Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 13.08.2019
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia OZ:
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu rokovania OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa zápisnice
a uznesení
4/ Úprava rozpočtu obce na rok 2019
5/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 2/2019 o určení výšky
mesačného príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí a zariadenia školského
stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy
6/ Schválenie nájomnej zmluvy na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce
7/ Žiadosť o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce
8/ Žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce
9/ Schválenie zámeru obce na odkúpenie pozemkov
10/ Rôzne
11/ Interpelácie poslancov
12/ Diskusia
13/ Záver
k bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Chaban, privítal prítomných
a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, svoju neúčasť na zasadnutí ospravedlnili:
Janka Pančíková, Ing. Erik Murgaš a p. Anna Kubaliaková – hlavná kontrolórka obce.
k bodu 2/
Program rokovania OZ bol poslancom doručený spolu s pozvánkou, k návrhu programu
nemal nikto z prítomných doplňujúce návrhy, poslanci program jednohlasne schválili.
k bodu 2- uz. č. 55/2019
k bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu schválilo Mgr. Barboru Homolovú a PhDr. Luciu
Lamperovú za overovateľov zápisnice, návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrej Martinec,
Marek Slobodník a Ing. Pavol Strečok, za zapisovateľku uznesení a zápisnice bola určená
zamestnankyňa obecného úradu Mária Vajsová.
k bodu 3-uz. 56/2019
k bodu 4/
Jarmila Homolová – ekonómka obec. úradu zdôvodnila potrebu úpravy rozpočtu na základe
rozpočtového opatrenia č. 3/2019, kde sa príjmová časť rozpočtu navýšila o sumu
47 707,07 € s výdavková časť rozpočtu sa upravila o sumu 26 006,- €. Položky rozpočtu

ktorých sa úprava týka sú uvedené v rozpočtovom opatrení č. 3/2019 , ktoré tvorí prílohu
k schváleným uzneseniam.
k bodu 4 – uz. č. 57/2019
k bodu 5/
Z dôvodu potreby úpravy mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zariadenia
školského stravovania pre žiakov základnej školy a deti materskej školy je potrebné schváliť
nové všeobecne záväzné nariadenie obce v nadväznosti na odporúčané výživové dávky
a rozpätia finančných pásiem zverejnené Ministerstvom školstva SR. Návrh VZN č. 2/2019
bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce po dobu 15 dní pred
zverejnením. K návrhu v stanovenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky. Schválené
VZN č. 2/2019 bude po zverejnení účinné od 01.09.2019.
k bodu 5- uz. č. 58/2019
k bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí dňa 29.05.2019 uznesením č. 53/2019
predbežne schválilo prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Priechod,
nachádzajúce sa v k.ú. Priechod. Odporučilo starostovi obce vypracovať v spolupráci
s právnym zástupcom obce JUDr. Čárskou nájomnú zmluvu, do ktorej budú zapracované
požiadavky týkajúce sa zimnej údržby miestnych komunikácií a lepšieho hospodárenia
s prenajatými pozemkami ( vyčistenie chotára). Takto upravenú nájomnú zmluvu OZ
schválilo.
k bodu 6-uz. č. 59/2019
k bodu 7/
Dňa 27.6.2019 bola obecnému úradu doručená žiadosť JUDr. Filipa Vajdu a manželky
Zuzany, bytom Priechod č. 374 v ktorej obec žiada o odkúpenie, resp. dlhodobý prenájom
časti pozemku parc. KN-C č. 884/44 o výmere cca 40 m2 vo vlastníctve obce za účelom
oplotenia rodinného domu vo svojom vlastníctve, postaveného na pozemku parc. KN-C
č. 884/129. Prechod hraničnej čiary hore uvedených pozemkov je vo svahovitosti pozemku
na ktorom výstavba oplotenia nie je možná. Z tohto dôvodu žiada o odkúpenie, alebo
prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce.
k bodu 7 – uz č. 60/2019
k bodu 8/
Pán Jozef Ivanič , bytom Priechod č. 87 z dôvodu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov
pod svojím rodinným domom požiadal obec o odkúpenie obecných pozemkov - parc. KN-C
č. 671/7 a 672/7 vytvorených novým geometrickým plánom. Jedná sa o pozemky, ktoré
v súčasnosti užíva ako predzáhradku , vchod do rodinného domu a pozemok , ktorý slúži ako
priestranstvo autobusovej zastávky. Obecné zastupiteľstvo mu odporučilo prepracovať
geometrický plán podľa svojich požiadaviek a následne novú žiadosť predložiť na
prerokovanie na nasledujúcom zasadnutí.
k bodu 8 –uz. 61/2019
k bdodu 9/
Obec v budúcnosti plánuje realizovať projekt na vybudovanie odstavných miest pre základnú
a materskú školu v nadväznosti na prepojenie prístupovej cesty k materskej škole a cesty

