Zápisnica
z rokovania mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 29.05.2019
....................................................................................................................................................
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, zapisovateľa zápisnice a uznesení
3/ Schválenie programu rokovania OZ
4/ Zmluva o zriadení združenia obcí:
„ Banskobystrické regionálne združenie obcí“.
5/ Komunitný plán sociálnych služieb obce Priechod na obdobie 2019-2023
6/ Úprava rozpočtu obce na rok 2019
7/ Schválenie nájomnej zmluvy, schválenie Dodatku č. 3 k nájomnej zmluve obce
a Občianskeho združenia CHRABYD, Hviezdoslavova 11, Banská Bystrica
8/ Prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce
9/ Diskusia
10/ Záver
K bodu 1/
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov a hostí, konštatoval,
že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je všetkých sedem poslancov
k bodu 2/
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zvolilo za overovateľov zápisnice PhDr. Luciu
Lamperovú a Ing. Pavla Strečka, za predsedu návrhovej komisie Ing. Ondreja Martinca,
za členov návrhovej komisie Ing. Erika Murgaša a Mareka Slobodníka, za zapisovateľku
zápisnice a uznesení zamestnankyňu obecného úradu Máriu Vajsovú.
k bodu 3/
Návrh programu rokovania mimoriadneho zasadnutia bol poslancom zaslaný spolu
s pozvánkou. K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhy, poslanci program jednohlasne
schválili.
K bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu o zriadení združenia obcí: Banskobystrické regionálne
združenie obcí“ a účasť obce Priechod v združení obcí : Banskobystrické
regionálne združenie obcí .
k bodu 5/
Každá obec je povinná vypracovať svoj komunitný plán sociálnych služieb /KPSS/ .
Komunitné plánovanie predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Priechod plánuje sociálne
služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Ide
o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti
sociálnych služieb.
Návrh komunitného plánu soc. služieb bol poslancom doručený už pred predchádzajúcim zasadnutím
OZ. K návrhu boli obecnému úradu od niektorých poslancov doručené požiadavky na zmeny
a doplnenie KP. Finálnu – upravenú verziu KP obec zaslala členom obecného zastupiteľstva

spolu s pozvánkou. Komunitný plán poslanci schválili bez výhrad. Obec schválený komunitný
plán obce Priechod zašle na príslušný samosprávny kraj.
K bodu 6/
Ekonómka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy rozpočtu obce
na rok 2019. Úprava sa týkala výdavkovej časti rozpočtu , ktorá sa upraví o sumu
2 148,- € / suma 648,- € -projektová dokumentácia na vodovodnú prípojku a realizáciu
pamätnej tabule – námestie pri kostole, suma 1500,- € zakúpenie 2 kusov informačných
tabúľ do obce/ .

k bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Zdenka Molnára, Priechod č. 291 odsúhlasilo
odčlenenie časti pozemku – parc. KN-C č. 758/1 v k.ú. Priechod vo vlastníctve obce, ktoré
v súčasnosti na základe platnej nájomnej zmluvy z dôvodu prevádzkovania zariadenia
sociálnych služieb Betonika užíva občianske združenie CHRABYD, Hviezdoslavova 11, Banská
Bystrica. Na základe vzájomnej dohody obce Priechod, OZ CHRABYD a p. Zdenka Molnára,
bola v zmysle vytyčovacieho náčrtu odčlenená časť parcely o výmere 163 m2, ktorú
p. Molnár využije na vybudovanie diskrétnej zóny medzi zariadením Betonika
a pozemkov v jeho vlastníctve , ktoré sú príslušné k jeho rodinnému domu. Na základe týchto
zmien bola vypracovaná nová nájomná zmluva s p. Zdenkom Molnárom a Dodatok
č. 3 k platnej nájomnej zmluvy s OZ CHRABYD, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo.

k bodu 8/
Obecné zastupiteľstvo na základe žiadosti Pasienkového družstva Priechod, Priechod
č. 333 a firmy AGRO Priechod, s.r.o. a predloženia ich ponúk predbežne jednohlasne
schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Priechod pre subjekt
Pasienkové družstvo Priechod. Odporučilo starostovi obce v spolupráci s právnym
zástupcom obce JUDr. T. Čárskou vypracovať nájomnú zmluvu, kde budú zapracované
nasledovné požiadavky: Pasienkové družstvo bude zabezpečovať zimnú údržbu
miestnych komunikácií v obci - cenové podmienky dohodnú štatutárni zástupcovia,
prenajímateľ sa bude o prenajaté pozemky príkladne starať a tak prispeje k vyčisteniu
a skrášleniu chotára.
k bodu 9/
Mgr. Barbora Homolová - preskúmať možnosti využitia a prispôsobenia priestorov v budove
OcÚ – bývalá krčma „ U Máliky“ pre matky a deti – na vedenie záujmovej činnosti: cvičenie,
rôzne krúžky ...
Marek Slobodník – zabezpečiť dopravné značenie na námestí pri kostole – z dôvodu
bezpečnosti hrajúcich sa detí a chodcov
Ing. Ondrej Martinec – osadiť dopravné zrkadlo pri rodinnom dome č. 1 – výjazd z „Priečnej“
a pri rodinnom dome č . 140 za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Ing. Pavol Strečok – predniesol požiadavku p. Mariána Homolu – aby obec za pomoci
finančných prostriedkov EÚ zakúpila nový traktor pre obec
-zabezpečiť opravu poškodených kanalizačných vpustí pri rodinnom
dome č. 28 a č. 117

k bodu 10/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : PhDr. Lucia Lamperová, Ing. Pavol Strečok

