Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 06.05.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu zasadnutia OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
zápisnice a uznesení
4/ Prerokovanie upozornenia prokurátora
5/ 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
6/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 2/2020 o nakladaní s komunálnym
odpadom
7/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 3/2020 o udržiavaní čistoty v obci
Priechod
8/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 4/2020 o verejnom poriadku v obci
Priechod
9/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 5/2020 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v obci Priechod
10/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 6/2020 o organizácii miestneho
referenda v obci Priechod
11/ Návrh záverečného účtu obce Priechod za rok 2019
12/ Inventarizácia účtov obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod za rok 2019
13/ Kúpna zmluva na odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
14/ Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska v obci Priechod
15/ Rôzne

k bodu 1,2/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Chaban, privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Z celkového počtu 7 poslancov
sa rokovania zúčastnilo 6, Ing. Pavol Strečok svoju neúčasť ospravedlnil.
Program rokovania bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou. K programu neboli žiadne
pripomienky , ani nové návrhy. Takto predložený program bol obecným zastupiteľstvom
jednohlasne schválený.
k bodu 2 – uz. č. 14/2020
k bodu 3/
Za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola obecným zastupiteľstvom určená zamestnankyňa
obecného
úradu M. Vajsová, za overovateľov zápisnice bola schválená Mgr. Barbora Homolová a Janka
Pančíková, návrhová komisia bola schválená v zložení: PhDr. Lucia Lamperová – predseda,
Ing. Ondrej Martinec a Ing. Erik Murgaš – členovia.
k bodu 3- uz. č. 15/2020

k bodu 4/
V mesiaci marec 2020 Krajská prokuratúra Banská Bystrica v rámci kontrolnej činnosti
vykonala kontrolu, či majú obce v Banskobystrickom kraji prijaté všeobecne záväzné
nariadenia podľa §4 ods. 5 písm. a) body 1 až 5 zákona o obecnom zriadení v platnom
znení. Na základe výsledkov kontroly za účelom odstránenia nedostatkov bolo potrebné
uplatniť právny prostriedok dozoru prokurátora a vydať všeobecne záväzné nariadenia
platnom znení zákona o obecnom zriadení. Upozornenie prokurátora obecné zastupiteľstvo
prerokovalo a zobralo ho na vedomie.
k bodu 4 – uz. č. 16/2020.

k bodu 5,6/
Obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 12.02.2020 schválilo návrhy všeobecne
záväzného nariadenia 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 všeobecne
záväzného nariadenia č. 2/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom. Návrh boli zverejnené
na úradnej tabuli obce a web. stránke obce na pripomienkovaní. K návrhom neboli obci
doručené žiadne pripomienky a návrhy. VZN č. 1/2020 a č. 2/2020 obecné zastupiteľstvo
jednohlasne schválilo.
k bodu 5- uz. č. 17/2020
k bodu 6- uz. č. 18/2020
k bodu 7,8,9,10
Na základe upozornenia prokurátora krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici obec vypracovala
návrhy všeobecne záväzných nariadení v zmysle zák. č. 369/1190 Zb. o obecnom zriadení.
Konkrétne sa jedná o VZN o udržiavaní čistoty v obci, o verejnom poriadku v obci,
o organizácii miestneho referenda v obci a o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb v obci Priechod. Návrhy všeobecne záv. nariadení boli doručené
poslancom OZ a zverejnené na úradnej tabuli a web. stránke obci min. 15 dní pred dňom
konania zasadnutia OZ. K návrhom neboli obecnému úradu doručené žiadne pripomienky.
O týchto prijatých opatreniach obec bude informovať aj kontrolný orgán - Krajskú
prokuratúru v B.Bystrici.
k bodu 7 – uz.č. 19/2020, k bodu 8 – uz. č. 20/2020, k bodu 9-uz.č. 21/2020,
k bodu 10-uz.č. 22/2020
k bodu 11,12/
Ekonómka obecného úradu Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstva
Návrh záverečného účtu obce Priechod za rok 2019. Návrh bude zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke obce na pripomienkovanie. Záverečný účet obce za rok 2019
bude schválená na najbližšom zasadnutí.
k bodu 11- uz. č. 23/2020
Taktiež prítomným poslancom predložila k nahliadnutiu inventarizáciu účtov obce
a základnej školy s materskou školou k 31.12.2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo
inventarizáciu na vedomie.
k bodu 12-uz.č. 24/2020