k cintorínu a k „ Pastierni“. Na tento účel chce odkúpiť pozemky od vlastníkov, konkrétne
pozemok parc . KN-C č. 128/2 vytvorený novým geometrickým plánom a pozemok par. KN-E
č. 414/7 (pozemok je potrebné zamerať a previesť do stavu „C“ KN).
k bodu 9-uz.č. 62/2019
k bodu 10/
Zástupca futbalového klubu - OFK 1950 Priechod Ing. Jozef Gajdoš, ktorý sa zúčastnil na
zasadnutí požiadal obecné zastupiteľstvo o finančný príspevok na dokončenie
multifunkčného ihriska v športovom areáli. Konkrétne sa jedná o zakúpenie 2 kusov
futbalových brán a ochrannej siete (oplotenia) ihriska. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že
zástupcovia futbalového klubu v spolupráci so starostom zistia cenové ponuky a na
nasledujúcom zasadnutí upravia rozpočet o požadovanú sumu.
k bodu 10-uz. 63/2019
k bodu 10/
Štatutárny zástupca OZ CHRABYD prof.PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. predložila
obecnému zastupiteľstvu list, v ktorom oznamuje ukončenie prevádzkovania
sociálnych služieb v zariadení Betonika Priechod k 31.12.2020, v zmysle platnej nájomnej
zmluvy a príslušných dodatkov.
K uvedenému rozhodnutiu uvádza tieto hlavné dôvody:
- negatívny postoj predchádzajúcich obecných zastupiteľstiev o odpredaj predmetnej
budovy, občianske združenie sa nemohlo uchádzať o eurofondy a tým sa eliminovali
možnosti rozšírenia existujúcej kapacity a rozvoj zariadenia Betonika Priechod
- nevyhnutná rekonštrukcia budovy Betoniky, na čo už občianske združenie nemá
voľné finančné prostriedky, ani možnosť čerpania pôžičky v bankách, ekonomika
pri súčasnej kapacite 21 miest je pri raste vstupných nákladov kompikovaná
- vzhľadom na demografický vývoj a enormný záujem spoločnosti o zariadenia pre
seniorov je zrejmý tlak aj na Betoniku Priechod o umiestnenie seniorov, pričom
predmetná budova je vhodná na rozšírenie kapacity na max. 40 miest
V liste sú pre rozhodovanie obecného zastupiteľstva uvedené aj návrhy na využitie danej
budovy. Obecné zastupiteľstvo zobralo písomnú informáciu OZ CHRABYD na vedomie.
Odporučilo starostovi ,aby hľadal možnosti (aj s pomocou Mikroregiónu Pod Pánskym
dielom, prípadne s pomocou VÚC B.Bystrica ) , aby táto budova aj naďalej slúžila na
poskytovanie sociálnch služieb.
k bodu 10 – uz.64/2019
k bodu 11/
Mgr. Stanislav Chaban – informoval prítomných o stanovisku organizácie – LESY SR, š.p.
k žiadosti obce o odkúpenie pozemku pod tribúnou TJ.
Vyjadrenie LESY SR, š.p – k 30.06.2019 spracujeme návrh na zaradenie predmetného
pozemku do zoznamu prebytočného majetku, po schválení prebytočnosti objednáme
znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti, následne zaradíme
Vašu žiadosť do plánu predaja na I. polrok 2020
PhDr. Lucia Lamperová
- požiadala o informáciu, kedy sa budú kosiť cintoríny
-informovala, že na jeseň sa bude organizovať jesenná burza v sále KD

