Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 20.11.2019
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu zasadnutia OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
zápisnice a uznesení
4/ Úprava rozpočtu obce na rok 2019
5/ Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
6/ Návrh VZN obce Priechod č. 3/2019 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky
7/ Návrh VZN obce Priechod č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8/ Návrh VZN obce Priechod č. 5/2019 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za
znečistenie ovzdušia
9/ a/ Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy za rok 2018
b/Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2018
10/ Návrh rozpočtu obce na obdobie 2020-2022
11/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
12/ Žiadosť o zámenu pozemkov
13/ Interpelácie poslancov
14/ Diskusia
15/ Záver

k bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Chaban, privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Prítomných bolo 6
poslancov, Ing. Pavol Strečok svoju neúčasť ospravedlnil.
k bodu 2,3/
Obecné zastupiteľstvo v úvode zasadnutia schválilo program rokovania tak, ako im bol
doručený v pozvánke doplnený o bod č.11 a 12 –navrhol starosta , schválilo návrhovú komisiu
v zložení: Mgr. Barbora Homolová, Janka Pančíková, Marek Slobodník, určilo PhDr. Luciu
Lamperovú a Ing. Erika Murgaša za overovateľov zápisnice, Máriu Vajsovú za zapisovateľku
zápisnice a uznesení.
k bodu 2,3- uz. č. 67/2019, 68/2019

k bodu 4/
Ekonómka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2019.
Úprava sa týkala príjmovej aj výdavkovej časti. Príjmová časť bola upravená na sumu
590 053,37 € ( úprava v položke podielové dane, príjmy z okresného úradu – odboru školstva,

stravné pre žiakov ZŠ z ÚPSVaR, daň z nehnuteľností, správne poplatky).
Výdavková časť rozpočtu po úprave predstavuje sumu 533 436,- € ( úprava v položkách –
výdavky na materiál, služby, údržbu, výdavky na multifunkčné ihrisko, prípravnú
dokumentáciu na dažďovú kanalizáciu pri cintoríne, projektovú dokumentáciu na zateplenie
budovy ZŠ).
k bodu 4- uz. č. 69/2019
k bodu 5/
Ekonómka obce Jarmila Homolová zdôvodnila, že sa jedná o finančné prostriedky na záujmové
vzdelávanie detí ( krúžky, ktoré deti navštevujú) pre deti od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom
v obci Priechod. Dotácia , ktorú bude obecné zastupiteľstvo schvaľovať sa poskytuje na
obdobie 9-12/2019 , vo výške 5€/ 1 dieťa. Poskytne sa subjektom, ktoré doručili žiadosť
na obecný úrad: ZŠ Priechod, Rímskokatolícka cirkev B.Bystrica, CVČ Banská BystricaRadvanská ul. 1, CVČ B.Bystrica – J.Kráľa 3, Slovenské misijné hnutie Banská Bystrica.
k bodu 5-uz č. 70/2019

k bodu 6,7,8/
Obecnému zastupiteľstvu boli predložené návrh Všeobecne záväzných nariadení č.
3,4,5/2019- tieto budú zverejnené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní na
pripomienkovanie a budú schválené na najbližšom zasadnutí dňa 12.12.2019.
a/ VZN č. 3/2019 – týmto všeobecne záväzným nariadením sa určuje čas a miesto zápisu detí
na plnenie povinnej školskej dochádzky v šk. roku 2020/2021 pre ZŠ s MŠ Priechod
b/ VZN č. 4/2019 – zvyšuje sa denná sadzba poplatku za komunálny odpad pre obyvateľov
obce na rok 2020 na sumu 0,058 € / na osobu a deň/ z pôvodných 0,047 €.
K zvýšeniu dochádza z dôvodu navýšenia zákonného poplatku za uloženie odpadu na skládke ,
ktoré budú v r. 2020 zvýšené o 100 % oproti roku 2019 a taktiež z dôvodu navýšenia množstva
odpadu, ktoré sa v obci vyzbiera. Ako sme už častokrát konštatovali, niektorí občania
odpad netriedia, všetok odpad, ktorý vyprodukujú dávajú do KUKA nádob a kontajnerov
a tým navyšujú množstvá odpadov a tým zároveň náklady na zneškodnenie komunálnych
odpadov.
c/ VZN č. 5/2019- obecnému zastupiteľstvu starosta predložil návrh všeobecne záväzného
nariadenia vypracovaného v zmysle zákona o ochrane ovzdušia. Toto nariadenie upravuje
práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia , ktorí majú
v obci prevádzku ( COOP Jednota Krupina, Juraj Jágerský) a ich poplatkovú povinnosť
voči obci pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia.
k bodu 6,7,8- uz. č. 71,72,73/2019

