Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 25.04.2019

Prítomní: Mgr. Barbora Homolová, PhDr. Lucia Lamperová, Ing. Ondrej Martinec
Ing. Erik Murgaš, Janka Pančíková, Marek Slobodník,. Ing. Pavol Strečok

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/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2019 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2019
5/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2018
6/ Schválenie záverečného účtu obce Priechod za rok 2018
7/ Inventarizácia účtov obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod k 31.12.2018
8/ Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018
9/ Správa hlavného kontrolóra z kontroly vyúčtovania dotácií poskytnutých
z rozpočtu obce v roku 2018
10/ Poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce pre Rímskokatolícku cirkev
Priechod
11/ Navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre OFK 1950 Priechod na rok 2019
12/ Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce pre Jozefa Bartka, Priechod č. 270
13/ Prenájom pozemku vo vlastníctve obce pre Zdenka Molnára, Priechod č. 291
14/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Priechod
15/ Úprava rozpočtu obce na rok 2019
16/ Rôzne
17/ Interpelácie poslancov
18/ Diskusia
19/ Záver
k bodu1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban,
privítal prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné.
k bodu 2)
Starosta obce prečítal prítomným program rokovania, ktorý bol poslancom doručený
spolu s pozvánkou. K programu neboli žiadne pripomienky a návrhy, poslanec Ing.
Pavol Strečok požiadal o zmenu poradia bodov rokovania. Program poslanci
jednohlasne schválili.
k bodu 2-Uz.č.31/2019

k bodu 3)
Po schválení programu obecné zastupiteľstvo pristúpilo k voľbe návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice , zapisovateľa zápisnice a uznesení. Na návrh starostu bola
zvolená návrhová komisia v zložení: Ing. Erik Murgaš, Janka Pančíková, Ing. Pavol
Strečok, za overovateľov zápisnice Mgr. Barbora Homolová, Marek Slobodník,
za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená zamestnankyňa obecného úradu
Mária Vajsová.
k bodu 3 – uz. č. 32/2019
k bodu 4)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2019 o určení výšky dotácie
na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia obecné zastupiteľstvo schválilo na predchádzajúcom zasadnutí dňa
13.02.2019. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle obce po dobu
15 dní na pripomienkovanie. K návrhu neboli doručené žiadne pripomienky. Obecné
zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 schválilo.
k bodu 4 –uz. č. 33/2019
k bodu 5,6)
Na predchádzajúcom zasadnutí dňa 13.02.2019 obecné zastupiteľstvo schválilo
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018. Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli
a webovom sídle obce na pripomienkovanie po dobu 15 dní. K návrhu neboli
doručené žiadne pripomienky. Obecné zastupiteľstvo Záverečný účet obce za rok
2018 schválilo. K záverečnému účtu predložila svoje stanovisko aj hlavná kontrolórka
obce pani Anna Kubaliaková. Poslanci zobrali stanovisko na vedomie.
k bodu 5,6 – uz. č. 34/2019
k bodu 7,8)
Ekonómka obecného úradu Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstvu
správu o inventarizácii účtov Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod za rok
2018. Hlavná kontrolórka predložila OZ správu o hospodárení obce za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo nemalo k predloženým správam žiadne výhrady, správy
zobralo na vedomie.
k bodu 7 – uz.č. 35/2019
k bodu 8) – uz.č. 36/2019
k bodu 9)
Hlavná kontrolórka v tomto bode rokovania predložila obecnému zastupiteľstvo
správu z vyúčtovania dotácii poskytnutých z rozpočtu obce v roku 2018 pre
Folklórnu skupinu Priechoďan a pre Obecný futbalový klub 1950 Priechod.
Zhodnotila, že FS Priechoďan bola poskytnutá dotácia vo výške 5000,- €.
Z dotácie boli vyúčtované náklady na : prenájom pódia / prestrešenia/, propagáciu
folklórnych slávností, občerstvenie pre účinkujúcich na slávnostiach, nové CD,
honorár pre účinkujúcich, výrobu a opravu krojov, iný režijný materiál. Skonštatovala,
že vyúčtovanie bolo doložené kópiami dokladov, ktoré potvrdzujú správnosť použitia
finančných prostriedkov.