Ing. Ondrej Martinec
– vykonať opatrenia na zamedzenie prísunu štrku na komunikáciu „ Pod Priečnou“
pri rodinnom dome Stanislava Slobodníka
-„Pod Priečnou“ osadiť dopravné zrkadlo
Mgr. Barbora Homolová
a) informovala sa, či nebudú v obci umiestnené nádoby na bioodpad
- odpovedal starosta – na likvidáciu bioodpadu v domácnostiach boli občanom poskytnuté
kompostéry
b) využitie priestorov „ U Máliky“ pre cvičenie matiek s deťmi
- odpovedal starosta - priestory nie sú vhodné na trávenie voľného času malých detí,
nie je zabezpečené dostatočné kúrenie , je tam len jeden radiátor, okná sú staré, netesnia.
Poslanci odporučili vhodnejšie priestory v sále kultúrneho domu. Bude potrebné vypracovať a zosúladiť harmonogram využívania priestorov sály KD aj s ostatnými zložkami
v obci, ktoré tieto priestory využívajú.
c) 14.09.2019 bude na futbalovom ihrisku organizovať Duatlonové preteky
d) požiadala o reálne zhodnotenie stavu existujúcich projektov obce:
odpovedal Ing. Ondrej Martinec: obec má v súčasnosti vypracované nasledovné projekty:
1/Projekt na dobudovanie osvetlenia k futbalovému ihrisku, na tento
účel bola na základe žiadosti obce k dnešnému dňu poskytnutá dotácia vo výške
13 000,- € z ministerstva financií SR, ale obec ešte podala novú žiadosť o finančný
príspevok prostredníctvom projektu na podporu regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu
2/ Projekt na vykurovanie základnej a materskej školy – výmena kotla za tepelné čerpadlá
3/ Projekt na rekonštrukciu obecného úradu – projekt bol vypracovaný už v minulom
období, tento rok sa aktualizoval
4/ Projekt na rekonštrukciu pamätníka pri kostole – obec už podala aj žiadosť o finančný
príspevok na okresný úrad
5/ V súčasnosti sa vypracováva projektová dokumentácia na vybudovanie odstavných plôch
pre základnú a materskú školu, prepojenie prístupovej cesty k ZŠ s MŠ s cestou
k „Pastierni“ a cintorínu, odvodnenie časti Pastiereň – cintorín
k bodu 11 – uz. 65/2019
k bodu 12/
Zuzana Kutajová
– požadovala informáciu o poskytnutí dotácie na stravu pre deti v materskej škole , ktoré
vyžadujú špeciálne stravovanie
-odpovedal starosta – požadované informácie zistíme na úrade práce, soc. vecí a rodiny
Ing. Katarína Ivaničová
-predniesla požiadavku na umiestnenie väčšieho množstva kontajnerov na triedený odpad
v obci
- odpovedal starosta – množstvo umiestnených kontajnerov na triedený odpad v obci

neurčuje obec, ani zberová spoločnosť, ktorá zber vykonáva, v našom prípade Márius
Pedersen a.s., ale OZVO – organizácia zodpovednosti výrobcov obalov a to na základe
prepočítaného množstva vytriedeného odpadu v minulom roku v našej obci a počtu
obyvateľov obce. Už niekoľkokrát sme požadovali doplnenie kontajnerov do obce z dôvodu
nepostačujúcej kapacity. Naša požiadavka bola zamietnutá s tým, že na rok 2019 majú na
zber triedeného odpadu schválený rozpočet a ten sa nedá navýšiť. S veľkým úsilím sa nám
podarilo vybaviť aspoň mimoriadny odvoz kovov v mesiaci júl , ktorý bol mimo plánovaného
harmonogramu. Už koncom tohto roku budeme žiadať navýšenie množstva kontajnerov pre
rok 2020. Ako ste si iste všimli, je to problém celoslovenský, s týmto problémom zápasia
aj okolité obce. Budeme to riešiť aj prostredníctvom ZMOS-u.
k bodu 12 – uz. 66/2019

k bodu 13/
Po vyčerpaní všetkých bodov programu starosta poďakoval prítomným za účasť
a rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Mgr. Barbora Homolová, PhDr. Lucia Lamperová

