Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 13.12.2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie program u zasadnutia OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, predsedu a členov návrhovej komisie,
určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení
4/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 3/2021 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
5/ Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2022
6/ Schválenie rozpočtu obce na rok 2022-2024
7/ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
- žiadateľa Petra Zehnala, Priechod č. 43
8/ Interpelácie poslancov
9/ Diskusia
10/ Záver
k bodu 1,2)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Chaban, privítal prítomných
a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Z celkového počtu 7 poslancov
bolo prítomých 5- Mgr. Barbora Homolová svoju neúčasť ospravedlnila, Ing. Pavol Strečok
prišiel zasadnutie po ukončení hlasovania ku všetkým bodom programu z dôvodu pracovnej
zaneprázdnenosti, svoju neúčasť dodatočne ospravedlnil.
Program bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou, na návrh hlavného kontrolóra bol
doplnený o piaty bod programu – schválenie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
k bodu 2-uz.č. 51/2021
k bodu 3)
Za overovateľov zápisnice bola navrhnutá PhDr. Lucia Lamperová a Marek Slobodník,
do návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Ondrej Martinec, Ing. Erik Murgaš a Janka
Pančíková, za zapisovateľku zápisnice bola určená pracovníčka obecného úradu Mária
Vajsová.
k bodu 3-uz.č. 52/2021
k bodu 4)
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2021 určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom roku 2022/2023. Návrh VZN bol
schválený na zasadnutí dňa 22.11.2021 a zverejnený na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní
na pripomienkovanie.
k bodu 4-uz.č. 53/2021

k bodu 5)
Pani Anna Kubaliaková - hlavný kontrolór obce predložil prítomným na schválenie plán
svojej kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 zameranej na kontrolu finančného hospodárenia
obce.
k bodu 5-uz.č. 54/2021
k bodu 6)
Návrh rozpočtu obce na obdobie 2022-2024 poslanci schválili na zasadnutí OZ dňa
22.11.2021, bol zverejnený na úradnej tabuli po dobu 15 dní. Zo strany občanov
neboli doručené žiadne pripomienky a návrhy, po zapracovaní podnetov od poslancov
bol rozpočet jednohlasne schválený.
k bodu 6-uz. č. 55/2021
k bodu 7)
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Petra Zehnala, bytom Priechod č. 43, ktorý
doručil na OcÚ žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce za účelom výstavby
rodinného domu. Konkrétne sa jedná o pozemok parcela KN-E č. 393/1 v k.ú. Priechod
( Za Pastierňou). Obecné zastupiteľstvo zobralo žiadosť na vedomie, odpredaj toho času
neschválilo, nakoľko v budúcom roku obecný úrad plánuje v spolupráci s právnym zástupcom
obce vypracovať nové Zásady o hospodárení s majetkom obce v ktorých určí , resp. vyčlení
pozemky vo vlastníctve obce, ktoré budú vhodné na odpredaj a tiež určí podmienky
odpredaja v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
k bodu 7-uz.č. 56/2021
Zapísala: Mária Vajsová
Overili : PhDr. Lucia Lamperová, Marek Slobodník

