Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 3.10.2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 podľa rozpočtového opatrenia č.4
6/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 3/2018 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
7/ Návrh rozpočtu obce Priechod na roky 2019-2021
8/ Žiadosť o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce
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.
k bodu 2/
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou, k programu
neboli pripomienky, ani doplňujúce návrhy, program poslanci jednohlasne schválili.
k bodu 2 – uznesenie č. 34/2018
k bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo schválilo Martina Lampera a Ing. Milana Vaníka za overovateľov
zápisnice, Mareka Slobodníka za predsedu návrhovej komisie, Jána Chabana a Ing. Pavla
Strečka za členov návrhovej komisie. Za zapisovateľku zápisnice a uznesení obecné
zastupiteľstvo určilo zamestnankyňu obecného úradu Máriu Vajsovú.
k bodu 3- uznesenie č. 35/2018
k bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o stave plnenia uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia, uznesenia sú splnené až na uz. č. 32/2018, v ktorom
p. Zdenko Molnár , bytom Priechod č. 291 požiadal starostu obce, aby prehodnotil
nájomnú zmluvu s OZ CHRABYD s právnym zástupcom obce na prenájom pozemku
parc. KN-C č. 758/1 v k.ú. Priechod v súčasnosti v nájme OZ CHRABYD .
Starosta informoval prítomných, že po právnej stránke má prednostné právo užívania
OZ CHRABYD.
Starosta môže iba sprostredkovať stretnutie p. Molnára a prof. Korimovej ( štatutárneho

zástupcu OZ CHRABYD) za účelom ich vzájomnej dohody na prenájom predmetného
pozemku v prospech p. Molnára.
k bodu 4- uz. č. 36/2018
k bodu 5/
Návrh úpravy rozpočtu predložila ekonómka Jarmila Homolová. Návrh sa týka
úpravy rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti. Príjmy sa zvýšia o sumu 23 800,- €,
z toho je 19 800,- € nájomné od Jednoty, ktoré bude použité na spolufinancovanie
rekonštrukcie námestia pri kostole a nákup. centre , o sumu 4000,- sa povýšia podielové
dane.
Výdavková časť sa upraví o sumu 23 774,- € , o sumu 23 000,- € bude navýšené
financovanie projektu rekonštrukcie námestia a suma 744,- € sa použije na nákup
svietidiel na multifunkčné ihrisko.
k bodu 5- uznesenie č. 37/2018
k bodu 6/
V zmysle zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.z. sa musí miesto a čas zápisu
dieťaťa pre plnenie povinnej školskej dochádzky určiť vo všeobecne záväznom
nariadení. Návrh VZN pre plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok
2019/2020 bude zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce a bude schválený
na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 6- uznesenie č. 38/2018
k bodu 7/
Ekonómka obce predložila obecnému zastupiteľstvu k nahliadnutiu návrh rozpočtu
obce na obdobie 2019-2021. Návrh rozpočtu bude zverejnený na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce najmenej po dobu 15 dní na pripomienkovanie, zároveň bude
odoslaný zvlášť aj každému poslancovi OZ. Prípadné pripomienky a návrhy budú
zapracované do rozpočtu, rozpočet bude schválený na najbližšom zasadnutí .
k bodu 7- uznesenie č. 39/2018
k bodu 8/
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu na prerokovanie žiadosť spoločnosti
AGRO PRIECHOD, s.r.o o prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce.
Nakoľko spoločnosť má neuhradené pohľadávky voči obecnému úradu – a to na dani
z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatkov za komunálny odpad, obecné zastupiteľstvo
sa dohodlo, že žiadosť až do vysporiadania nedoplatkov nebude prerokovávať.
Spoločnosť AGRO PRIECHOD , s.r.o. môže požiadať o opätovné prerokovanie žiadosti
až po vysporiadaní svojich záväzkov voči OcÚ.
k bodu 9/
Dňa 28.08.2018 sa na žiadosť Miroslava Kmeťa a manželky , bytom Vajanského 68,
Modra uskutočnilo zasadnutie stavebnej komisie za účelom vyhotovenia situácie
osadenia plánovanej stavby rodinného domu na pozemku , parc. KN-C č. 507/4 v k.ú.
Priechod vo vlastníctve žiadateľov za prítomnosti geodeta. Obecné zastupiteľstvo
zobralo zápisnicu na vedomie.
k bodu 9- uznesenie č. 40/2018

k bodu 10/
Ing. Pavol Strečok – požiadal o nahliadnutie do harmonogramu realizácie rekonštrukcie
námestia pri kostole. Starosta mu oznámil, že stavebný dozor prinesie harmonogram
v piatok 5.10.2018 , kedy sa na stavbe bude konať kontrolný deň, na ktorý starosta
pozval prítomných poslancov, kde by predniesli svoje námietky.
Tiež požiadal o zverejnenie vizualizácie projektu na webovej stránke.
k bodu 10 – uznesenie č. 41/2018
k bodu 11/
Barbora Homolová – ako zástupca školskej rady predniesla požiadavku –vyčleniť
do rozpočtu na r. 2019 finančné prostriedky na modernizáciu školského ihriska
( preliezky , lavičky ......), ekonómka J. Homolová zdôraznila, že už v návrhu
rozpočtu na rok 2019 sú na tento účel vyčlenené prostriedky vo výške 800,- €,
ďalej požaduje vybudovať tieniacu zónu pri pieskovisku a riešiť parkovanie pred
škôlkou.
Starosta zdôraznil, že sa jedná o areál školského dvora ktorý je určený predovšetkým
deťom materskej a základnej školy využívaný na hry, výchovné predmety , ako telesná
výchova, pohybové hry .... , nie je určený na parkovanie vozidiel, areál školského dvora
sa v rámci finančných možností upraví s ohľadom na potreby detí, čiže aj so zachovaním,
zelenej zóny. Nie je možné celú plochu vyasfaltovať, resp. zadláždiť.
Prístupová cesta sa z kapacitných dôvodov nedá rozšíriť tak, aby slúžila zároveň
na prejazd aj na parkovanie, preto rodičia musia byť pri parkovaní ohľaduplní.
Jaroslav Homola- informoval obecné zastupiteľstvo a ostatných prítomných v súvislosti
s prebiehajúcou rekonštrukciou námestia o histórii základov kostola vybudovaných
v roku 1947. Obrátil sa na starostu obce s požiadavkou , aby po ukončení rekonštrukcie
námestia bola pre zachovanie histórie pre budúce generácie na pamiatku rozbúraných
základov na predmetnom mieste uložená pamätná tabuľa s popisom.
k bodu 11 – uznesenie č. 42/2018
k bodu 12/
Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie ukončil. Poslancom oznámil, že najbližšie zasadnutie sa bude konať
dňa 24.10.2018
Zapísala: Mária Vajsová
Overili. Martin Lamper, Ing. Milan Vaník