Druhá správa bola z kontroly vyúčtovania účelovej dotácie poskytnutej pre futbalový
klub Priechod vo výške 12 500,- €. Dotácia bola použitá na cestovné dopravné,
elektrickú energiu, vodu, údržbu športového areálu a kosačky, športové vybavenie,
poplatky riadiacim orgánom a prestupy. Hlavná kontrolórka konštatuje, že vyúčtovanie
bolo doložené kópiami dokladov, ktoré potvrdzujú správnosť použitia finančných
prostriedkov, nebol dodržaný termín vyúčtovania dotácie a žiadateľ ani nepožiadal
v lehote do 10 dní pred uplynutím stanoveného termínu vyúčtovania o predĺženie
termínu predloženia vyúčtovania. Svojím konaním porušil čl. II. bod. 3 zmluvy.
Nedodržanie podmienok dohodnutých v zmluve sa považuje za porušenie rozpočtovej
disciplíny v zmysle zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.
K správe sa vyjadril aj prezident futbalového klubu Ing. Jozef Gajdoš.
Obecné zastupiteľstvo zobralo správy z kontroly vyúčtovania dotácií na vedomie.
k bodu 9 – uz. č. 37/2019.
k bodu 10)
Obecnému zastupiteľstvu predložila Rímskokatolícka cirkev Priechod žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce na rok 2019 vo výške 5 800,- €.
Obecné zastupiteľstvo príspevok schválilo v plnej výške. Finančné prostriedky
budú použité na financovanie opravy oplotenia okolo kostola. Poslanec Ing. Ondrej
Martinec sa zdržal hlasovania.
k bodu 10-uz. č. 38/2019
k bodu 11)
Obecný futbalový klub Priechod požiadal obecné zastupiteľstvo o navýšenie dotácie
na činnosť futbalového klubu na rok 2019 o sumu 2500,- €. Obecné zastupiteľstvo
navýšenie dotácie schválilo, na rok 2019 bude na činnosť futbalového klubu z rozpočtu
obce poskytnutá dotácia vo výške 15 000,- €.
k bodu 11- uz č. 39/2019
k bodu 12)
V rámci majetkoprávneho vysporiadania svojich pozemkov pod rodinným domom
a v jeho okolí pán Jozef Bartko, bytom Priechod č. 270 požiadal o odkúpenie pozemku
novovytvoreného pozemku č. 324/6, vytvoreného v zmysle nového geometrického
plánu o celkovej výmere 10 m2, ktorý je vo vlastníctve obce. Túto žiadosť obecné
zastupiteľstvo prerokovalo na svojom zasadnutí už dňa 13.02.2019 a schválilo
zámer odpredaja tohto pozemku. Zámer bol zverejnený spôsobom obvyklým na úradnej
tabuli a webovej stránke obce. Obecnému úradu k zverejnenému zámeru neboli
doručené žiadne pripomienky, obecné zastupiteľstvo odpredaj pozemku schválilo .
Cena za odpredaj m2 pozemku bola schválená vo výške 2 €. Po schválení odpredaja
starosta zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy.
k bodu 12-uz. č. 40/2019
k bodu 13)
Pán Zdenko Molnár, bytom Priechod č. 291 už v roku 2018 požiadal obecné
zastupiteľstvo o odpredaj časti pozemku vo vlastníctve obce – parc. KN-C č. 758/1,
ktorú v súčasnosti prenajíma Občianske združenie CHRABYD . Pán Molnár si chce
vybudovať diskrétnu zónu na oddelenie svojho pozemku od zariadenia Betonika.
Po dohode pána Molnára so zástupcom OZ CHRABYD prof. Korimovou a so starostom

