Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia OZ obce Priechod
konaného dňa 19.05.2021

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu rokovania OZ
3/ Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice, schválenie
návrhovej komisie
4/ Prerokovanie zámeru zámeny pozemkov a odkúpenie pozemku do vlastníctva obce –
medzi účastníkmi: Obec Priechod a manželia Lukáš Genov a manželka Zdenka, trvale
bytom Priechod č. 4, 976 11
5/ Záver

k bodu 1,2/
Rokovanie mimoriadneho zasadnutia otvoril starosta obce, privítal prítomných a konštatoval,
že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Z celkového počtu 7 poslancov bolo
prítomných 6, neprítomná bola poslankyňa Janka Pančíková.
Program bol poslancom zaslaný spolu s pozvánkou a materiálmi k rokovaniu, k návrhu neboli
predložené žiadne doplňujúce návrhy.
k bodu 2-uz.č. 21/2021
k bodu 3/
Za zapisovateľku bola na návrh starostu určená pracovníčka obecného úradu M. Vajsová,
za overovateľov zápisnice Ing. Erik Murgaš a Ing. Ondrej Martinec. OZ schválilo návrhovú
komisiu v zložení: PhDr. Lucia Lamperová – predseda, Marek Slobodník a Ing. Pavol Strečokčlenovia.
k bodu 3- uz. č. 22/2021
k bodu 4/
Starosta zvolal mimoriadne zasadnutie za účelom prerokovania zámeru zámeny novovytvorených pozemkov vo vlastníctve obce ( parcela KN-C č. 882/73 o výmere 9m2,
parc. KN-C 882/74 o výmere 310 m2) za pozemok vo vlastníctve manželov Genovových
( parc. KN-C č. 882/71 o výmere 319 m2) vytvorených v zmysle geometrického plánu
č. 34987886-44/20, bez finančného vyrovnania, z dôvodu vybudovania prístupovej
komunikácie k plánovanej stavbe rodinného domu pre žiadateľov manž. Genovových na
pozemku 882/25 v k.ú. Priechod v ich vlastníctve. Na rokovaní obecné zastupiteľstvo
schválilo aj zámer obce Priechod na odkúpenie novovytvoreného pozemku –parc. KN-C
č. 882/72 o výmere 375 m2 od manželov Genovových za dohodnutú kúpnu cenu 1500,- €,
ktorý obec plánuje použiť na vybudovanie inžinierskych sietí pre nový stavebný obvod.

Zámer zámeny pozemkov a zámer nadobudnutia nového nehnuteľného majetku v prospech
obce bude zverejnený na úradnej tabuli obce . Následne bude zámenná a kúpna zmluva
schválená na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 4 –uz. č. 23/2021, uz. č. 24/2021
k bodu 5/
Ing. Pavol Strečok – odporučil starostovi kontaktovať právneho zástupcu obce za účelom
vypracovania návrhu Všeobecne záväzného nariadenia na reguláciu parkovania , cieľom
ktorého je určiť podmienky parkovania na verejných priestranstvách a znížiť parkovanie
vozidiel na miestnych komunikáciách .

Mgr. Stanislav Chaban, starosta – informoval prítomných o pretrvávajúcich sťažnostiach
obyvateľov obce na pretrvávajúci neporiadok v areáli hospodárskeho dvora
-poslanci odporučili starostovi zvolať stretnutie komisie na ochranu životného prostredia,
vykonať kontrolu objektu za účasti zástupcov firiem , ktoré tam majú prevádzku
( kontrola bude zameraná na likvidáciu odpadu, odpadových vôd, uhynutých zvierat a pod.).
Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Marek Slobodník, Ing. Ondrej Martinec

