Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 27.01.2021
_________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny ( prítomní všetci poslanci: 7)
Program:
1) Otvorenie rokovania OZ
2) Schválenie programu rokovania OZ
3) Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
zápisnice a uznesení
4) Schválenie kúpnej zmluvy na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
5) Voľba hlavného kontrolóra na volebné obdobie 2021 -2027
6) Žiadosť o predbežný súhlas k výstavbe rodinného domu
7) Vyjadrenie riaditeľky ZŠ s MŠ k pripomienkam k fungovaniu právneho subjektu
ZŠ s MŠ Priechod prezentované na zasadnutí dňa 14.12.2020
8) Rôzne
9) Diskusia
10) Záver
k bodu 1)
Rokovanie OZ otvoril starosta obce Mgr. Stanislav Chaban, privítal prítomných , konštatoval,
že OZ je uznášaniaschopné-prítomných všetkých 7 poslancov
k bodu 2)
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou , k programu neboli podané
žiadne návrhy na zmenu, alebo doplnenie , OZ program jednohlasne schválilo.
k bodu 2- uz.č. 1/2021
k bodu 3)
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ondrej Martinec a Marek Slobodník,
za predsedu návrhovej komisie Mgr. Barbora Homolová , za členov návrhovej komisie
PhDr. Lucia Lamperová a Janka Pančíková. Za zapisovateľku zápisnice a uznesení
bola určená zamestnankyňa OcÚ Mária Vajsová.
k bodu 3 – uz.č. 2/2021
k bodu 4)
Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpnu zmluvu na odpredaj pozemku vo vlastníctve obce
pre pani Máriu Homolovú, bytom Podháj č. 61, Banská Bystrica. Zámer odpredaja
a samostatný odpredaj pozemku obecné zastupiteľstvo schválilo na predchádzajúcich
zasadnutiach.
k bodu 4-uz. č. 3/2021
k bodu 5)
Dňa 6.2.2021 končí 6-ročné funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce. Z tohto dôvodu
obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí v mesiaci december 2020 vyhlásilo voľby
hlavného kontrolóra na obdobie 2021-2027 a určilo podmienky prihlášky .

Do stanoveného termínu na podanie prihlášky obec zaevidovala jedno podanie.
Prihlášku si podala pani Anna Kubaliaková, ktorá vykonávala funkciu hlavnej kontrolórky
aj doposiaľ. Po kontrole a určení správnosti všetkých predložených požadovaných dokladov
obecné zastupiteľstvo zvolilo menovanú za hlavnú kontrolórku obce na ďalšie 6-ročné
obdobie.
k bodu 5-uz.č.4/2021
k bodu 6)
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu k prerokovaniu žiadosť Petra Chabana, bytom
Priechod č. 7 o predbežný súhlas na výstavbu rodinného domu na parc. KN-C č. 373/3
v k.ú. Priechod. Uvedený pozemok je zahrnutý do územného plánu obce v zmysle doplnku
č. 4 a je určený pre budúcu IBV. Obecné zastupiteľstvo odporučilo žiadosť prerokovať
na zasadnutí stavebnej komisie priamo na mieste za účasti žiadateľa – z dôvodu
umiestnenia stavby ( určenie vzdialenosti pre budúcu stavbu od plánovanej komunikácie).
Stavebná komisia predloží svoje stanovisko z prerokovania žiadosti obecnému
zastupiteľstvu.
k bodu 6-uz.č. 5/2021
k bodu 7)
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 14.12.2020 poslankyňa OZ Mgr. Barbora Homolová
vyjadrila nespokojnosť s kvalitou stravovania v ZŠS a tiež s personálnymi zmenami učiteliek
v materskej škole. Na zasadnutie preto starosta prizval riaditeľku ZŠ s MŠ Mgr. Kmeťovú
a vedúcu ZŠS p. Chabanovú, aby sa vyjadrili k pripomienkam.
Vyjadrenie p. Chabanovej – vedúca ZŠS
- stravovanie v ZŠS je v súlade s predpísanými normami ,
- antikórové tácky , ktoré sa používajú na desiatu a olovrant sú z hygienického hľadiska
vyhovujúce, možno sú po estetickej stránke vzhľadovo „ neatraktívne“
- čo sa týka množstva jedla, ktoré deti nezjedia a ktoré skončí v odpade:
niektoré dnešné novodobé mamičky neučia doma deti stravovacím návykom,
deti chcú jesť len vyhradené jedlá , napr. špagety, deti jedlá nepoznajú, a preto
jedlo odmietajú
- krájanie ovocia do spoločnej misy – z hygienického hľadiska nie je prípustné,
ovocie môžeme deťom nakrájať, ale uložiť ho môžeme len na ich vlastnú tácku
- množstvo zeleniny , ktoré deťom dávame na desiatu a olovrant je podľa predpísaných
noriem
- chlieb nahrubo natretý pomazánkou deti odmietajú, ak chceme ,aby deti niečo zjedli,
musíme pomazánku z chleba odstrániť, alebo nechať len úplne tenkú vrstvu nátierky
Vyjadrenie Mgr. Kmeťovej – riaditeľka ZŠ s MŠ
- personálne obsadzovanie pracovných miest je výhradne v kompetencii
štatutárneho zástupcu ZŠ s MŠ , nie v kompetencii obecného zastupiteľstva. Počet
detí v zmiešanej triede v materskej škole ( čo je i náš prípad) je určený vyhláškou
č. 306/2008 Z.z. , od počtu detí závisí aj počet učiteliek v MŠ , ich pracovný úväzok
a výška pridelených finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materskej školy.
Vysvetlila dôvod odchodu p. učiteľky Mgr. Kollárovej.
k bodu 7- uz. č. 6/2021

