Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 23.11.2017
__________________________________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania OZ:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu rokovania OZ
3) Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice
a uznesení
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Návrh rozpočtu obce Priechod na roky 2018, 2019, 2020
6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č.2/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 3/2017 – Trhový poriadok
8) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 4/2017 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
9) Smernica o vybavovaní sťažností na obecnom úrade v Priechode
10)Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
11) Schválenie inventarizačnej komisie
12) Voľba prísediaceho pri okresnom súde
13) Rôzne
k bodu 1)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, prítomných bolo 5 z celkového
počtu 7 poslancov. Poslanec Martin Lamper svoju neúčasť ospravedlnil.
k bodu 2)
Starosta predložil prítomným program rokovania v podobe, aký im bol zaslaný
v pozvánke. Na návrh starostu bol do programu zapracovaný 8 a 12 bod rokovania.
Upravený program poslanci jednohlasne schválili.
Uz. č. 35/2017
k bodu 3)
Na návrh starostu obecné zastupiteľstvo schválilo Ing. Pavla Strečka a Ing. Milana Vaníka
za overovateľov zápisnice, Alenu Majeríkovú za predsedu návrhovej komisie, Jána
Chabana a Mareka Slobodníka za členov návrhovej komisie. OZ určilo zamestnankyňu
obecného úradu Máriu Vajsovú za zapisovateľa zápisnice a uznesení.
Uz.č.36/2017
k bodu 4)
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o stave plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí, OZ konštatovalo, že uznesenia sú splnené, niektoré sa plnia priebežne.
Uz. č. 37/2017

k bodu 5)
Ekonómka obecného úradu Jarmila Homolová predložila poslancom návrh rozpočtu
obce na roky 2018, 2019, 2020 . Ing. Strečok navrhol presunúť finančné
prostriedky z rozpočtu obce na r. 2017 na rekonštrukciu antukového ihriska vo výške
10 0000,- € do rozpočtu obce na rok 2018 z dôvodu, že sa rekonštrukcia ihriska
v roku 2017 už nezrealizuje. Návrh rozpočtu bude zverejnený na úradnej tabuli obce
Priechod na pripomienkovanie a bude schválený na najbližšom zasadnutí v mesiaci
december 2017.
Uz. 38/2017
k bodu 6,7)
Z dôvodu zmeny legislatívy obec upravila VZN obce č. 2/2017 o podmienkach predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a VZN obce č. 3/2017 – Trhový
poriadok. Skôr, ako boli návrhy VZN predložené do rokovania obecného zastupiteľstva,
obec požiadala o vyjadrenie príslušnú regionálnu veterinárnu správu a regionálny úrad
verejného stanoviska. Úrady k návrhom vydali súhlasné stanovisko.
Návrhy vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení budú zverejnené na úradnej
tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní a budú schválené na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva v mesiaci december 2017.
Uz. č. 39/2017, Uz.č. 40/2017
k bodu 8)
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 školskú
dochádzku detí v ZŠ na škol. rok 2018/2019 - VZN č. 4/2017.
VZN bude zverejnené na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní
a následne bude schválené na zasadnutí OZ v mesiaci december 2017.
k bodu 9)
Platný zákon o sťažnostiach bol novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z., ktorý odstránil
systémové a vecné nedostatky platného zákona o sťažnostiach, zistené na základe
skúseností z aplikačnej praxe a zároveň, aby bolo aktualizované jeho znenie na základe
prijatých právnych noriem, ktoré majú vplyv na postup, resp. spôsob prešetrovania
a vybavovania sťažností. Súčasne rieši nové problémy súvisiace s procesom
informatizácie spoločnosti a realizuje úpravy smerujúce k efektívnejšiemu vybavovaniu
sťažností. Novela zákona o sťažnostiach preto novým spôsobom upravuje niektoré
doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.
Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré
s problematikou vybavovania sťažností súvisia. Na základe týchto skutočností OZ
schválilo novú smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade v Priechode.
Uz.č. 42/2017
k bodu 10)
Obciam sa prideľujú finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie v školských
zariadeniach (CVČ) podľa počtu detí 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 v Priechode, ZŠ – Trieda SNP 20, B.Bystrica, Rímskokatolícka cirkev
B.Bystrica, CVČ – Moskovská 2, Banská Bystrica, CVČ – K-centrum J.Kráľa B.Bystrica,
Slovenské misijné hnutie B. Bystrica. Finančné prostriedky budú poskytnuté na
obdobie september až december 2017.
Uz.č. 43/2017
k bodu 11)
V mesiaci december 2017 sa bude vykonávať inventarizácia majetku obce Priechod.
Za týmto účelom OZ schválilo inventarizačnú komisiu, ktorá vykoná inventúru.
Uz.č. 44/2017
k bodu 12)
V roku 2018 začína nové volebné obdobie, kedy sa budú konať voľby prísediacich pri
okresnom súde na volebné obdobie 2018-2022 v zmysle zák.č. 385/2000 Z.z o súdoch
a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov . V tejto súvislosti obecné
zastupiteľstvo zvolilo za prísediaceho pri Okresnom súde v B.Bystrici Mgr. Jozefa
Sokola, bytom Priechod č. 307 na základe jeho vlastného záujmu. Menovaný túto funkciu
vykonával aj v predchádzajúcom funkčnom období.
Uz. č. 45/2017
k bodu 13)
Príspevky poslancov:
Marek Slobodník:
1) Vydláždiť priestor pri vchode do cintorína „ Pod Škôlkou“ – nakoľko je v tejto časti
umiestnený vodovod, voda z vodovodu podmáča terén , toto miesto je stále zablatené
2) Pre lepšiu informovanosť občanov zverejniť informácie o triedení odpadu aj na
webovú stránku.
3) Pri rekonštrukcii priestranstva pri nákup. stredisku Jednota a pri kostole, ktorú obec
plánuje uskutočniť v budúcom roku ponechať základný kameň kostola- ako pamiatkupre zachovanie histórie.
Alena Majeríková:
Dňa 22.11.2017 sa v Základnej škole s MŠ v Priechode uskutočnilo zasadnutie školskej
rady, na ktorom som sa zúčastnila ako zástupca za obecné zastupiteľstvo. Vedenie školy
potrebuje vymedziť vhodný priestor pre vytvorenie kabinetu, nakoľko súčasné
priestory sú už nepostačujúce.
Na podnet ostatných poslancov sa uvažuje o využití priestoru terajšej čakárne
v priestoroch provizórneho zdravotného strediska.
Ján Chaban:
Požiadal starostu aj obecný úrad, aby prostredníctvom miestneho rozhlasu, alebo
aj osobnými listami upozornil vodičov na parkovanie svojich vozidiel na komunikáciách
a chodníkoch. Blíži sa zimné obdobie, bude sa vykonávať zimná údržba komunikácií.
Tiež z hľadiska bezpečnosti vodičov cestnej premávky , ale aj chodcov nie je vhodné,
aby občania dlhodobo parkovali svoje autá na vozovkách.
Starosta prisľúbil, že zabezpečí hliadku z OR PZ – ODI v Banskej Bystrici na vykonanie
kontroly.

Navrhol v zimnom období umiestniť pri obidvoch odbočkách na Ul. na Záhumnie –
( Banánka) nádoby s posypom, aby si občania v prípade potreby mohli vozovku
posypať.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Ing. Pavol Strečok, Ing. Milan Vaník
Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

