Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 25.11.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( prítomní všetci poslanci: 7)
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 2020
5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 7/2020 o určení
školského obvodu základnej školy
6/ Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu na zabezpečenie výchovy a vzdelávania
v druhom stupni
7/Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 10/2020 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
8/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 8 /2020 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
9/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 9/2020 o nakladaní
s komunálnym odpadom
10/ Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2019
11/Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a Správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2019
12/ Návrh rozpočtu obce na obdobie 2021-2023
13/Prerokovanie zámeru výstavby rodinného domu / Matej Patráš, Selce/
14/ Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce / Mária Homolová, B.Bystrica
15/ Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce- parc. KN-E č. 644
/ Ing. Turčanová-Harmaniaková, Priechod/
16/ Žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve obce parc. KN-C č. 885/19, KN-E č. 637
/ JUDr. Veronika Ivaničová/
17/ Žiadosť o prenájom poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve obce
/ AGRO PRIECHOD, s.r.o/
18/ Žiadosť o zámenu pozemkov / Zdenka Genovová, Priechod/
19/ Žiadosť o spoluprácu na kultúrno-spoločenských projektoch / Jozef Stankoviansky Priechod
20/Rôzne
k bodu 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných a konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné- prítomných všetkých 7 poslancov.
k bodu 2/
Program rokovania bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou, k navrhovanému programu
nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky , ani návrhy. Poslanci program jednohlasne
schválili.
k bodu 2-uz.č. 38/2020

k bodu 3/
Na návrh starostu za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená pracovníčka obecného
úradu Mária Vajsová, za overovateľov zápisnice OZ schválilo Mgr. Barboru Homolovú a Ing.
Ondreja Martinca, Ing. Pavol Strečok bol zvolený za predsedu návrhovej komisie, PhDr. Lucia
Lamperová a Ing. Erik Murgaš za členov návrhovej komisie.
k bodu 3-uz.č. 39/2020
k bodu 4/
Jarmila Homolová – ekonómka obec. úradu obecnému zastupiteľstvu predložila návrh
úpravy rozpočtu na rok 2020 podľa rozpočtového opatrenia č. 2/2020 Príjmová časť bola
upravená na sumu 632 170,29 €, výdavková časť rozpočtu na sumu 590 161,19 €.
k bodu 4-uz.č. 40/2020
k bodu 5/
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce
Priechod č. 7/2020 o určení školského obvodu základnej školy s MŠ Priechod.
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je schváliť zriadenie spoločného školského
obvodu základnej školy s materskou školou na zabezpečenie výchovy a vzdelávania v prvom
stupni (prvý až štvrtý ročník) pre žiakov s trvalým pobytom v obci Priechod a obci Baláže.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo zverejniť návrh VZN na úradnej tabuli obce na
pripomienkovanie - k bodu 5-uz.č. 41/2020
k bodu 6/
Starosta predložil poslancom OZ návrh dohody o zriadení spoločného školského obvodu
základnej školy na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre deti s trvalým pobytom v obci
Priechod , ktoré navštevujú 2. stupeň základnej školy v Selciach.
k bodu 6.-uz.č. 42/2020
k bodu 7/
Obecné zastupiteľstvo každoročne schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie, ktorým určuje
miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky – zápis dieťaťa do prvého
ročníka. Návrh VZN č. 8/2020 odporučilo OZ zverejniť na úradnej tabuli na pripomienkovanie
najmenej po dobu 15 dní a následne schváliť na najbližšom zasadnutí.
k bodu 7-uz.č. 43/2020
k bodu 8/2020
Z dôvodu narastajúcich nákladov na zber a zneškodňovane komunálnych odpadov obecné
zastupiteľstvo pristúpilo k zvýšeniu dennej sadzby poplatku za komunálny odpad, nakoľko
súčasný poplatok nepostačuje na úhradu nákladov, ktoré obec vynaloží za odvoz a likvidáciu
odpadu v roku 2020.
Denná sadzba bola určená vo výške 0,0685 €, čo predstavuje ročný poplatok za komunálny
odpad na rok 2021 vo výške 25,- € za osobu. Každoročne sa zvyšujú aj poplatky za uloženie
odpadu na skládke, výška ktorých závisí od miery vytriedenia komunálnych odpadov
v predchádzajúcom roku. To znamená, čím viac budú občania pri triedení odpadu
zodpovednejší, tým bude poplatok za uloženie odpadu na skládke nižší , čo sa premietne aj
do výšky poplatku v budúcich rokoch - k bodu 8-uz. č. 44/2020

