Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 16.05.2018
____________________________________________________________________________
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu rokovania OZ
3) Schválenie overovateľov zápisnice, predsedu a členov návrhovej komisie,
určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Schválenie VZN ( Všeobecne záväzného nariadenia) obce Priechod č. 1/2018
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2018
6) Schválenie VZN obe Priechod č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácií
z rozpočtu obce
7) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
8) Schválenie záverečného účtu Obce Priechod za rok 2017
9) Návrh úpravy rozpočtu obce Priechod č.2 na rok 2018
10) Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly vyúčtovania dotácie OFK
Priechod za rok 2017
11) Žiadosť o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
12) Žiadosť o odpredaj, resp. dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce
13) Rôzne
k bodu 1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných,
nakoľko OZ nebolo uznášaniaschopné, prítomní čakali na príchod poslanca
I.Franka. Svoju neúčasť ospravedlnila p. Alena Majeríková, Ing. M.Vaník
svoju neprítomnosť na zasadnutí do začiatku rokovania neoznámil.
k bodu 2)
Program rokovania bol OZ predložený v takej podobe, ako im bol doručený
v pozvánke. Na žiadosť hlavného kontrolóra p. Kubaliakovej bol do programu
zapracovaný 10 bod. Ďalej neboli k programu podané žiadne iné návrhy,
program poslanci jednohlasne schválili.
K bodu 2 – uznesenie č. 14/2018
k bodu 3)
Na návrh starostu boli za overovateľov zápisnice zvolení Ivan Franko a Ing.
Pavol Strečok, za predsedu návrhovej komisie bol zvolený Ján Chaban, za
členov návrhovej komisie Martin Lamper a Marek Slobodník, za zapisovateľa
zápisnice a uznesení bola určená zamestnankyňa obecného úradu Mária
Vajsová.
K bodu 3 – uznesenie č. 15/2018

k bodu 4)
Starosta informoval prítomných o stave plnenia uznesení schválených
na zasadnutí dňa 07.03.2018. OZ konštatuje, že uznesenia sú splnené, alebo
sa plnia priebežne.
K bodu 4 – uznesenie č. 16/2018
k bodu 5,6)
Obecné zastupiteľstvo schválilo
a) Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 1/2018 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2018
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 2/2018 o podmienkach
poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Návrhy predmetných VZN boli schválené na zasadnutí dňa 07.03.2018
a zverejnené na úradnej tabuli obce a elektr. úradnej tabuli obce Priechod
po dobu 15 dní na pripomienkovanie. K návrhom neboli podané žiadne
pripomienky.
K bodu 5 – uznesenie č. 17/2018, k bodu 6 – uznesenie č. 18/2018
k bodu 7, 8)
Obecné zastupiteľstvo schválilo Záverečný účet obce Priechod za rok 2017.
Návrh záverečného účtu bol schválený na zasadnutí dňa 07.03.2018. Bol
zverejnený na úradnej tabuli a elektr. úradnej tabuli obce Priechod
po dobu 15 dní na pripomienkovanie. K návrhu neboli podané žiadne
pripomienky. Stanovisko k záverečnému účtu predložil aj hlavný kontrolór
p. Kubaliaková, stanovisko obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
K bodu 7 – uznesenie č. 19/2018, k bodu 8 – uznesenie č. 20/2018
k bodu 9)
Obecné zastupiteľstvo schválilo druhú úpravu rozpočtu obce na rok 2018.
Úprava sa týkala výdavkovej časti rozpočtu - jedná sa o opravu a revíziu
elektrickej inštalácie v šatniach TJ z dôvodu nevyhovujúceho súčasného
stavu.
K bodu 9- uznesenie č. 21/2018
k bodu 10)
Hlavný kontrolór obce p. Kubaliaková predložila obecnému zastupiteľstvu
správu z kontroly vyúčtovania účelovej dotácie poskytnutej z rozpočtu
obce pre OFK Priechod v roku 2017 v ktorej konštatuje, že vyúčtovanie bolo
doložené kópiami dokladov, ktoré potvrdzujú správnosť použitia finančných
prostriedkov, nebol však dodržaný termín vyúčtovania.
K bodu 10 – uznesenie č. 22/2018

k bodu 11)
OZ prerokovalo žiadosť p. Jozefa Bartka, Priechod č. 270 zo dňa 9.5.2018
v ktorej žiada obec o odkúpenie novovytvoreného pozemku par. KN-C č. 324/6
v k.ú. Priechod o výmere 10 m2 vytvoreného z pôvodného pozemku par. KN-E
č. 487/2 vo vlastníctve obce. Jedná sa o pozemok medzi záhradkou
umiestnenou pred jeho rodinným domom a miestnou komunikáciou. Obecné
zastupiteľstvo z dôvodu zachovania ochranného pásma pri miestnej
komunikácii odporučilo starostovi obce prekonzultovať zameranie pozemku
s vyhotoviteľom geometrického plánu Ing. Mariánom Gabčom.
K bodu 11- uznesenie č. 23/2018
k bodu 12)
Pán Zdenko Molnár, bytom Priechod č. 291 žiadosťou zo dňa 15.5.2018
požiadal obec o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku parc. KN-C 758/1,
ktorý je vo vlastníctve obce , pozemok t.č. v nájme OZ CHRABYD. Svoju
žiadosť zdôvodnil tým, že pre zabezpečenie súkromia svojej rodiny chce vytvoriť
diskrétnu zónu medzi hranicou jeho pozemku a zariadením Betonika Priechod.
Obecné zastupiteľstvo odpredaj jednohlasne zamietlo. Je možný dlhodobý
prenájom, starosta musí najskôr vyňatie pozemku z nájomnej zmluvy
prekonzultovať so zástupcami OZ CHRABYD. Pán Molnár sa osobne zúčastnil
na zasadnutí, kde sa zaviazal, že v prípade kladného stanoviska k prenájmu
pozemku v jeho prospech uhradí všetky náklady spojené so zameraním
pozemku a s výsadbou živého plota na vytvorenie hranice pozemku.
K bodu 12- uznesenie č. 24/2018
k bodu 13)
1/ Starosta informoval prítomných, že v súčasnosti prebiehajú práce spojené
s rekonštrukciou antukového ihriska , bude vybudovaný chodník – vydláždená
plocha pri studni v cintoríne „ Pod Škôlkou“ , bude dobudované osvetlenie
v novom cintoríne
2/Jozef Stankoviansky požiadal obecné zastupiteľstvo o finančnú podporu
na vybudovanie náučného chodníka „ Pod Kamennou“ na vyhotovenie
informačných tabúľ a smeroviek. Poslanci mu odporučili , aby najskôr
predložil na posúdenie situáciu osadenia informačných tabúľ a smeroviek.
3/ Ing. Pavol Strečok požiadal starostu o informáciu týkajúcu sa stavebného
povolenia na rekonštrukciu horného námestia pri kostole – starosta odpovedal,
že v súčasnosti čakáme na povolenie cestného správneho orgánu Okresného
úradu – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, po jeho doručení
bude vydané stavebné povolenie.
Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Ivan Franko, Ing. Pavol Strečok

