Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 14.12.2016
__________________________________________________________

Prítomní: Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková, Marek Slobodník
Ing. Pavol Strečok

Program:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Schválenie programu zasadnutia OZ
3) Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, schválenie návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 4/2016 o určení miesta
a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
6) Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 5/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 6/2011 o prevádzkovom
poriadku pohrebiska
7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 6/2016 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy
a dieťa školského zariadenia na rok 2017
8) Úprava rozpočtu obce na rok 2016
9) Schválenie rozpočtu obce na obdobie 2017-2019
10) Registratúrny poriadok a registratúrny plán obecného úradu Priechod
11) Odpredaj pozemku vo vlastníctve obce Priechod
12) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Priechod
13) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priechod na
1.polrok 2017
14) Rôzne

k bodu1,2,3, 4)
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, privítal prítomných
poslancov, p.farára, hlavného kontrolóra obce, zamestnancov obecného úradu.
Z celkového počtu 7 poslancov sa rokovania zúčastnilo 5 poslancov, starosta
konštatoval , že OZ je uznášaniaschopné. Obecnému zastupiteľstvu predložil
na schválenie program rokovania, ktorý bol poslancom odoslaný spolu
s pozvánkou. Pani Kubaliaková -hlavný kontrolór obce doplnila 13 bod – Návrh
plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priechod na
I. polrok 2017.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu určilo –Máriu Vajsovú – zamestnankyňu
obecného úradu za zapisovateľa zápisnice a uznesení, Alenu Majeríkovú, Ing. Pavla
Strečka za overovateľov zápisnice, OZ schválilo návrhovú komisiu v zložení Ján
Chaban, Martin Lamper , Marek Slobodník.
Starosta informoval obecné zastupiteľstvo o plnení schválených uznesení .

k bodu 5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 4/2016 o určení
miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky bol schválený na
zasadnutí dňa 22.11.2016 a zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke obce Priechod.
K návrhu neboli podané žiadne pripomienky.
k bodu 6)
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 5/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod č. 6/2011 o prevádzkovom
poriadku cintorína bol schválený na zasadnutí OZ dňa 22.11.2016 a zverejnený na
úradnej tabuli obce a web. stránke obce Priechod. K návrhu neboli podané žiadne
pripomienky. Zmena sa týka úhrad za nájom hrobových miest.
k bodu 7)
Obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce
Priechod č. 6/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2017. Návrh bude
zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke obce po dobu 15 dní na pripomienkovanie
a bude schválený na najbližšom zasadnutí OZ.
k bodu 8,9)
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2016. Do rozpočtu
bola zapracovaná žiadosť o finančnú dotáciu pre Rímskokatolícky farský úrad
v Priechode na výmenu a osadenie dvoch párov vstupných dverí do kostola.
Obecné zastupiteľstvo schválilo Rozpočet obce Priechod na obdobie 2017-2019,
návrh ktorého bol schválený na zasadnutí dňa 22.11.2016 a zverejnený na
úradnej tabuli obce a web. stránke obce na pripomienkovanie. K návrhu neboli
podané žiadne pripomienky od občanov.
k bodu 10)
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o schválení Registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu a jeho zavedenie do praxe obecného úradu
v Priechode.
k bodu 11)
Obecné zastupiteľstvo za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov schválilo
odpredaj pozemku parc.KN-C č. 101/2 v k.ú. Priechod na základe predloženej žiadosti
pre RNDr. Jozefa Lopušného, bytom Krivánska 24, Banská Bystrica v súlade so
zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Zámer odpredaja bol schválený na zasadnutí
OZ dňa 22.11.2016 a zverejnený na úradnej tabuli a web. stránke obce.
k bodu 12)
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženej žiadosti neschválilo odpredaj pozemku
vo vlastníctve obce – parc. KN-C č. 759 v k.ú. Priechod pre Jaroslava Ivaniča
a manželku, bytom Smereková 29, Banská Bystrica. OZ súhlasí s dlhodobým
prenájmom. V prípade záujmu žiadateľa bude vyhotovená nájomná zmluva.
k bodu 13)
Anna Kubaliaková – hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu
na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

k bodu 14)
Diskusia poslancov :
Ján Chaban –
z dôvodu bezpečnosti zabezpečiť pri kostole dopravné značenie - obmedzenie
rýchlosti

Mgr. Stanislav Chaban- obec v spolupráci s OR PZ v B. Bystrici pripravuje pasport
dopravného značenia miestnych komunikácií

Ing. Pavol Strečok – vypracovať projekt na zateplenie budovy základnej a materskej
školy v zmysle predloženej výzvy

Zapísala: Mária Vajsová
Overili: Alena Majeríková, Ing. Pavol Strečok

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

