Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 06.10.2021
______________________________________________________________
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/ Vyhodnotenie plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Priechod za
za I. polrok 2021
5/ Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2021
6/ Úprava rozpočtu obce na rok 2021
7/ Správa nezávislého audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky
a konsolidovanej výročnej správy za rok 2020
8/ Správa nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a Správa k ďalším
požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2020.
9/ Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
10/ Schválenie zámennej zmluvy uzavretej medzi obcou Priechod a p. Ľubomírom
Gregorom, bytom Priechod č. 1 a p. Petrom Gregorom, bytom Partizánska ul. 45, Selce
11/ Prerokovanie žiadosti o zníženie nájmu pre zariadenie – Senior Dom Magnólia,
Priechod č. 283
12/ Interpelácie poslancov
13/ Diskusia
14/ Záver

k bodu 1,2)
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných, konštatoval, že OZ je
uznášaniaschopné. Zo 7 poslancov sa na rokovaní zúčastnilo 6 – Mgr. Barbora Homolová
svoju neúčasť ospravedlnila.
Vyzval prítomných poslancov na doplnenie programu rokovania, ktorí prítomní dostali
spolu s pozvánkou. K predloženému návrhu programu nemal nikto z prítomných
pripomienky, ani návrhy, OZ program jednohlasne schválilo.
k bodu 2 – uz. č. 34/2021
k bodu 3)
OZ na návrh starostu zvolilo overovateľov zápisnice ( Ing. Erik Murgaš, Janka Pančíková),
návrhovú komisiu ( Ing. Pavol Strečok – predseda, Ing. Ondrej Martinec, Marek Slobodník –
členovia), za zapisovateľku zápisnice a uznesení určili zamestnankyňu obecného úradu
M. Vajsovú.
k bodu 3 – uz. č. 35/2021

k bodu 4,5)
Hlavná kontrolorka obce p. Kubaliaková predložila OZ Správu o vyhodnotení plnenia
uznesení OZ schválených v I. polroku 2021 , v ktorej konštatuje, že prijaté uznesenia
sú splnené, alebo sa plnia priebežne. V druhej predloženej správe zhodnotila svoju kontrolnú
činnosť na obecnom úrade za prvý polrok. OZ zobralo obidve správy na vedomie.
k bodu 4- uz.č. 36/2021, k bodu 5- uz. č. 37/2021
k bodu 6)
Ekonómka obecného úradu predložila OZ návrh úpravy rozpočtu na rok 2021. Bola vykonaná
úprava príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu podľa rozpočtového opatrenia č. 3/2021.
k bodu 6 – uz.č. 38/2021
k bodu 7,8)
V mesiaci september 2021 bol na obecnom úrade vykonaný audit konsolidovanej účtovnej
závierky a účtovnej závierky obce za rok 2020. Správy nezávislého audítora z vykonaného
auditu OZ zobralo na vedomie.
k bodu 7 – uz. č. 39/2021
k bodu 8- uz. č. 40/2021
k bodu 9)
Jarmila Homolová – ekonómka obecného úradu predložila OZ na schválenie prehľad
na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok za obdobie 2008-2018. Jednalo sa o pohľadávky
na dani z nehnuteľnosti u fyzických osôb a právnických osôb , daň za psa, poplatok za
komunálny odpad a čiastka zostatku faktúry č. 200914 za odpredaj čističky odpadových vôd
spoločnosti – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., B.Bystrica. Celková výška
pohľadávok predstavuje sumu 8 600,54 €.
k bodu 9 – uz.č. 41/2021
k bodu 10)
Na predchádzajúcom zasadnutí OZ dňa 14.06.2021 obecné zastupiteľstvo schválilo zámer
zámeny časti pozemku vo vlastníctve obce a časti pozemku vo vlastníctve p. Ľubomíra
Gregora a Petra Gregora, ktoré boli vytvorené v zmysle GP č. 44049366-58/2020, ktorý bol
v zmysle platnej právnej legislatívy zverejnený na úradnej tabuli obce. Po uplynutí lehoty
na podanie pripomienok ( neboli doručené žiadne pripomienky) obecné zastupiteľstvo
schválilo zámennú zmluvu.
k bodu 10 – 42/2021
k bodu 11)
Štatutárny zástupca zariadenia pre seniorov SENIOR DOM MAGNÓLIA PhDr. Božena
Hrdinová, prevádzkovateľ zariadenia žiadosťou požiadal obecné zastupiteľstvo o zníženie,
resp. odpustenie nájomného za prenájom budovy vo vlastníctve obce v ktorej vykonáva
svoju činnosť , a to z dôvodu zvýšených prevádzkových nákladov v roku 2021. Pani Hrdinová,
ktorá
sa osobne zúčastnila zasadnutia podrobne zdôvodnila zámer podanej žiadosti. Obecné
zastupiteľstvo jej na základe jej argumentov znížilo nájomné na obdobie od 01.11.2021 do
31.10.2021 na symbolickú sumu 1€ / mesiac na preklenutie prechodného nedostatku
finančných prostriedkov. Poslanec Ing. Erik Murgaš sa zdržal hlasovania.

k bodu 11-uz. č. 44/2021
k bodu 12)
Ing. Erik Murgaš –
-informoval prítomných o snahe OZ Priechod naša dedina vybudovať florbalové ihrisko
na pozemku „ starého futbalového ihriska
-spoplatniť parkovanie vozidiel „ Pri Pastierni“
Janka Pančíková
- informovala sa o možnosti konania fašiangového plesu
odpovedá starosta: zvážime na začiatku nového roku podľa aktuálnej epidemiologickej
situácie
PhDr. Lucia Lamperová
- požiadala starostu o úpravu terénu na pozemku, kde sa realizovala stavba nového
osvetlenia smerom na ihrisko , opraviť bráničky na cintorínoch – nedajú sa zatvárať, doplniť
na cintoríne kupy na polievanie
Ing. Pavol Strečok
-požiadal starostu obce, aby preveril povolenie na vykonávanie terénnnych úprav
na pozemku p. Kornausera – „Na Puste“, OZ odporučilo prizvať menovaného na zasanutie
stavebnej komisie
k bodu 14)
Starosta oznámil OZ termín najbližšieho zasadnutia OZ- 22.11.2021, poďakoval prítomným za
účasť a zasadnutie OZ ukončil.
Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Ing. Erik Murgaš, Janka Pančíková