k bodu 13/
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu na odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve
obce pre Jozefa Ivaniča, Priechod č. 87, 976 11. Pán Ivanič požiadal obec o odkúpenie
pozemku v rámci majetko právneho vysporiadania pozemkov. Jedná sa o pozemok o výmere
8m2, ktorý v súčasnosti využíva ako predzáhradku. Zámer odpredaja obecné zastupiteľstvo
schválilo už v roku 2019.
k bodu 13-uz. č. 25/2020
k bodu 14/
V zmysle aktuálneho znenia zákona o pohrebníctve obec schválila zmluvu so spoločnosťou
LK-Silencia , Vajanského námestia 12, Banská Bystrica na prevádzkovanie pohrebiska
v obci Priechod.
k bodu 14- uz. č. 26/2020

k bodu 15/
Janka Pančíková :
a/ v minulom roku bolo v areáli futbalového ihriska vybudované multifunkčné ihrisko.
Požiadala o informáciu, či bude správou ihriska poverený nejaký správca, alebo ako bude
fungovať rezervácia ihriska a poplatky za užívanie ihriska.
Poslanci poverili starostu, aby sa u technického prevádzkovateľa obecnej webovej stránky
firmy – Galileo corporacion, s.r.o informoval o možnosti na dopracovaní modulu na
vytvorenie rezervačného systému na obsadenie multifunkčného ihriska, ktorý bude
dostupný na obecnej stránke .
b/ žiada starostu, aby upozornil vedenie zariadenia Betonika na spaľovanie odpadu, ktorým
znečisťujú ovzdušie – občania nemôžu vetrať, vešať vonku prádlo ...
Mgr. Stanislav Chaban:
1/ za účelom vybavenia žiadosti OZ Chrabyd o zmenu účelu využitia stavby
bude v priebehu budúceho týždňa zvolané stretnutie s riaditeľkou zariadenia p. Boženou
Hrdinovou. Účasť na stretnutí prisľúbili aj poslankyne PhDr. Lucia Lamperová a Mgr. Barbora
Homolová. O výsledku bude starosta informovať obecné zastupiteľstvo na najbližšom
zasadnutí.
2/ Dňa 29.4.2020 sa uskutočnilo stretnutie členov stavebnej komisie za účelom :
a)Posúdenia výstavby rodinného domu na parc. KN-C č. 882/25 v k.ú. Priechod - pre Zdenku
Genovovu , bytom Javornícka 10, Banská Bystrica .
Stavebná komisia vydá svoje stanovisko k predmetnej výstavbe až po vyjadrení
stredoslovenskej energetiky a vodárenskej spoločnosti , a to z dôvodu umiestnenia
inžinierskych sietí v telese plánovanej príjazdovej cesty k navrhnutej stavbe.
b) Zámenu spoluvlastníckeho podielu v par. KN-E č. 626/1 vlastníkov p. Ľubomíra Gregora
a Petra Gregora za adekvátnu čiastku pozemku parcely KN-E č. 627/1 vo vlastníctve obce.

Stavebná komisia poverila starostu obce a Ing. Borisa Harmaniaka prerokovať zámer
výmeny uvedených pozemkov s právnym zástupcom obce JUDr. Tatiana Čárkou z dôvodu,
že obec by zámenou pozemkov získala v zamenenej parcele ( E- 626/1) spoluvlastnícky
podiel. Až po stanovisku právneho zástupcu JUDr. Čárskej sa stavebná komisia vyjadrí
k zámene pozemkov, s čím súhlasil aj samotný žiadateľ pán Ľubomír Gregor.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Mgr. Barbora Homolová, Janka Pančíková

