Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 24.10.2018
Prítomní: Ivan Franko, Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková, Marek Slobodník,
Ing. Pavol Strečok
Program :
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/ Úprava rozpočtu obce Priechod na rok 2018
6/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 3/2018 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7/ Schválenie rozpočtu obce Priechod na roky 2019-2021
8/ Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
9/ Rôzne
10/ Interpelácie poslancov
11/ Diskusia
12/ Záver
k bodu 1/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Zo 7 poslancov
bolo prítomných 6- Ing. Milan Vaník svoju neúčasť neospravedlnil.
k bodu 2/
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou, k programu
neboli žiadne pripomienky, OZ program jednohlasne schválilo
k bodu 3/
Za overovateľov zápisnice boli schválení: Ján Chaban , Ivan Franko, návrhová
komisia: Alena Majeríková, Martin Lamper, Ing. Pavol Strečok, za zapisovateľku
zápisnice a uznesení bola určená Mária Vajsová.
k bodu5/
Ekonómka Jarmila Homolová na rokovaní predložila návrh úpravy rozpočtu obce na rok
2018, ktorá sa týkala príjmovej aj výdavkovej časti. Príjmová časť sa povýšila o sumu
13 000,- € z dôvodu navýšenia podielových daní. Výdavková časť rozpočtu bola
upravená o sumu 51 990,- €, z toho bolo na opravu traktora vyčlenených 1500,- €
a na rekonštrukciu cesty na Podkonice bola vyčlenená suma 50 490,- €.
k bodu 6/
Každoročne sa v zmysle „ školského zákona“ ( o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z.)

určí termín a miesto zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky všeobecné
záväzným nariadením. Návrh VZN obce Priechod č. 3/2018 bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovom sídle obce po dobu 15 dní na pripomienkovanie.
k bodu 7/
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 03.10.2018 obecné zastupiteľstvo
schválilo návrh rozpočtu na obdobie 2019-2021. Návrh bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a webovom sídle obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní a tiež bol
doručený všetkým poslancom OZ. Obecnému úradu neboli po dobu zverejnenia
doručené žiadne pripomienky a návrhy.
k bodu 8/
Na základe predložených žiadostí obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov,
s trvalým pobytom v obci Priechod, na obdobie september až december 2018
pre nasledovné subjekty: Základná škola Priechod – pre 22 detí, Rímskokatolícka
cirkev B.Bystrica – pre 1 dieťa, Centrum voľného času, Radvanská 1, B.Bystrica 1 dieťa,
Centrum voľného času - K centrum , B.Bystrica pre dve deti. Celkove bolo z rozpočtu
obce na záujmové vzdelávanie vyčlenených 520 €.
k bodu 9/
Starosta informoval prítomných:
- že sa dňa 24.10.2018 konal 2. kontrolný deň na stavbe: „ Rekonštrukcia horného
námestia pri kostole“, na základe požiadavky poskytol poslancom k nahliadnutiu
harmonogram prác
- dňa 26.10.2018 sa na žiadosť p. Zdenka Molnára č. 291 uskutoční stretnutie
so štatutárnym zástupcom zariadenia Betonika Priechod za účasti obecného
právnika JUDr. Čárskou, z dôvodu odčlenenia časti pozemku ( toho času v nájme OZ
Chrabyd ) za účelom vybudovania diskrétnej zóny na ochranu súkromia p. Molnára.
k bodu 10/
Ing. Pavol Strečok
–na realizujúcej sa stavbe pri kostole zabezpečiť, aby vždy po ukončení prác bol
upravený vstup do kostola
Ján Chaban
– opätovne osloviť Okresné riaditeľstvo PZ v B. Bystrici o vykonávanie častejších
kontrol parkovania vozidiel na chodníkoch a komunikáciách, nakoľko doterajšie
výzvy a vykonané kontroly majitelia vozidiel nerešpektujú
Anna Kubaliaková
–vyžiadať od Silvie Strečkovej , Priechod č. 222 vyjadrenie, na základe akého súhlasu
obce bol vybudovaný vjazd, resp. výjazd na pozemok k jej rodinnému domu ,
zrealizovaný na pozemku parc. KN-C 884/68 vo vlastníctve obce.
Overili: Ivan Franko, Ján Chaban
Zapísala : Mária Vajsová