k bodu 8/
Od 01.01.2021 vzniká pre obec povinnosť vytvoriť pre občanov podmienky a zabezpečiť
triedenie a zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu . Podiel biolog. rozložiteľného
odpadu v komunálnom odpade sa jednak premieta do množstiev vyzbieraného odpadu a tým
automaticky aj do výšky poplatku za odpad. Pre občanov je to neprimerane veľká finančná
záťaž, pretože tento odpad sa dá likvidovať kompostovaním. Zákon o odpadoch od 01.01.2021
ukladá obci zaviesť systém triedenia kuchynského odpadu. Zákon stanovuje jedinú výnimku,
kedy sa takýto osobitný systém nemusí zaviesť, keď obec preukáže, že 100 % obyvateľov obce
kompostuje odpad na svojich domácich kompostoviskách, alebo v kompostéroch, ktoré boli
občanom odovzdané v predchádzajúcich rokoch. Kompostovanie tohto druhu odpadu občania
doložia svojím čestným prehlásením, ktoré im bude v najbližších dňoch doručené do
domácností. V roku 2021 bude obec pri zbere komunálneho odpadu v smetných nádobách
vykonávať náhodné kontroly triedenia všetkých druhov odpadov, ktorý je v obci zavedený:
sklo, papier, plasty, kovy, biologický odpad.
V súvislosti s týmito zmenami obec legislatívne upravila všeobecne záväzné nariadenie obce
o nakladaní s komunálnym odpadom, ktorého návrh OZ odporučilo zverejniť na
pripomienkovanie na úradnej tabuli. Bude schválené na zasadnutí OZ v mesiaci december
2020 - bodu 9-uz č. 45/2020
k bodu 10,11/
V mesiaci september 2020 , auditorka Ing. Eva Kútiková vykonala audit ročnej účtovnej
závierky a konsolidovanej účtovnej závierky obce za rok 2019. Správy nezávislého audítora
zobralo obecné zastupiteľstvo na vedomie.
k bodu 10 – uz . č. 46/2020, k bodu 11-uz.č. 47/2020.
k bodu 12/
S návrhom rozpočtu obce na obdobie 2021-2023 oboznámila prítomných ekonómka p.
Jarmila Homolová. Návrh bude zverejnený na úradnej tabuli obce a bude schválený na
najbližšom zasadnutí. Návrh bude doručený aj každému poslancovi OZ.
k bodu 12- uz. 48/2020

k bodu 13/
Matej Patráš, bytom Dolná ul. 16 , Selce doručil obecnému úradu svoju žiadosť
o prerokovanie zámeru výstavby rodinného domu na parc. KN-C sč. 127 a128 v k.ú. Priechod.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi, aby tento zámer prerokovala stavebná komisia
vzhľadom k tomu, že na časti týchto pozemkov má obec záujem vybudovať odstavné plochy
pre základnú školu s MŠ. O tomto zámere obec už predbežne rokovala aj s majiteľmi
predmetných pozemkov , od ktorých obdržala predbežný ústny súhlas. Starosta bude
o výsledku rokovania stavebnej komisie informovať obecné zastupiteľstvo - k bodu 13- uz. č.
49/2020.