k bodu 8/
Pán Matej Patráš, bytom Dolná 16, Selce požiadal o územnoplánovaciu informáciu, a to
možnosť výstavby rodinného domu na parc. KN-C č. 127 v k.ú. Priechod. OZ konštatuje,
že výstavba RD na uvedenej parcele je možná, za podmienok, ktoré určí obec-ako stavebný
úrad v stavebnom konaní ( po predložení projektovej dokumentácie a vyjadrení
kompetentných orgánov štátnej správy a ostatných účastníkov stavebného konania).
k bodu 8-uz.č. 7/2021
k bodu 9/
Príspevky poslancov:
1) PhDr. Lucia Lamperová
- je nutné doriešiť odkvapové rúry na budove školy , aby voda nestriekala na budovu
- vykonať korektúru textu – v prípade umiestnenia nejakých pamätných tabúľ v obci
/ konkrétne poukazuje na pamätnú tabulu na námestí pri kostole/
2) Ing. Pavol Strečok
- vyjadril pripomienky ku „Kompetenciám obecného zastupiteľstva“, ktoré vypracovala
právna zástupkyňa obce – JUDr. Tatiana Čarská
3) Ing. Ondrej Martinec
- informoval prítomných, že obec v súčasnosti vypracováva projekt na zateplenie
budovy školy
4) Mgr. Barbora Homolová
- požiadala starostu o informáciu, či niekto v súčasnosti robí kroniku, a to z dôvodu,
že náš občan Michal Šoltés má záujem vytvoriť na internetovom portáli prezentáciu
obce formou kvízu. K tomu by mu pomohli informácie z kroniky a staré fotografie,
ktoré vlastnia niektorí naši občania.

Príspevky občanov:
Ing. Mária Dóšová ( písomné pripomienky doručené na OcÚ v deň konania zasadnutia)
a) premiestniť kontajnery na triedený odpad , umiestnené pri Jednote –
narúšajú estetický vzhľad námestia pri kostole
b) riešiť nové vianočné osvetlenie na námestí – pomoc pri zabezpečení nového
osvetlenia ( aj finančnú – sponzorský dar) prisľúbil Ing. Martinec
c) pripomienka k odchodu učiteľky MŠ Mgr. Kollárovej – personálne zmeny
v materskej škole zdôvodnila p.riaditeľka Mgr. Kmeťová v bode č. 7)
d) zriadiť náučné tabule po chotári, aby obyvatelia našej obce lepšie spoznali okolie
– odpovedá starosta:
• obec v súčasnosti pripravuje turistickú mapu priechodského chotára
s podrobným pomenovaním historických lokalít

•

na základe iniciatívy p. Jozefa Stankovianskeho má obec záujem
rozmiestniť po chotári informačné tabule v rámci náučných chodníkov
„ Kopec a Kamenná“, najskôr však musíme požiadať príslušné inštitúcie
o povolenie na osadenie týchto tabúľ.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Ing. Ondrej Martinec, Marek Slobodník

