Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 07.03.2018
_________________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania OZ:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu zasadnutia OZ
3) Schválenie overovateľov zápisnice, predsedu a členov návrhovej komisie,
určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
6) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2018 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského
zariadenia na rok 2018
7) Návrh záverečného účtu Obce Priechod za rok 2017
8) Inventarizácia majetku a účtov Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod
k 31.12.2017
9) Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami obce a Základnej školy s MŠ
Priechod k 31.12.2017
10) Návrh úpravy rozpočtu obce Priechod č. 1 na rok 2018
11) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 2/2018 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
12) Odpredaj budovy vo vlastníctve obce
13) Odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce
14) Žiadosť o súhlas so zmenou druhu pozemku
15) Rôzne
k bodu 1)
Starosta obce Mgr. Stanislav Chaban otvoril rokovanie OZ, privítal prítomných, konštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné. Poslanci Martin Lamper a Ivan Franko svoju neúčasť
ospravedlnili.
k bodu 2)
Program rokovania bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. Do programu boli zapracované
body 11, 12,13,14. Takto upravený program prítomní poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 2 - uznesenie č. 1/2018
k bodu 3)
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ján Chaban a Alena Majeríková, za predsedu
návrhovej komisie Ing. Milan Vaník, za členov návrhovej komisie Ing. Pavol Strečok,
Marek Slobodník, za zapisovateľa zápisnice a uznesení Mária Vajsová- zamestnankyňa
obec. úradu.
K bodu 3 – uznesenie č. 2/2018

k bodu 4)
Starosta zhodnotil stav plnenia uznesení schválených na predchádzajúcich zasadnutiach.
OZ zobralo túto informáciu na vedomie.
k bodu 4 – uznesenie č. 3/2018
k bodu 5)
Jedná sa o financovanie záujmovej činnosti pre deti vo veku 5-15 rokov s trvalým pobytom
v obci Priechod. Finančné prostriedky sú prideľované subjektom poskytujúcim záujmovú
činnosť 2 krát do roka na základe ich žiadostí.
k bodu 5 – uznesenie 4/2018
k bodu 6)
Starosta predložil OZ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZŠ, dieťa MŠ a škol. zariadenia na
rok 2018 na úhradu osobných a prevádzkových nákladov. Návrh tohto VZN bude zverejnený
na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní , VZN bude schválené na
najbližšom zasadnutí.
k bodu 6 – uznesenie č. 5/2018
k bodu 7)
Ekonómka Jarmila Homolová predložila k nahliadnutiu Návrh záverečného účtu obe
za rok 2017. Obecné zastupiteľstvo návrh preštudovalo, požadované informácie
k niektorým položkám poskytla p. Homolová. Obecné zastupiteľstvo odporučilo
Návrh záverečného účtu obce za r. 2017 zverejniť na úradnej tabuli obce po dobu
15 dní na pripomienkovanie, záverečný účet obce bude schválený na najbližšom
zasadnutí OZ.
k bodu 7- uznesenie č. 6/2018
k dobu 8,9)
Jarmila Homolová- ekonómka predložila stav majetku a účtov obce a základnej školy s MŠ
po inventarizácii vykonanej k 31.12.2017.
Anna Kubaliaková predložila obecnému zastupiteľstvu správu o kontrole hospodárenia
s finančnými prostriedkami obce a základnej školy. Kontrolou nebolo zistené neoprávnené
čerpanie finančných prostriedkov obce.
