 2015 a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia
obce Priechod č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom. Obidva návrhy
boli zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke. K predloženým návrhom
nikto z občanov v určenom termíne nepodal pripomienky, preto bol záverečný
účet obce za r. 2015 a VZN obce o nakladaní s komunálnym odpadom schválené
v takom znení , ako boli zverejnené.
k bodu 7)
Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 377/2015 Z. z. (ktorý nadobudol
účinnosť 1.1.2016) zmenila a doplnila zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 253/1994 Z. z.“). V zmysle uvedeného zákona a údaja

štatistického úradu SR o výške nominálnej mzdy v národnom hospodárstve za rok
2015 je potrebné schváliť plat starostovi obce s účinnosťou od 01.01.2016.
Zástupca starostu obce po prehodnotení vykonávania obecnej správy, zabezpečovania
výkonu prenesenej pôsobnosti štátnej správy a pri výkone samosprávnej pôsobnosti
starostom obce navrhuje zvýšiť plat starostovi, tak ako bolo uvedené v návrhu
uznesenia, t.j. o 20 %.
Pri hlasovaní z celkového počtu 6 prítomných poslancov , 4 hlasovali za schválenie
platu v zmysle predloženého návrhu ( Ivan Franko, Martin Lamper, Alena Majeríková,
Marek Slobodník), poslanec Ján Chaban hlasoval proti návrhu, Ing. Pavol Strečok sa
zdržal hlasovania.
k bodu 8)
V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou komunikácie Priechod – Podkonice
a rekonštrukciou odvodňovacieho kanála pri cintoríne od RD , súp. č. 139 smerom
k čističke bolo potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu na uvedené stavby
a geometrický plán určený na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Keďže
uvedené položky neboli zahrnuté do rozpočtu obce, ekonómka Jarmila Homolová
predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu výdavkovej časti rozpočtu
o sumu 12 850,- €. Úpravu rozpočtu obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.
Ing. Pavol Strečok po preštudovaní projekt. dokumentácie na odvodňovací kanál
vyzval starostu obce k zmene projekt. dokumentácie na vyústenie vôd
z odvodňovacieho kanála.
k bodu 9)
V zmysle zák. č. 314/2011 Z.z. o ochrane pred požiarmi musí mať každá obec
zriadený dobrovoľný hasičský zbor za účelom plnenia úloh súvisiacich so zdolávaním
požiarov a vykonávaním záchranných prác. Na základe vzájomnej dohody starostov
bude zriadený spoločný dobrovoľný hasičský záchranný zbor obcí Priechod , Baláže
a Selce. Dohoda o zriadení spoločného
dobrovoľného hasičského zboru bola
predložená obecnému zastupiteľstvu na schválenie. Voči dohode nemali poslanci
žiadne pripomienky.

k bodu 10)
Diskusné príspevky poslancov:
Ing. Pavol Strečok – zástupca za Občianske združenie „ Priechod Naša dedina“
-z podielu 2 % zaplatenej dane venuje OZ na rekonštrukciu antukového ihriska
(vybudovanie ihriska s umelou trávou) sumu 5000,- €. Finančná čiastka musí byť
investovaná v roku 2016.
Alena Majeríková – požiadala starostu o informáciu o stave dobudovania chýbajúcej
splaškovej kanalizácie.
Mgr. Stanislav Chaban - v súvislosti s plánovanou realizáciou vyššie uvedeného
zámeru už bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného
povolenia, v súčasnosti sa pripravujú zmluvy na zriadenie vecného bremena na
pozemky, na ktorých bude stavba realizovaná. Nakoľko sa jedná o veľké množstvo
vlastníkov, z ktorých mnohí nežijú v obci a jej okolí bude tento proces zdĺhavejší.

Ing. Pavol Strečok, Ján Chaban- odporučili starostovi osloviť JUDr. Hlinku,
a zistiť možnosť výplaty finančných prostriedkov za podiely v urbárskom združení
farskému úradu (v minulosti patriace katolíckemu učiteľovi), ktoré po ROEP
prešli do vlastníctva obce.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Ján Chaban, Alena Majeríková

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

