Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 22.11.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu zasadnutia OZ
3) Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
4) Kontrola plnenia uznesení OZ
5) Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenia obce Priechod č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym
odpadom
6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 4/2016 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7) Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
8) Odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Priechod
9) Správa hlavného kontrolóra obce Priechod z kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkami obce a základnej školy s materskou školou k 30.09.2016
10) Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Priechod na
na programovacie obdobie 2016-2025
11) Návrh rozpočtu obce Priechod na obdobie 2017-2019
12) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 5/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 6/2011 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska
13) Schválenie inventarizačnej komisie
14) Rôzne
k bodu 1,2,3)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, ktorý privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné ( z celkového počtu 7
poslancov sa zasadnutia zúčastnilo 6 poslancov, p. Alena Majeríková svoju
neprítomnosť ospravedlnila z dôvodu pracovných povinností. Starosta predložil
poslancom návrh rokovania OZ tak, ako im bol doručený v pozvánke . Do pôvodného
návrhu bol doplnený 12. bod rokovania, poslanci takto predložený program
jednohlasne schválili. Na návrh starostu bola za zapisovateľku zápisnice a uznesení
určená zamestnankyňa obecného úradu Mária Vajsová, za overovateľov poslanci
schváli Mareka Slobodníka a Ing. Vaníka, za predsedu návrhovej komisie Ing. Pavla
Strečka, za členov návrhovej komisie Ivana Franka a Martina Lampera.
k bodu 4)
V tomto bode rokovania starosta prehodnotil plnenie schválených uznesení zo
zasadnutí OZ dňa 25.8.2016 a 13.9.2016. Poslanci konštatovali, že uznesenia
sú splnené.
k bodu 5)
Obecné zastupiteľstvo schválilo VZN obce Priechod č. 3/2016 , ktorým sa menilo
a dopĺňalo VZN obce Priechod č. 1/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.

Návrh tohto VZN bol schválený na zasadnutí dňa 13.9.2016 a bol zverejnený
na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie. Zmena sa týkala doplnenia sadzby
za kuka nádoby, ktoré občania využívajú na zber odpadu.
k bodu 6)
V zmysle právnej legislatívy je potrebné každoročne určiť termín zápisu detí
na povinnú školskú dochádzku všeobecne záväzným nariadením. Po dohode
zriaďovateľa a riaditeľky ZŠ s MŠ bol určený termín zápisu na povinnú škol.
dochádzku detí v ZŠ na škol. rok 2017/2018 VZN č. 4/2016. VZN bude zverejnené
na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní a následne bude
schválené na zasadnutí dňa 14.12.2016.
k bodu 7)
Obciam sa prideľujú finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v školských
zariadeniach (CVČ) podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo
veku od 5 do 15 rokov. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí finančných
prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v školách a školských zariadeniach. Dotácia na žiaka na mesiac je 5.- €. Na základe
písomných žiadostí OZ schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí pre Základnú školu Priechod, Základnú školu Trieda SNP 20,
Banská Bystrica, Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4, Banská Bystrica .
V žiadostiach žiadatelia uviedli zoznam krúžkov a počet našich detí, ktoré ich
navštevujú. Finančné prostriedky sa poskytnú na obdobie september až december
2016.
k bodu 8)
Za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov požiadal RNDr. Jozef
Lopušný ,bytom Krivánska 24, Banská Bystrica obecné zastupiteľstvo v zmysle
predloženého GP o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 101/2 v k.ú. Priechod.
Jedná sa o novovytvorený pozemok o výmere 16 m2 - predzáhradku pred rodinným
domom č. 171 vo vlastníctve p. Lopušného. Pozemok je odčlenený od pôvodného
pozemku KN-E č. 571/2 v k.ú. Priechod vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo
schválilo zámer odpredaja pozemku v zmysle . § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za kúpnu cenu
2 €/m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je malá výmera pozemku.
Zámer bude zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a odpredaj bude
predmetom rokovania na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 10)
Dokument „ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Priechod
s výhľadom do roku 2025 (PHRSR) je strednodobý strategický dokument, ktorý na
základe analýzy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce stanovuje jeho strategické
ciele a priority rozvoja. Je prostriedkom na napĺňanie vízie ďalšieho smerovania
rozvoja obce. Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Priechod
sa uskutočňuje podpora rozvoja na úrovni miestnej samosprávy s dôrazom na sociálnu,
ekonomickú a kultúrnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie
sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja obce Priechod, ktorý na základe
výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

k bodu 11)
Ekonómka obce Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstvu
návrh rozpočtu obce na obdobie 2017-2019. Návrh rozpočtu bol poslancom
odoslaný k nahliadnutiu spolu s pozvánkou. Bude zverejnený na úradnej
tabuli obce po dobu 15 dní na pripomienkovanie.
k bodu 12)
V roku 2017 končia platnosť zmluvy na prenájom hrobových miest uzatvorených
v roku 2007 na obdobie 10 rokov. V súvislosti s touto skutočnosťou OZ schválilo
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 5/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN č. 6/2001 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Zmeny sa týkajú
miernej úpravy sadzieb za nájom hrobových miest.
k bodu 14)
Mgr. Stanislav Chaban – 1) v cintoríne sa v týchto dňoch realizovali staveb.práce
pre osadenie stĺpov verej. osvetlenia. V súčasnosti budú
zapojené 2 lampy , ktoré budú osvetlovať cintorín „ Pod
stráničkou“ a starý cintorín. V budúcom roku sa doplní
ešte jeden stĺp pre osadenie lampy na osvetlenie nového
cintorína.
2) V budúcom roku plánujeme začať práce s označovaním
ulíc. V čo najkratšom čase zistíme , ktoré náklady a v akej
výške v súvislosti s týmto úkonom treba zapracovať do
rozpočtu.
3) Obecné zastupiteľstvo a starosta prisľúbili poskytnúť
finančné prostriedky na zveľadenie kostola na základe
žiadosti farského úradu. Jedná sa o finančné prostriedky
za urbárske podiely rímskokatolíckeho učiteľa, ktoré
po ROEP prešli do vlastníctva obce.
Ján Chaban:

Marek Slobodník -

v čase sviatku „ Všetkých svätých“ a „ Pamiatky zosnulých“
prosím starostu o zabezpečenie označenia komunikácie
od obecného úradu k cintorínu ako jednosmernú premávku,
aby sa zabránilo dopravnému chaosu v okolí cintorína.
- priechodský divadelný súbor bude organizovať fašiangový
ples, prosíme obecný úrad o doplnenie jedálenského servisu,
zabezpečiť nový koberec na chodbu na zútulnenie priestoru
a v rámci možnosti aj „ skultúrnenie“ toaliet.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Marek Slobodník, Ing. Milan Vaník
Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

