Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 14.04.2021
_____________________________________________________________________
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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 2021
5/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2021.
6/ Inventarizácia majetku a účtov obce Priechod a základnej školy s materskou školou
Priechod za rok 2020
7/ Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2020
8/ Schválenie záverečného účtu obce za rok 2020
9/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1 /2021 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2021
10/ Územný plán Zóny Priechod, Zmeny a doplnky č. 5 , Všeobecne záväzné nariadenie
obce Priechod č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP zóny Priechod podľa
zmien a doplnkov č. 5
11/ Stanovisko právneho zástupcu obce k žiadosti o zámenu pozemkov vo vlastníctve obce
12/ Rôzne
13/ Interpelácie poslancov
14/ Záver

k bodu 1,2/
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných poslancov , zamestnancov obecného
úradu, hlavnú kontrolórku obce . Starosta konštatuje, že OZ je uznášaniaschopné –
prítomných všetkých 7 poslancov. Starosta požiadal OZ , aby schválili predložený program
rokovania, ktorý im bol zaslaný spolu s pozvánkou.
k bodu 2-uz. č. 9/2021
k bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu schválilo za overovateľov zápisnice Janku
Pančíkovú a Mareka Slobodníka, Ing. Pavla Strečka za predsedu návrhovej komisie, Mgr.
Barboru Homolovú a Ing. Erika Murgaša za členov návrhovej komisie. Za zapisovateľku
zápisnice a uznesení bola určená zamestnankyňa obecného úradu Mária Vajsová.
k bodu 3-uz. č. 10/2021
k bodu 4/
Ekonómka obce Jarmila Homolová predložila prítomným návrh úpravy rozpočtu na rok 2021.

Návrh sa týka príjmovej aj výdavkovej časti . Príjmová časť upravená v položkách:
finančné operácie: prevod rezervného fondu do rozpočtu ( 10 000,- €), zapojenie
finančných prostriedkov štátneho rozpočtu pre základnú školu ( 5 896,24 €)
Úprava výdavkovej časti rozpočtu : výdavky
a/ bežný rozpočet v sume 3 430,- €
( monitorovacia správa verejné osvetlenie 350,- €, údržba verejného osvetlenia 1500,- €,
zmluvné služby 400,- €, jedálenská súprava pre zariadenie školského stravovania 500,- €,
stoličky do jedálne ZŠS 680,-€)
b/ kapitálový rozpočet v sume 6 730,- €, z toho:
1/ úprava projektu na verejné osvetlenie k športovému ihrisku 360,- €,
2/ vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy
ZŠ s MŠ Priechod vo výške 5 400,-€ ( ktorá zahŕňa zníženie energetickej náročnosti
budovy, výpĺňových konšrukcií a strešného plášťa budovy ),
3/ tepelnotechnické posúdenie ZŠ s MŠ vo výške 970,- €.
k bodu 4-uz. č. 11/2021
k bodu 5/
Novozvolená kontrolórka obce Anna Kubaliaková predložila obecnému zastupiteľstvu
na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.
k bodu 5- uz.č.12/2021
k bodu 6/
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu ekonómky p. Homolovej o inventarizácii
majetku a účtov obce a základnej školy s materskou školou za rok 2020. Podrobná
inventarizácia bola poslancom doručená spolu s pozvánkou.
k bodu 7,8/
Návrh záverečného účtu obce za rok 2020 bol dňa 29.03.2021 zverejnený na úradnej tabuli
aj na webovej stránke obce. Počas doby zverejnenia neboli k záverečnému účtu doručené
žiadne pripomienky. Pred jeho schválením hlavná kontrolórka p. Kubaliaková predložila
obecnému zastupiteľstvu stanovisko k záverečnému účtu , ktoré OZ zobralo na vedomie.
Následne schválilo záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
k bodom 7,8 – uz. č. 13/2020.
k bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 1/2021
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2021.
Toto VZN určuje výšku dotácie na rok 2021 na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení na
Ministerstve školstva SR.
Obec financuje náklady na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia podľa počtu
žiakov a podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce v termíne od
25.02.-13.03.2021. K návrhu neboli v stanovenej lehote obecnému úradu doručené žiadne
námietky a pripomienky.

