Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 08.08.2018

Program :
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu zasadnutia OZ
3) Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice, predsedu
a členov návrhovej komisie
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Úprava rozpočtu obce na rok 2018
6) Určenie rozsahu funkcie starostu obce vo funkčnom období 2018-2022
7) Určenie volebného obvodu a počtu poslancov obecného zastupiteľstva
na funkčné obdobie 2018-2022
8) Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
9) Rôzne
10) Interpelácie poslancov
11) Diskusia
12) Záver
k bodu 1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných bolo
5 poslancov, Ing. Milan Vaník a Alena Majeríková svoju ne účasť ospravedlnili.
k bodu 2)
K programu rokovania neboli žiadne návrhy, OZ program jednohlasne schválilo.
( k bodu 2-uznesenie č. 25/2018)

k bodu 3)
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ján Chaban, Marek Slobodník, za predsedu
návrhovej komisie Ing. Pavol Strečok, na členov návrhovej komisie Ivan Franko
a Martin Lamper, za zapisovateľa zápisnice a uznesení bola určená zamestnankyňa
obce Mária Vajsová.
(k bodu 3 - uznesenie č. 26/2018)

k bodu 4)
Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že uznesenia schválené na zasadnutí dňa 16.5.2018
sa plnia priebežne.
(k bodu 4- uznesenie č. 27/2018)

k bodu 5)
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce Priechod na rok 2018 podľa
rozpočtového opatrenia č. 3/2018. Úprava sa týka príjmovej i výdavkovej časti
rozpočtu.
I. Príjmová časť navýšená o sumu 94 845,- € ( jedná sa o bežné príjmy

vo výške 15 320,- € : dotácia na asistenta učiteľa v ZŠ, dopravné, dotácia MŠ, pokuty
a penále, pozemky PO, škola v prírode, úroky, vzdelávacie poukazy , príjmy finančných
operácií vo výške 79 525,- €: prevod finančných prostr. z rezervného fondu a prebytku.
II. Výdavková časť rozpočtu bola upravená o sumu 32 309,-€
- a/ bežné výdavky o sumu: 6 651,- € materiál krovinorez, nafta, oprava
traktora+materiál, palivá, potraviny stravné, držba miestneho rozhlasu, vodné
a stočné, zrážkové plochy)
- b/ kapitálové výdavky o sumu 25 658,- €: chodník cintorín, multifunkčné ihrisko,
verejné osvetlenie cintorín, rekonštrukcia námestia pri jednote, čerpadlo TJ
( k bodu 5 -uznesenie č. 28/2018)

k bodu 6, 7)
V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa budú konať
dňa 10.11.2018 musí obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé volebné
obdobie 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu, ktorý možno zmeniť
počas funkčného obdobia len na návrh starostu obce. OZ schválilo pre nastávajúce
volebné obdobie pre starostu obce plný pracovný úväzok.
(k bodu 6 - uznesenie č. 29)

Podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo
podľa počtu obyvateľov obce, a to pri počte obyvateľov obce Priechod - 5 až 7 poslancov.
Vychádzajúc z údaja, že počet obyvateľov obce Priechod bol ku dňu vyhlásenia volieb, t. j.
k 10.07.2018 - 970 , obecné zastupiteľstvo určilo 7 poslancov obecného zastupiteľstva.
(k bodu 7 – uznesenie č. 30/2018)
k bodu 8)
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti JUDr. Veroniky Ivaničovej, bytom Priechod
č. 239, 976 11 neschválilo odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce. Konkrétne sa jedná
o pozemky parc. KN-C č. – 885/19 a par. KN-E č. 637 ( lokalita „ Pod Priečnou) z dôvodu,
že v budúcnosti na daných pozemkoch plánuje vybudovať oddychovú zónu tak, ako to
bolo plánované v projekte stavebnej zóny.
( k bodu 8- uznesenie č. 31/2018)

k bodu 9)

Zasadnutia sa zúčastnil Zdenko Molnár, Priechod č. 291, ktorý na májovom zasadnutí
požiadal poslancov OZ o prerokovania dlhodobého nájmu na pozemok- parc. KN-C č.
758/1 ( pozemok v areáli bývalej ZŠ), ktorý v súčasnosti užíva zariadenie Betonika
Priechod. Na pozemku chce vybudovať diskrétnu zónu medzi svojím rodinným domom
a zariadením Betonika, aby zabezpečil súkromie pre svoju rodinu.
( k bodu 9- uznesenie č. 32)
k bodu 10)
Marek Slobodník – treba zabezpečiť o opravu oplotenia futbalového ihriska
smerom na Kamennú
- bolo by vhodné z hľadiska bezpečnosti umiestniť zrkadlo
k RD – súp. č. 1- východ z Priečnej

Ján Chaban – vodiči aj po viacnásobných upozorneniach stále parkujú vozidlá na
vozovkách , z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, ale aj
chodcov treba požiadať ORPZ – ODI o kontrolu parkovania v obci
z dôvodu objektívnej zodpovednosti , následne požiadať políciu, aby
po uskutočnených kontrolách obec vyrozumela o uložených sankciách
Ing. Pavol Strečok – požiadal starostu, aby vypracoval Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce Priechod o zákaze parkovania na verejnom priestranstve
pri obecnom úrade
( k bodu 10 – uznesenie č. 33/2018)
k bodu 12)
Starosta poďakoval prítomným za účasť , oznámil poslancom, že najbližšie rokovanie
obecného zastupiteľstva sa uskutoční 3.10.2018, na ktorom sa bude schvaľovať
návrh rozpočtu obce na rok 2019.
Zapísala : Mária Vajsová
Overili: Ján Chaban, Marek Slobodník