obce , pán Molnár dal vypracovať vytyčovací náčrt, ktorým odčlenil časť pozemku
o výmere 163 m2, ktorý bude užívať na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou.
Obecné zastupiteľstvo schválilo nájom za pozemok vo výške 0,50 €/m2/ rok. Obecné
zastupiteľstvo poverilo starostu, aby do najbližšieho zasadnutia zabezpečil vypracovanie
nájomnej zmluvy s p. Molnárom a taktiež Dodatku k nájomnej zmluve s OZ CHRABYD,
z dôvodu zníženia výmery prenajímaných pozemkov. Obecné zastupiteľstvo povolilo
p. Molnárovi uskutočniť v zmysle vytyčovacieho náčrtu úpravy na odčlenenie časti
pozemku už pred uzatvorením nájomnej zmluvy.
k bodu 13- uz. č. 41/2019
k bodu 14)
Komunitný plán sociálnych služieb je programový dokument, v ktorom obec plánuje
sociálne služby na svojom území tak, aby zodpovedali potrebám jednotlivých občanov.
S jeho prípravou obecný úrad začal už v roku 2018. Rozdal občanom dotazníky
prieskumu, v ktorých mohli rôzne vekové skupiny obyvateľov vyjadriť svoje potreby vo
vzťahu k sociálnym službám na území obce. O dotazníky nebol záujem. Až novozvolení
poslanci OZ a predsedovia komisií obecného zastupiteľstva oslovili občanov
a obecnému úradu predložili vyplnené dotazníky, ktoré obec poskytla spracovateľovi
komunitného plánu – firme Scarabeus, Banská Bystrica. Finálnu verziu komunitného
plánu obecný úrad odoslal poslancom k nahliadnutiu. Na zasadnutí dňa 25.04.2019
poslankyňa PhDr. Lucia Lamperová podotkla, že v dokumente sú niektoré neaktuálne
informácie, ale tiež informácie, ktoré treba prepracovať konkrétne na podmienky
našej obce. Poslanci OZ sa dohodli, že poslankyňa PhDr. Lucia Lameprová dôkladne
preštuduje komunitný plán, označí informácie v komunitnom pláne, ktoré treba doplniť,
resp. prepracovať. Obec následne požiada spracovateľa o doplnenie zmien a upravený
komunitný plán OZ schváli na najbližšom zasadnutí.
k bodu 14-uz. č. 42/2019
k bodu 15)
Jarmila Homolová – ekonómka obecného úradu predložila obecnému zastuiteľstvu
návrh úpravy rozpočtu na rok 2019 podľa rozpočtového opatrenia č. 1.
Návrh sa týka príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu. Príjmy by sa mali navýšiť o
príspevok od úradu práce na občanov, ktorých obec v súčasnosti zamestnáva, príjem
stravného v zariadení školského stravovania, prostriedky krajského školského úradu
a príjem zostatku do rozpočtu z predchádzajúcich rokov.
Výdavková časť rozpočtu sa poníži o výdavky spojené s nákupom počítačov pre obecný
úrad, nákup pracovného náradia, vypracovanie projektovej dokumentácie pre projektškolské ihrisko v materskej škole, kalové čepadlo na klzisko, navýšenie dotácie pre OFK,
príspevok pre farský úrad, ... .
K predloženému návrhu úpravy rozpočtu v zmysle rozpoč. opatrenia č. 1/2019
nemalo obecné zastupiteľstvo námietky.
k bodu 15-uz.-43/2019
k bodu 16)
Na zasadnutí OZ boli prítomní aj zástupcovia firiem: AGRO Priechod s.r.o – p. Palúch ml.
a Pasienkového družstva Priechod – p. Birka, p. Filipko a Ing. Marta Slobodníková, ktorí

žiadajú od obce prenájom poľnohospodárskej pôdy v jej vlastníctve. Doposiaľ túto
pôdu na základe platnej nájomnej zmluvy užívalo pasienkové družstvo. Obecné
zastupiteľstvo odporučilo obidvom zástupcom, aby obratom doručili obecnému úradu
písomné ponuky na uzatvorenie budúcej nájomnej zmluvy. Starosta potom zvolá
mimoriadne zasadnutie OZ, kde poslanci obidve ponuky zvážia a rozhodnú, komu pôdu
na budúce obdobie prenajmú.
k bodu 16- uz .č.44/2019
k bodu 17)
Mgr. Homolová Barbora – bude potrebné riešiť predĺženie prevádzky v školskom
klube min. do 16.30 hod. , nakoľko v súčasnosti školský
klub funguje len do 16.00 hod. a rodičia pracujúci v B.B.
nestíhajú do 16.00 hod vyzdvihnúť svoje deti zo ŠK.
- informovala, že za pomoci rodičov detí MŠ sa uskutočnila
brigáda na úprave detského ihriska v materskej škole
Marek Slobodník

- občania žiadajú, aby v hornej časti obce pri Jednote na
autobusovej zastávke bola umiestnená lampa pouličného
osvetlenia

Ing. Martinec Ondrej

- v súčasnosti sa rieši dobudovanie odstavnej plochy pri
základnej a materskej škole, aby automobily neparkovali
v areáli školského dvora, uvažuje sa o prepojení prístupovej
cesty k ZŠ a MŠ s Pastierňou a cintorínom. V tejto súvislosti
by bolo vhodné do projektu zapracovať aj odvodnenie
dažďovej vody z rigola pri cintoríne

k bodu 17- uz č. 45/ 2019

Po vyčerpaní všetkých bodov rokovania a otázok prítomných starosta poďakoval
prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.
Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Mgr. Barbora Homolová, Marek Slobodník

