Zápisnica
zo zasadnutia obecného zasadnutia obce Priechod
konaného dňa 14.06.2021
______________________________________________________
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 na II. polrok 2021
6/ Schválenie zámennej zmluvy uzavretej medzi obcou Priechod a manželmi Genovovcami
7/ Schválenie kúpnej zmluvy uzavretej medzi obcou Priechod a manželmi Genovovcami
8/ Schválenie prebytočnosti majetku obe a zámeru zameniť majetok obce so spoluvlastníckymi podielmi Ľubomíra Gregora, bytom Priechod č. 1 a Petra Gregora, bytom
Partizánska cesta 45, Selce
9/ Prerokovanie žiadosti o zníženie nájomného pre Senior Dom Magnólia, Priechod č. 283
10/ Interpelácie poslancov
11/ Diskusia
12/ Záver

k bodu 1,2
Zasadnutie otvoril starosta obce, privítal prítomných , konštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je uznášaniaschopné – prítomných je 5 poslancov, Ing. Martinec a Marek Slobodník svoju neúčasť ospravedlnili.
k bodu 2-uz.č. 25/2021
k bodu 3/
Obecné zastupiteľstvo schválilo návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavol Strečok, Mgr. Barbora
Homolová, PhDr. Lucia Lamperová, overovateľov zápisnice: Ing. Erika Murgaša a Janku
Pančíkovú, za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená pracovníčka obecného úradu
Mária Vajsová.
k bodu 3-uz.č. 26/2021
k bodu 4
Jarmila Homolová – ekonómka obce predložila obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy
rozpočtu obce podľa rozpočtového opatrenia č. 2/2021. Úprava sa týka jednak príjmovej

časti- navýšenie o sumu 24 000,- € ( nákup digestoru a konvektomatu pre školskú jedáleň,
prevod rezervného fondu do rozpočtu, zapojenie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu
pre základnú školu ) a tiež výdavkovej časti – úprava o sumu 26 261,- € ( nákup asfaltovej
drvy,
vysprávky miestnych komunikácií).
k bodu 4- uz. č. 27/2021
k bodu 5
Obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na
II. polrok 2021 podľa predloženého návrhu.
k bodu 5-uz.č. 28/2021
k bodu 6,7/
Manželia Lukáš a Zdenka Genovoví, bytom Priechod č. 4 požiadali obec o zámenu
novovytvorených pozemkov parc. KN-C č. 882/73 a 882/74 ( odčlenených z pôvodných parciel
KN- C č. 882/27 a parcely KN-E č. 627/1 vo vlastníctve obce) za pozemok parc. KN-C
č. 882/71( odčlenený z pôvodného pozemku parc. KN-C č. 882/25 vo vlastníctve menovaných)
za účelom vybudovania prístupovej cesty k plánovanej stavbe rodinného domu, ktorú budú
manželia Genovoví realizovať na pozemku parc. KN-C č. 882/25 , ktorého sú vlastníkmi.
Obec zároveň odkupuje od menovaných novovytvorený pozemok parc. KN-C č. 882/72 ,
ktorý bude využitý na vybudovanie miestnej komunikácie pre plánovaný stavebný obvod.
Po schválení a zverejnení zámeru zámeny a odkúpenia pozemkov obecné zastupiteľstvo
schválilo kúpnu a zámennú zmluvu.
k bodu 6-uz.č. 29/2021
k bodu 7-uz.č. 30/2021
k bodu 8
Pán Ľubomír Gregor, bytom Priechod č. 1 a Peter Gregor , bytom Partizánska cesta 45, Selce
požiadali obec o zámenu novovytvoreného pozemku 882/20 v k.ú. Priechod vo vlastníctve
obce ( časť odčlenená z pôvodného pozemku parc. KN-E č. 627/1 vo vlastníctve obce) za
spoluvlastnícke podiely pozemku parc. KN-E 626/1 vo vlastníctve menovaných . Jedná sa
o pozemok priľahlý k pozemkom p. Ľubomíra Gregora ktorý menovaný dlhodobo užíva
a o ktorý sa riadne stará. Obecné zastupiteľstvo schválilo zámer zámeny týchto pozemkov,
ktorý bude zverejnený obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a následne schválený na
najbližšom zasadnutí.
k bodu 8-uz.č. 31/2021
k bodu 9/
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť štatutárneho zástupcu zariadenia
Senior Dom Magnólia, Priechod č. 283 ( ktorého prevádzka sídli v budove vo vlastníctve
obce) PhDr. Boženy Hrdinovej, ktorou menovaná žiada o zníženie, resp. odpustenie nájmu
určeného v zmysle nájomnej zmluvy zo dňa 10.08.2020. Obecné zastupiteľstvo odporučilo
starostovi prizvať na najbližšie zasadnutie p. Hrdinovú za účelom zdôvodnenia predloženej
žiadosti.
k bodu 9-uz.32/2021

k bodu 10/
PhDr. Lamperová Lucia
- požiadala starostu o informáciu, či sú na bude základnej školy už namontované
odkvapové rúry
Mgr. Homolová Barbora
- osadiť na detskom ihrisku na námestí pri kostole tieniace plachty za dodržania
všetkých legislatívnych a bezpečnostných predpisov
Ing. Strečok Pavol
- je potrebná oprava oplotenia na detskom ihrisku „ Pri Pastierni“
- osloviť zástupcov JEDNOTA, s.d. Krupina za účelom spolufinancovania
značenia parkovacích miesť pri nákupnom centre
Mgr. Stanislav Chaban
- obecnému zastupiteľstvu odovzdal poďakovanie riaditeľky ZŠ s MŠ Mgr. Jany
Kmeťovej za poskytnutie finančného príspevku, z ktorého bude zakúpená
hojdačka na školské ihrisko.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Janka Pančíková, Ing. Erik Murgaš

