Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 30.06.2020
______________________________________________________________________________

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program :
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu rokovania OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, predsedu a členov návrhovej komisie, určenie
zapisovateľa zápisnice a uznesení
4/ Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu
5/ Schválenie záverečného účtu obce Priechod za rok 2019
6/ Úprava rozpočtu obce na rok 2020
7/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
8/ Rôzne
9/ Interpelácie poslancov
10/ Diskusia
11/Záver

k bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných, konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Na zasadnutí
bolo prítomných všetkých 7 poslancov
k bodu 2/
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou . Pred jeho schválením bol
doplnený o 7. bod - žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, ktorá bola na
obecný úrad doručená v deň rokovania. Takto upravený program poslanci jednohlasne
schválili.
k bodu 2 -uz. č. 27/2020
k bodu 3/
Za overovateľov zápisnice boli na návrh starostu schválení Mgr. Barbora Homolová a Marek
Slobodník, za predsedu návrhovej komisie Ing. Erik Murgaš, za členov návrhovej komisie
PhDr. Lucia Lamperová a Ing. Martinec, za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená
zamestnankyňa obecného úradu Mária Vajsová.
k bodu 3- uz.č. 28/2020
k bodu 4,5
Záverečný účet obce bol schválený v zmysle jeho návrhu, ktorý OZ schválilo na svojom
rokovaní dňa 06.05.2020 , nakoľko k návrhu neboli doručené žiadne pripomienky
ani návrhy. Ešte pred jeho schválením predložila obecnému zastupiteľstvu hlavná

kontrolórka p. Kubaliaková svoje stanovisko k záverečnému účtu , ktoré OZ zobralo na
vedomie.
k bodu 4- uz. 29/2020
k bodu 5- uz. 30/2020
k bodu 6/
Ekonómka Jarmila Homolová poslancom predložila návrh úpravy rozpočtu .
Úprava je čiastočne podmienená aj poklesom podielových daní v dôsledku koronakrízy.
Úprava sa týka tak príjmovej , ako aj výdavkovej časti ( napr. natieranie strechy
a rekonštrukčné práce v zariadení Betonika Priechod, úprava dotácií poskytnutých
z rozpočtu obce pre FS Priechoďan a OFK Priechod , údržba soc. zariadení v budove TJ a pod.)
Podrobne upravené položky rozpočtu sú uvedené v tabuľke – Rozpočtové opatrenie č. 1.
k bodu 6-uz.č. 31/2020
k bodu 7/
Dňa 30.06.2020 bola obecnému úradu doručená žiadosť Ing. Kataríny TurčanovejHarmaniakovej, ktorá žiada obecné zastupiteľstvo o schválenie odpredaja pozemku vo
vlastníctve obce- parc . KN-E č. 644 , ktorá susedí s parcelou v jej vlastníctve. V žiadosti
uvádza, že o tento pozemok sa dlhodobo nikto nestaral, bol zanedbaný. Spolu s manželom
tento pozemok udržiavajú a majú záujem o jeho odkúpenie. Obecné zastupiteľstvo
s odpredajom pozemku nesúhlasí, odporúča starostovi , ponúknuť žiadateľke pozemok
do prenájmu , v prípade jej záujmu vzájomne dohodnú podmienky nájomnej zmluvy.
k bodu 7 –uz. č. 32/2020
k bodu 8/
Na zasadnutí sa zúčastnila aj Zdenka Genovova, bytom Priechod č. 4, ktorá plánuje výstavbu
rodinného domu na parc. KN-C č. 882/25 v k.ú. Priechod. Starosta oznámil, že za týmto
účelom zvolá stavebnú komisiu , aby sa vyjadrila k pripravovanému zámeru. Predseda
stavebnej komisie Ing. Martinec odporučil p. Genovovej, aby prerokovala plánované
osadenie budúcej stavby so správcami inžinierskych sietí / StVS , a.s., SSE, a.s. / z dôvodu
zachovania ich ochranného pásma. Prístup k stavbe bude prerokovaný spolu so žiadateľmi
na plánovanom stretnutí stavebnej komisie.
k bodu 8-uz.č. 33/2020
Starosta informuje:
-

o vyjadrení právneho zástupcu obce JUDr. Čárskej o postupe zámeny pozemkov
medzi obcou a pánom Ľubomírom Gregorom

-

o prebiehajúcich rekonštrukčných práca v zariadení Betonika ( budova vo vlastníctve
obce ), ktoré sú nevyhnutné z dôvodu zmeny účelu využitia stavby – z budovy
základnej školy na zariadenie sociálnych služieb. Ak sa táto zmena nevykoná,
prevádzkovateľovi nebude poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu na
prevádzkovanie sociálnych služieb.
Od 01.01.2021 by sa mal zmeniť aj prevádzkovateľ zariadenia s ktorým obec
uzatvorí novú nájomnú zmluvu.

-

základnej škole s materskou školou bola z okresného úradu poskytnutá dotácia
vo výške 60 000,- € na havarijný stav kotolne, v súčasnosti prebieha proces verejného
obstarávania na práce, práce sa plánujú realizovať do 2 mesiacov od ukončenia
všetkých potrebných administratívnych úkonov

k bodu 9/
Mgr. Barbora Homolová
-

-

preložiť stojan na bicykle pri hornom obchode – nie je dostupný z dôvodu
umiestnenia kontajnerov na triedený odpad
apeluje na starostu, aby bola zabezpečená lepšia údržba o park pri kostole
-odpovedá starosta – park sa udržiava , nemáme dostatok zamestnancov, nakoľko
z dôvodu koronakrízy bol pozastavený aj výkon aktivačnej práce, kosia sa cintoríny,
verejné priestranstvá ...
žiada obecný úrad o zakúpenie tieniacej plachty na detské ihrisko v parku , osadiť
parkovacie zábrany pri Jednote, osadiť informačnú tabulu „ Pod Priečnou“

Ing. Pavol Strečok
-

tlmočil požiadavku Ing. Gajdoša – riešiť parkovanie vozidiel na chodníkoch
a komunikáciách, k tejto požiadavke sa pripojili všetci poslanci OZ

PhDr. Lucia Lamperová
-

vyprázdňovanie košov na psie exkrementy
z dôvodu bezpečnosti pri dome pána Barillu opraviť otvor na kanalizačnej rúre

Otto Homola
-

požiadal obecný úrad, aby zabezpečil kontajner na sklo na ihrisko
požiadal obecný úrad o súčinnosť pri získaní duplikátu stanov OFK Priechod
z ministerstva vnútra SR z dôvodu ich straty

Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Mgr. Barbora Homolová, Marek Slobodník

