Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 09.03.2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prítomní: Ivan Franko, Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková,
Marek Slobodník, Ing. Pavol Strečok, Ing. Milan Vaník

Program zasadnutia OZ:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Schválenie programu zasadnutia OZ
3. Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice,
návrhovej komisie
4. Návrh záverečného účtu obce Priechod k 31.12.2015
5. Inventarizácia majetku a účtov Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod
k 31.12.2015
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2016 o nakladaní
s komunálnym odpadom
7. Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2016
9. Správa hlavného kontrolóra obce z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod k 31.12.2015
10. Rôzne

k bodu 1,2,3)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban. Privítal
prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné ( na zasadnutí
boli prítomní všetci 7 poslanci) . Následne prítomných oboznámil s programom rokovania.
K predloženému návrhu programu nikto nepodal žiadne návrhy, ani pripomienky, poslanci
program jednohlasne schválili.
V treťom bode programu obecné zastupiteľstvo určilo zamestnankyňu obce Máriu Vajsovú
za zapisovateľku zápisnice a uznesení, Mareka Slobodníka a Pavla Strečka za overovateľov
zápisnice, návrhovú komisiu v zložení: Ivan Franko, Ján Chaban, Ing. Milan Vaník
k bodu 4,5)
Jarmila Homolová – ekonómka obec. úradu predložila obecnému zastupiteľstvu:
a) na schválenie Návrh záverečného účtu obce Priechod za rok 2015. OZ návrh jednohlasne
schválilo a odporučilo zverejniť ho na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní na
pripomienkovanie . Záverečný účet bude schválený v júnovom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
b) správu o inventarizácii majetku a účtov Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod
k 31.12.2015. Obecné zastupiteľstvo zobralo správu na vedomie.
k bodu 6)
V zmysle nového zákona o odpadoch je obec povinná v termíne do 30.06.2016 schváliť
nové Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom. Návrh
predmetného VZN bol poslancom predložený na zasadnutí OZ 24.11.2015.
Z dôvodu, že nám neboli zrejmé niektoré zmeny, ktoré sa zákona o odpadoch týkajú,

starosta odporučil obecnému zastupiteľstvu , aby zrušilo uznesenie č. 67 z roku 2015, ktorým
bol schválený Návrh VZN o nakladaní o komunálnom odpade. Následne boli do VZN
zapracované nové podmienky a spôsob zberu odpadu a bol Schválený nový Návrh
o nakladaní s komunálnym odpadom č. 1/2016, ktorý bude zverejnený na úradnej tabuli
obce po dobu 15 dní a následne bude VZN schválené na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 7)
Obec Priechod prideľuje finančné prostriedky obciam na záujmové vzdelávanie v školských
zariadeniach (CVČ) podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce vo veku od 5
do 15 rokov. Cieľom tejto zmeny je stabilizovať množinu detí, ktoré sa do počtu detí
v centrách voľného času budú započítavať. Počet detí v centrách voľného času sa z roka na
rok zvyšoval a tým sa zvyšoval aj objem finančných prostriedkov pre tieto školské zariadenia,
a to na úkor objemu finančných prostriedkov pre ostatné školy a školské zariadenia
financované z výnosu dane obcí. Obec -obecné zastupiteľstvo- rozhoduje o poskytnutí
finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
v školách a školských zariadeniach. Dotácia na žiaka na mesiac je 5.- € z toho 80% tvorí
suma 4 €. Základná škola Priechod, Základná škola Selce, Základná škola, Trieda SNP 20,
Banská Bystrica, K- Centrum s.r.o., J. Kráľa 1809/3, Banská Bystrica, Súkromné centrum
voľného času, Moskovská 2, Banská Bystrica, Slovenské misijné hnutie, Skuteckého 4,
Banská Bystrica písomne požiadali obec o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové
vzdelávanie detí. V žiadostiach žiadatelia uviedli zoznam krúžkov a počet našich detí, ktoré
ich navštevujú. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnutie finančných prostriedkov na
základe predložených žiadosti pre vyššie uvedené subjekty. Pre 55 detí s trvalým pobytom
v obci Priechod , ktoré sa zúčastňujú na záujmovej činnosti vo vyššie uvedených
zariadeniach boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu obce vo výške 1760,- €.
k bodu 8,9)
Pani Anna Kubaliaková – hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu plán
kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 a správu o hospodárení s finančnými prostriedkami
obce a školy za rok 2015.
k bodu 10)
1. V závere rokovania bola na návrh ekonómky obce Jarmily Homolovej vykonaná
úprava v rozpočte obce na rok 2016. Úprava sa týkala výdavkovej časti rozpočtu:
a) navýšenie príjmovej časti o sumu 68 571,35 ( jedná sa o transfér z ministerstva
hospodárstva na realizáciu rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci
poskytnutý už v roku 2015 , ale pripísaný na účet obce v januári 2016)
b) navýšenie výdavkovej časti o sumu 3620- €, ktoré boli použité na vypracovanie
projektu na dobudovanie chýbajúcej časti splaškovej kanalizácie od č.d. 190-213.

2. Na základe vzájomnej dohody starostu a poslancov boli určené termíny zasadnutí
OZ na rok 2016: 8.6., 7.9., 23.11.,14.12.
3. Na základe opakovaných sťažností obyvateľov obce, ale aj z vlastného podnetu
obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce, aby sa obrátilo na Slovenskú
inšpekciu životného prostredia a Okresný úrad životného na prešetrenie súčasného
stavu hnojiska, ktoré využíva firma Agro Priechod a v minulosti firma Agropodiel
Priechod, nakoľko sa v uvedenej lokalite nachádza ochranné pásmo vodného zdroja,
a jeho havarijný stav nepriaznivo vplýva na kvalitu života obyvateľov žijúcich

v jeho blízkosti. Dňa 7.3.2016 starosta obce spolu s Ing. Milanom Vaníkom – predsedom
komisie životného prostredia navštívili hnojisko a konštatovali, že je v dezolátnomhavarijnom stave: močovka steká po prístupovej ceste a presakuje do záhrad rodinných
domov, v hnojisku sa nachádzajú uhynuté zvieratá, a tiež stavebný odpad betóny.
Obecné zastupiteľstvo apeluje na starostu, aby konal urýchlene. Z obhliadky bola
vytvorená fotodokumentácia, ktorá bude prílohou k podnetu na prešetrenie súčasného
stavu a prevádzkovania hnojiska uvedenou firmou, ktoré obecný úrad odošle na SIŽP
a OÚ životného prostredia v Banskej Bystrici.
3. Pani Marta Lakatošová č. 201, p. Mária Homolová č. 202 – žiadali od starostu informáciu,
v akom stave je v súčasnosti projekt na dokončenie splaškovej kanalizácie. Starosta ich
informoval, že projekt bol dokončený začiatkom marca 2016. Ďalej sa budú podpisovať
dohody na zriadenie vecných bremien s vlastníkmi pozemkov. Starosta podotkol, že
vzhľadom k tomu, že sa jedná o veľký počet vlastníkov pozemkov, z ktorých mnohí
nežijú v obci, bude tento proces dlhodobejší.
4. Beáta Strečková – žiada hlásiť termín konania obecného zastupiteľstva nielen v deň
konania, ale aj deň vopred. Starosta doplnil, že minimálne 7 dní pred termínom
konania zasadnutia sú na verejných výveskách – na hornom aj dolnom koncivyvesené plagáty, ktoré informujú občanom o zasadnutí.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Marek Slobodník, Ing. Pavol Strečok

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