k bodu 14/
Na zasadnutí OZ bola prerokovaná aj žiadosť Márie Homolovej, bytom Podháj 61, Banská
Bystrica / od Jeleničkov/, ktorá žiada obec o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce. Jedná
sa o pozemok, ktorý susedí s pozemkom v jej vlastníctve , na ktorom je postavená stavba
rodinného domu taktiež v jej vlastníctve. Pozemok obec nadobudla na základe protokolu
o prechode vlastníckych práv v zmysle zák. o majetku obcí.
k bodu 14-uz.č. 50/2020
k bodu 15/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Ing. Turčanovej Harmaniakovej, bytom Priechod
č. 396, ktorou požiadala obec o prenájom, resp. povolenie na dlhodobé užívanie pozemku –
časť parc. KN-E č. 644 , ktorý susedí s pozemkom, na ktorom má žiadateľka postavený
rodinný dom. Tento pozemok v súčasnosti sama udržiava na svoje vlastné náklady ,
pozemok žiada do užívania za účelom skultúrnenia priestoru v okolí svojho domu.
k bodu 15-uz.č. 51/2020
k bodu 16/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo aj žiadosť JUDr. Veroniky Ivaničovej, bytom Priechod č.
392 ktorá tiež žiada obec o súhlas na dlhodobé užívanie, resp. prenájom pozemkov parc. KNE č. 637 a KN-C č. 885/19 vo vlastníctve obce. Tieto pozemky susedia s pozemkami v jej
vlastníctve. Menovaná pozemky v súčasnosti udržiava na vlastné náklady. Pozemky chce
užívať a udržiavať, aby skrášlila okolie svojho obydlia.
k bodu 16-uz.č. 52/2020
k bodu 17/
Firma AGRO PRIECHOD s.r.o opakovane podala žiadosť o prenájom poľnohospodárskych
pozemkov vo vlastníctve obce. Tieto pozemky v súčasnosti užíva Pasienkové družstvo
Priechod na základe platnej nájomnej zmluvy uzatvorenej v roku 2019 na obdobie 5 rokov,
v ktorej sa má nájomca vymedzené podmienky, ako sa má o prenajaté pozemky starať.
Starosta prítomných informoval, že na základe osobnej obhliadky chotára zistil, že pozemky ,
hlavne pasienky , nie sú udržiavané. OZ odporučilo starostovi, aby upozornilo nájomcu
na dodržiavanie podmienok nájomnej zmluvy, v opačnom prípade môže OZ nájomnú zmluvu
s terajším nájomcom ukončiť.
k bodu 17- uz.č. 53/2020
k bodu 18/
Zdenka Genovová, bytom Priechod č. 4 predložila OZ na prerokovanie žiadosť o zámenu
pozemkov v jej vlastníctve za pozemky vo vlastníctve obce z dôvodu vybudovania prístupu
k plánovanej stavbe rodinného domu, ktorú chce žiadateľka realizovať.
k bodu 18- uz.č. 54/2020
k bodu 19/
Jozef Stankoviansky na základe konzultácií z predchádzajúcich rokov požiadal obecné
zastupiteľstvo o aktívnu pomoc pri realizácii dvoch kultúrno-spoločenských projektov
zameraných na rozvoj všeobecného povedomia o obci Priechod:

a) historicko-náučný chodník k archeologickej lokalite Kamenná
b) knižná publikácia venovaná najstaršiemu osídleniu katastra obce Priechod, na základe
najnovších archeologických výskumov z posledných rokov
OZ požiadalo starostu, aby vyzval p. Stankovianskeho na doplnenia predloženého návrhu –
vyznačiť trasovanie umiestnenia banerov na náučnom chodníku , veľkosť banerov, použitý
materiál. V prípade knižnej publikácie upresniť obsahovú stránku knihy.
k bodu 19-uz.č. 55/2020
k bodu 20/
1/ Poslanci požiadali starostu o informáciu týkajúceho sa projektu: Wifi pre obec Priechod
2/
Mgr. Barbora Homolová
- opraviť jamy v miestnej komunikácii vedúcej k základnej škole
- z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie nebude tradičné stretnutie detí
s Mikulášom. V nedeľu 6. decembra v prípade priaznivého počasia bude obcou
prechádzať Mikuláš. Oznam pre deti zverejní obecný úrad v miestnom rozhlase.
Ing. Ondrej Martinec
-

zaliať praskliny v komunikácii „ Pod Priečnou“
opraviť jamy v miestnej komunikácii „Ulica na Dolinách“

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Mgr. Barbora Homolová, Ing. Ondrej Martinec