k bodu 9- uz. č. 14/2021
k bodu 10/
Na základe iniciatívy budúcich stavebníkov Zdenky Genovovej a Lukáša Genova, bytom
Priechod č. 4 v záujme výstavby rodinného domu na pozemku parc. KN-C č. 882/25 v k.ú.
Priechod obecné zastupiteľstvo schválilo Územný plán zóny Priechod, Zmeny a doplnky č. 5,
ktorý rieši začlenenie predmetného pozemku do územného plánu obce. Všetky náklady na
vypracovanie a schválenie ÚP hradili žiadatelia.
k bodu 10-uz.č. 15/2021
k bodu 11/
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu právny rozbor situácie a návrh na riešenie
veci zámeny pozemkov medzi obcou Priechod a pánom Ľubomírom Gregorom, Priechod
č. 1 a Petrom Gregorom, bytom Selce. Zámena sa týka časti pozemku vo vlastníctve obce parc. KN-E č. 627/1 za časť parcely KN-E 626/1 vo výške spoluvlastníckeho podielu
žiadateľov o rovnakej výmere bez finančného vyrovnania. Pán Ľubomír Gregor žiada
zámenu za účelom rozšírenia pozemku vo svojom vlastníctve a vybudovanie vjazdu na svoj
pozemok. Stanovisko právneho zástupcu OZ zobralo na vedomie, o zámene bude rokovať po
predložení geometrického plánu , ktorý dá vypracovať pán Ľubomír Gregor.
k bodu 11- uz. 16/2021
k bodu 12 /
a) OZ prerokovalo žiadosť Tatiany Cifrovej, bytom Priechod č. 178 o povolenie
vybudovania vstupnej bránky na jej záhradku z pozemku školského dvora
b) OZ na základe žiadosti riaditeľky ZŠ s MŠ Priechod odsúhlasilo zriadenie
elokovaného pracoviska základnej umeleckej školy Brusno za účelom individuálnej
výuky detí na hudobný nástroj.
k bodu 12-uz. č. 17,18/2021
c) OZ zobralo na vedomie sťažnosť pani Márie Kmeťovej, bytom Priechod č. 130 voči
obyvateľom domu – súpisné číslo 129 . Nakoľko ani po opakovaných napomenutiach
p. Kmeťovej nenastalo zlepšenie situácie, menovaná požiadala starostu a OZ o pomoc
pri riešení jej problémov. OZ navrhlo zvolať poriadkovú komisiu a prešetriť sťažnosť
za prítomnosti oboch zúčastnených strán.
k bodu 12- uz. č.19/2021
k bodu 13/
Mgr. Barbora Homolová
- požiadala starostu o vybudovanie nového oplotenie detského ihriska „ Pri Pastierni“
Ing. Pavol Strečok
-

situácia s parkovaním vozidiel na komunikáciách a chodníkoch sa zlepšila po
upozornení majiteľov vozidiel informačnými lístkami len dočasne, problém naďalej
pretrváva, občania parkujú vozidlá na verejných priestranstvách a miestnych
komunikáciách ,

-

-

odporúča starostovi, aby právny zástupca obce pripravil návrh Všeobecne záväzného
nariadenia obce o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách s tým, že takého
parkovanie by bolo spoplatnené
odporúča starostovi, požiadať Regionálnu správu ciest o stanovisko na zabezpečenie
vodorovného dopravného značenia na ceste III. triedy č. 2418, v prípade kladného
stanoviska požiadať ODI B. Bystrica o realizáciu vodorovného dopravného značenia
( žltá súvislá čiara) na uvedenej komunikácii
odpovedá starosta: na zlepšenie tejto pretrvávajúcej situácie obec musí pristúpiť
k prísnejším opatreniam, a to vykonávať pravidelné kontroly „ zákazu zastavenia
motorových vozidiel“ Okresným dopravným inšpektorátom v B. Bystrici ( s ktorým už
obec predbežne rokovala) na chodníkoch a na miestach kde ohrozujú bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky , obmedzujú pohyb chodcov a iných účastníkov cestnej
premávky

PhDr. Lucia Lamperová
- požiadala starostu, aby pracovníci obecného úradu zasypali rigol, ktorý vyhĺbila
stekajúca voda na ceste od Pastierni k cintorínu
Janka Pančíková
- požiadala starostu, aby sa u príslušných inštitúcií informoval o možnosti vybudovania
optickej siete ( pre internet a televíziu ) v obci
-

odpovedá starosta - firma Vares, ktorá zastupuje investora Slovak Telekom, a.s.
podala na obec, stavebný úrad dňa 07.04.2021 žiadosť o vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby na vybudovanie optickej siete

Janka Pančíková, Ing. Pavol Strečok
-

odporučili starostovi vykonať kontrolu skutočného stavu zrealizovanej drobnej
stavby na pozemku parc. KN-C č. 126/1, 843/1 vlastníkov Ondreja Flašku a manž.
Eleny , bytom Priechod č. 178 - zvolať štátny stavebný dohľad na porovnanie
skutočného stavu s predloženou žiadosťou a vydaným ohlásením na povolenie
drobnej stavby.

Zapísala:

Mária Vajsová

Overovatelia: Janka Pančíková, Marek Slobodník