k bodu 9/
V mesiaci október na obecnom úrade uskutočnila Ing. Eva Kútiková – nezávislý audítor
audit účtovnej uzávierky za rok 2018. Predložené správy nezávislého audítora obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie.
k bodu 9 - uz. č. 74/2019

k bodu 10/
Návrh rozpočtu obce na obdobie 2020-2022 predložila obecnému zastupiteľstvu ekonómka
obec. úradu Jarmila Homolová. Rozpočet bude zverejnený na úradnej tabuli na
pripomienkovanie , schválený bude na najbližšom zasadnutí dňa 12.12.2019.
k bodu 10-uz. č. 75/2015

k bodu 11/
Na základe žiadosti Jozefa Ivaniča, bytom Priechod č. 87 za účelom majetkovoprávneho
vysporiadania pozemkov obecné zastupiteľstvo schválilo zámer na odpredaj pozemku vo
vlastníctve obce. Jedná sa o novovzniknutú parcelu KN-C č. 627/7 v k.ú. Priechod o výmere
8m2 ( vytvorenú v zmysle GP č. 31061591-91/2018 z pôvodnej parcely KN-E č. 571/ 2 v k.ú.
Priechod vo vlastníctve obce), ktorú žiadateľ dlhodobo využíva ako predzáhradku. Obecné
zastupiteľstvo určilo cenu za odpredaj pozemku vo výške 2,- €/ m2.
k bodu 11- uz. č. 76/2019
k bodu 12/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť pána Ľubomíra Gregora, Priechod č. 1
v ktorej menovaný v rámci majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov žiada obec
o zámenu pozemkov . Ide o jeho spoluvlastnícky podiel na parcele KN-E č. 626/1 v k.ú.
Priechod, vedenej na LV č. 1337 a spoluvlastnícky podiel Petra Gregora. Celková výmera
zámeny je vo výške 749,4 m2. Požaduje zámenu za podiel na parcele KN-E 627/1, vedenú
na LV č. 315 vo vlastníctve obce Priechod. OZ odporúča starostovi zvolať zasadnutie
stavebnej komisie spojenej s miestnou obhliadkou na posúdenie zámeru zámeny pozemkov.
k bodu 12 – uz. č. 77/2019

k bodu 13/
Ing. Ondrej Martinec
- žiada pri kostole umiestniť dopravnú značku – Pozor deti , na výjazde z Priečnej pri rodinnom
dome č. 1 umiestniť dopravné zrkadlo – z dôvodu bezpečnosti
- odporúča starostovi obce dať vypracovať informačnú tabulu - grafické znázornenie obce
s popisom- pre lepšiu orientáciu a informovanosť návštevníkov obce
- odporúča starostovi obce vypracovať výkaz výmer na natieranie strechy budovy bývalej
ZŠ
Janka Pančíková
-informovala prítomných, že sa v januári 2020 bude konať obecný fašiangový ples
Mgr. Barbora Homolová
-navrhuje, aby sa v priestoroch školského dvora umiestnili stojany na bicykle
- umiestniť parkovacie zábrany pri nákupnom centre Jednota a pri kostole
( odpovedá starosta – parkovacie zábrany sú už zakúpené, budú sa montovať
v najbližších dňoch)
Ing. Erik Murgaš
-z dôvodu blížiaceho sa 70. výročia založenia obecného futbalového klubu navrhujem,
aby sa zrekonštruovali WC v budove šatní TJ, vypracujem aj predbežný rozpočet

Ing. Marek Slobodník
-pripájam sa k požiadavke Ing. Martinca – umiestniť dopravné zrkadlo z výjazdu Pod Priečnou
na hlavnú cestu
Mgr. Stanislav Chaban- starosta
-požiadam JUDr. Čársku – právnu zástupkyňu obce, aby vypracovala kúpnu zmluvu
na odkúpenie parc. KN-E č. 414/7 v k.ú. Priechod od p. Dianiškovej za účelom vybudovania
odstavných plôch pre ZŠ a MŠ a zokruhovanie príjazdovej cesty od materskej školy smerom
k Pastierni
k bodu 13 – uz.č. 78/2019
k bodu 14/
Jozef Stankoviansky
-za účelom vybudovania náučných chodníkov - Hradisko - Pod Kamennou a Kopec - požiadal
obecné zastupiteľstvo o finančnú výpomoc na zhotovenie a osadenie informačných tabúľ –
obecné zastupiteľstvo požaduje predložiť návrhy informačných tabúľ a stanovenie
predpokladaných finančných nákladov na ich zhotovenie.
k bodu 14 – uz. č. 79/2019

k bodu 15/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
obecného zastupiteľstva ukončil. Pripomenul termín posledného zasadnutia OZ v r. 2019,
ktoré sa po dohode s poslancami bude konať dňa 12.12.2019.
Zapísala: Mária Vajsová
Overili: PhDr. Lucia Lamperová, Ing. Erik Murgaš

