Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 25.08.2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program zasadnutia OZ:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu zasadnutia OZ
3) Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice,
predsedu a členov návrhovej komisie
4) Úprava rozpočtu obce Priechod na rok 2016
5) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priechod na 2. polrok 2016
6) Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a individuálnej účtovnej závierky obce Priechod k 31.12.2015
7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 2/2016
8) Zmluva o dielo – oplotenie cintorína „ Pod Stráničkou“.
9) Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov – prevod pozemkov do vlastníctva obce
od Slovenského pozemkového fondu
10) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
11) Rôzne

k bodu 1
Zasadnutie obecného zastupiteľstvo otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban,
ktorý privítal poslancov , zamestnankyňu obce, hlavnú kontrolórku a prítomného
občana. Prítomných poslancov je 6- obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné,
ospravedlnila sa p. Alena Majeríková.
k bodu 2
Starosta predložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v znení, ako
bol uvedený v pozvánke. K programu nebola podaná žiadna pripomienka, ani návrh.

k bodu 3
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Ivan Franko a Ing. Pavol Strečok,
za predsedu návrhovej komisie p. Ján Chaban,, za členov návrhovej komisie Martin
Lamper, Marek Slobodník. Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená
Jarmila Homolová.
k bodu 4
Jarmila Homolová, ekonómka obce predložila poslancom návrh úpravy rozpočtu obce.
Poslanci nemali k návrhu žiadne námietky, úpravu rozpočtu schválili.
k bodu 5
Pani Anna Kubaliaková, hlavná kontrolórka obce predložila obecnému zastupiteľstvu
na schválenie plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016.
Kontrola bude zameraná na kontrolu účtovných dokladov , pokladničnej hotovosti,

vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu obce pre folklórnu skupinu
a telovýchovnú jednotu, kontrola výberu daní a poplatkov, kontrola plnenia príjmovej
a výdavkovej časti v zmysle schváleného rozpočtu a jeho doterajších úprav,
kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva.
k bodu 6
Nezávislá audítorka Ing. Eva Kútiková vykonala na obecnom úrade audit
účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky Obce Priechod k 31.12.2015
a vypracovala správy o výsledku vykonaného auditu. Obecné zastupiteľstvo
zobralo správu audítorky na vedomie.

k bodu 7
Vedúca zariadenia školského stravovania p. Chabanová Marta oznámila obci,
že od 1.10.2016 sa bude zvyšovať finančný príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov v školskej jedálni, čo znamená prechod do 3 finančného pásma,
a tým zvýšenie nákladov na úradu stravy v materskej škole o 0,07 € na deň
a pre stravníkov- žiakov základnej školy o 0,06 € na deň. Výška finančného
príspevku na stravu sa musí schváliť všeobecne záväzným nariadením.
Na dnešnom rokovaní sa schváli návrh VZN, bude zverejnený po dobu 15
dní na úradnej tabuli obce .
k bodu 8
Na základe plánovanej realizácie oplotenia cintorína „ Pod Stráničkou“ obec oslovila
tri firmy na predloženie cenovej ponuky na uvedené práce. Cenovo najvýhodnejšiu
cenovú kalkuláciu na dané práce predložila firma - Ján Bartoš, Slovenská
Ľupča. Na základe cenovej ponuky bol vypracovaný návrh Zmluvy o dielo
na uskutočnenie stavebných prác, ktorý zahŕňa zhotovenie oplotenia, základový
pás a oporný múrik z betónových tvárnic a dopravu materiálu.
Obecné zastupiteľstvo zmluvu o dielo schválilo. Stavebné operácie sa budú
vykonávať v mesiaci september 2016.
k bodu 9
Pán Ján Rakyta s manželkou Editou, bytom Priechod č. 53 z dôvodu majetkoprávneho
vysporiadania pozemkov pod rodinným domom v ich vlastníctve požiadali obecné
zastupiteľstvo o odkúpenie parc. KN-E č. 573 v k.ú. Priechod vedenej na LV
č. 1201. Obec Priechod je spoluvlastníkom uvedenej parcely s polovičným
vlastníckym podielom . Tento pozemok je obcou nevyužívaný a je pre obec
prebytočným majetkom. Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku v zmysle
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
Správny poplatok na povolenie vkladu do katastra nehnuteľnosti si uhradí žiadateľ.
k bodu 10
Obec je vlastníkom budovy pre šport a rekreačné účely a futbalového ihriska,
ktoré tvoria športovo rekreačný areál v obci Priechod .Tieto boli vybudované v rokoch
1970 až 1975 a boli prevedené do vlastníctva obce Priechod. Pozemky pod nimi
sú nevysporiadané. Na základe predbežných rokovaní so zástupcami Slovenského
pozemkového fondu za účelom majetkoprávneho vysporiadania týchto pozemkov
starosta požiada vlastníka pozemkov/ Slovenský pozemkový fond/ o odovzdanie
pozemkov do vlastníctva obce Priechod. Obec požiada aj o prevod pozemkov

pod cestou smerujúcou z Priechoda do Podkoníc ( od č. 139 popri čističke až
ku potoku), nakoľko komunikácia je v dezolátnom stave a plánujeme ju
rekonštruovať. V prvej etape požiadame Okresný úrad – katastrálny odbor o zápis
vypracovaných geometrických plánov do katastra nehnuteľností, až následne
požiadame súčasného vlastníka SPF o prevod pozemkov do vlastníctva obce.
K prevodu je potrebné uznesením schváliť vyhlásenie, kedy a kým bola vybudovaná
budova pre šport, futbalové ihrisko a miestna komunikácia.

k bodu 11
Starosta obce informoval prítomných, že
a/ obecný úrad v týchto dňoch doručil do domácností občanom týkajúcich sa
pripravovanej investičnej akcie – „ Odkanalizovanie časti obce“ zmluvy o uzavretí
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena. Jedná sa o napojenie časti obce
s chýbajúcou kanalizáciou na existujúcu splaškovú kanalizáciu s následným
odvedením na ČOV Priechod. Podpisom zmluvy dáva vlastník súhlas
investorovi na zriadenie tejto stavby a právo vstupu na pozemok . Zmluvy budú
slúžiť ako podklad pre vybavenie stavebného povolenia.
b/ v sobotu 1. októbra sa bude konať obecná akcia – Na Michala v Priechode
Podrobnejšie informácie budú zverejnené v bulletíne . Požiadal poslancov
o pomoc pri prípravných prácach a počas priebehu akcie.

Zapísala: Jarmila Homolová
Overili : Ivan Franko, Ing. Pavol Strečok
Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

