Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 22.11.2021
______________________________________________________________
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/ Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 3/2021 o určení času a miesta
zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
5/ Schválenie inventarizačnej komisie
6/ Návrh rozpočtu obce na obdobie 2022-2024
7/ Interpelácie poslancov
8/ Diskusia
9/ Záver
k bodu 1,2)
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných, konštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, prítomných je 6 poslancov, Ing. Martinec sa
ospravedlnil.
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou, k pôvodnému návrhu
programu neboli žiadne pripomienky, ani návrhy, poslanci program jednohlasne schválili.
k bodu 2-uz.č. 45/2021
k bodu 3)
Do návrhovej komisie bola navrhnutá PhDr. Lucia Lamperová, Ing. Erik Murgaš, Janka
Pančíková. Za overovateľov boli navrhnutí: Mgr. Barbora Homolová a Marek Slobodník,
za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola navrhnutá pracovníčka OcÚ M. Vajsová.
k bodu 3-uz.č. 46/2021.
k bodu 4)
OZ každoročne všeobecne záväzným nariadením určí dátum zápisu dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku na budúci školský rok. Návrh VZN č. 3/2021 o určení času a miesta
zápisu dieťaťa na povinnú školskú dochádzku bude zverejnený na úradnej tabuli obce
po dobu 15 dní a následne bude VZN schválené na najbližšom zasadnutí.
k bodu 4-uz.č. 47/2021
k bodu 5)
Do inventarizačnej komisie , ktorá bude vykonávať inventarizáciu majetku obce boli
starostom navrhnutí: Homolová Jarmila, Vajsová Mária a za poslancov Ing. Erik Murgaš.
k bodu 5 – uz.č. 48/2021

k bodu 6)
Ekonómka OcÚ Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce
na obdobie 2022-2024. Návrh bude zverejnený na úradnej tabuli na pripomienkovanie
a následne bude schválený na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 6-uz.č. 49/2021

k bodu 7,8)
Ing. Pavol Strečok
- požaduje od obecného úradu na najbližšie zasadnutie:
predložiť informáciu
a) o predpokladanom zostatku finančných prostriedkov v rezervnom fonde k 31.12.2021
b)o výške príjmov za komunálny odpad od občanov za rok 2021, výdavky na komunálny
odpad za rok 2021
c) aké náklady za odpad sa môžu financovať z poplatku za KO, ktoré platí poplatník – t.j.
fyzická aj právnická osoba – v zmysle zák. č. 582/2004
Mgr. Stanislav Chaban – starosta
-

po dohode s poslancami určil termín najbližšieho zasadnutia v mesiaci december10.12.2021 o 17.00 hod.

Zapísala : Mária Vajsová
Overili : Mgr. Barbora Homolová, Marek Slobodník

