Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 12.02.2020
____________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu zasadnutia OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
zápisnice a uznesení
4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce priechod č. 1/ 2020 o určení
výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2020
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 2/2020 o nakladaní
s komunálnym odpadom
6/ Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
7/ Plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
8/ Prerokovanie žiadosti OZ CHRABYD o finančnú spoluúčasť obce na nevyhnutné
rekonštrukčné úpravy budovy zariadenia Betonika Priechod
9/ Rôzne
10/ Interpelácie poslancov
11/ Diskusia
12/ Záver

k bodu 1,2/
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Z celkového počtu
7 poslancov sa na zasadnutí zúčastnilo 5, Ing. Murgaš Erik a Marek Slobodník
svoju neúčasť ospravedlnili.
Starosta poslancom predložil program rokovania, ktorý im bol zaslaný spolu s pozvánkou.
Poslanci program jednohlasne schválili.
k bodu 2-uz. č. 1/2020
k bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo schválilo : za overovateľov zápisnice Mgr. Barboru Homolovú
a Ing. Pavla Strečka, návrhovú komisiu v zložení: Ing. Ondrej Martinec, PhDr. Lucia
Lamperová, Janka Pančíková, za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená Mária
Vajsová.
k bodu 3- uz.č.2/2020
k bodu 4/
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
na rok 2020 a odporučilo ho zverejniť na úradnej tabuli obce na pripomienkovanie

najmenej po dobu 15 dní.

Obec financuje náklady na žiakov základnej umeleckej školy, materskej školy a dieťa
školského zariadenia podľa počtu žiakov podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka. Prijímateľ ( Základná škola s MŠ Priechod) je oprávnený použiť dotáciu
len na úhradu osobných a prevádzkových nákladov škôl a školských zariadení a pri jej použití
musí zabezpečiť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia.
k bodu 4- uz. č. 3/2020.

k bodu 5/
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh VZN č.2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom
a odporučilo ho zverejniť na úradnej tabuli na pripomienkovanie najmenej po dobu 15 dní.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa upravuje cena za odpredaj smetnej nádoby.
Cena je určená na základe faktúry od dodávateľa za nakúpené KUKA nádoby.
k bodu 5- uz. č. 4/2020.
k bodu 6/
V tomto bode rokovania obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov
na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce
na obdobie 1-8/2020 na základe žiadostí doručených obecnému úradu. Žiadosť si podali
nasledovné subjekty: Základná škola s MŠ Priechod, Rímskokatolícka cirkev Banská Bystrica,
Centrum voľného času – Radvanská 1, B. Bystrica, K-centrum J. Kráľa Banská Bystrica.
Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie vo výške 1200,- € pre 30 detí uvedených v žiadostiach.
k bodu 6- uz.č. 5/2020.
k bodu 7/
Hlavná kontrolórka obce Anna Kubaliaková predložila obecnému zastupiteľstvu na
schválenie plán svojej kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020.
k bodu 7- uz.č. 6/2020.
k bodu 8/
V súvislosti s prerokovaním žiadosti OZ CHRABYD, Banská Bystrica o finančnú spoluúčasť
obce na financovanie rekonštrukčných prác spojených so zmenou účelu využitia stavby
zariadenia Betonika Priechod sa danej veci vyjadrila prítomná štatutárna zástupkyňa
občianskeho združenia prof. Gabriela Korimová.
Oboznámila prítomných, že občianske združenie doručilo obecnému úradu v r. 2019
žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy k 31.12.2020. Pre zachovanie prevádzky zariadenia
je potrebné rozhodnúť, kto bude nástupníckou organizáciou v zariadení, a to buď
poskytovateľ, ktorého si založí obec, alebo p. Božena Hrdinová, ktorá v súčasnosti
vykonáva funkciu riaditeľky zariadenia. Aby zariadenie mohlo naďalej vykonávať svoju
činnosť, je potrebné požiadať o zmenu účelu využitia stavby. Prof. Korimová
žiada obecné zastupiteľstvo, aby o stavebné konanie na zmenu účelu využitia stavby
požiadala obec, ako vlastník danej nehnuteľnosti. Ďalej je potrebné určiť, kto bude

finančným garantom plánovaných rekonštrukčných prác súvisiacich s týmto stavebným
konaním. Starosta obce, prof. Korimová a Ing. Martinec sa dohodli na stretnutí
dňa 17.02.2020, kde určia postup na vykonanie zmeny účelu stavby a jeho financovanie,
resp. spolufinancovanie s účasťou zainteresovaných strán.
k bodu 8- uz. č. 7/2020.

k bodu 9/
V súvislosti s platnosťou nového zákona o pohrebníctve obecné zastupiteľstvo schválilo
prevádzkovanie pohrebiska v obci pohrebnou službou LK Silencia, s.r.o. Banská Bystrica.
Na základe tohto súhlasu obec uzavrie s pohrebnou službou novú zmluvu, kde budú
zapracované aj nové legislatívne zmeny v súlade so zákonom o pohrebníctve č. 131/2010
Z.z. účinného od 01.01.2020. Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce vypracovať
nový prevádzkový poriadok pohrebiska v súlade s týmto zákonom.
k bodu 9-uz. č. 8/2020.

k bodu 10/
Mgr. Barbora Homolová
- oboznámila OZ s požiadavkou Jozefa Stankovianskeho na výstavbu náučného
chodníka
- pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o obci plánuje usporiadať
vedomostný kvíz, za týmto účelom požaduje vyčleniť z rozpočtu obce finančný
príspevok
- navrhuje upraviť plochu v areáli školského dvora
Mgr. Stanislav Chaban
- poďakoval J. Pančíkovej a všetkým zainteresovaným za prípravu plesu
k bodu 11/
Peter Chaban
informoval sa o možnosti výstavby RD v lokalite smerujúcej od „ Priečnej“
k ulici „ Na Záhumní“
požiadal starostu a obecné zastupiteľstvo, aby vlastníka budovy Jednoty požiadali
o vybudovanie bezbariérového prístupu do prevádzky potravín
Starosta po ukončení diskusie poďakoval prítomným za účasť, a rokovanie OZ ukončil.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Mgr. Barbora Homolová, Ing. Pavol Strečok