Správy o inventarizácii a o kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
OZ zobralo na vedomie.
k bodu 8 – uznesenie č. 7/2018
k bodu 9 – uznesenie č. 8/2018
k bodu 10)
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh prvej úpravy rozpočtu obce
v roku 2018. V príjmovej časti sa rozpočet upravuje o sumu 57 731,- € - tá zahŕňa
príspevok od Úradu práce na časť mzdy pre pracovníkov zamestnaných v zmysle dohody
č.17/§50j/NS 2017, ktorú obec uzatvorila s ÚPSVaR na obdobie 3-11/2018, dotácia
z Okresného úradu , odbor školstva na asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným
znevýhodnením, stravné v zariadení školského stravovania.Výdavková časť rozpočtu sa
upravuje o sumu 57 731,- € -jedná sa o finančné prostriedky použité na mzdy a odvody pre

pracovníkov obec. úradu zamestnaných v zmysle dohody s úradom práce, nákup novej
kopírky na obecný úrad, nákup nových odpadových košov do obce, mzdy a odvody pre
asistenta učiteľa v základnej škole, výdavok na úradu potravín v školskej jedálni.
k bodu 10 – uznesenie č. 9/2018
k bodu 11)
Predmetom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 ( VZN) o poskytovaní dotácie
z rozpočtu obce oproti pôvodnému VZN rieši úpravu termínu predkladania žiadostí
o poskytnutí finančných prostriedkov na budúci rok, termín predloženia zúčtovania
poskytnutých prostriedkov, sumu poskytnutej dotácie, ktorú schvaľuje starosta, alebo
obecné zastupiteľstvo. Návrh VZN bude zverejnený na úradnej tabuli obce na
pripomienkovanie a VZN bude schválené na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 12,13)
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť OZ CHRABYD o odkúpenie budovy bývalej
základnej školy, ktorú občianske združenie na základe platnej nájomnej zmluvy v súčasnosti
využíva na poskytovanie sociálnych služieb. O odpredaji predmetnej budovy obecné
zastupiteľstvo rokovalo už v novembri 2017. V tomto období bola určená minimálna cena
na odpredaj budovy, ktorá bola stanovená na základe vypracovaného znaleckého posudku
na pôvodný stav budovy pred uzatvorením nájomnej zmluvy s OZ CHRABYD, teda pred
rekonštrukciou. Nakoľko o odkúpenie budovy prejavili záujem aj manželia Kmeťovci,
Priechod č. 130 , starosta informoval prítomných, že právny zástupca obce JUDr. Čarská
odporučila vypracovať nový znalecký posudok na aktuálny stav budovy ( po rekonštrukcii)
a pozemku pod budovou. Poslanci OZ zvážili vyššie uvedené skutočnosti a odporučili
starostovi obce, aby právny zástupca po vypracovaní nového znaleckého posudku
vypracoval varianty na odpredaj budovy a pozemku pod budovou. Priľahlé pozemky,
ktoré v žiadosti o odkúpenie uviedli manželia Kmeťovci, obec odpredávať nebude.
Obecné zastupiteľstvo zdôraznilo, že budovu obec odpredá výhradne na konkrétny účel- na
poskytovanie sociálnych služieb.
k bodu 12 -uznesenie č. 11/2018
k bodu 13 –uznesenie č. 12/2018
k bodu 14
Manželia Miroslav Kmeť a manž. Ľubica, bytom Vajanského 68, Modra požiadali
obec o súhlas na zmenu druhu pozemkov -par. KN-C č. 507/4 a 508/6 v k.ú. Priechod,
ktorých sú vlastníkmi. Žiadatelia si na uvedených parcelách plánujú postaviť
rodinný dom v súlade s aktualizovaným územným plánom obce. Obec musí najskôr
vypracovať geometrický plán inžinierskych sietí, konkrétne komunikácie, aby mohla
stavebná komisia určiť hranicu pre vypracovanie situácie osadenia plánovanej stavby.
O zmenu druhu pozemku požiadajú manželia Kmeťovci až pri územnom konaní.
k bodu 14 – uznesenie č. 13/2018
k bodu 15)
Starosta oznámil obecnému zastupiteľstvu že právny zástupca obce JUDr. Stanislav Hlinka
odišiel do dôchodku a od 01.01.2018 uzatvorila obec zmluvu na poskytovanie právnych
služieb s JUDr. Čárskou.
Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Ján Chaban, Alena Majeríková
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce

