Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 14.03.2017

_____________________________________________________________
Prítomní: Ivan Franko, Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková,
Marek Slobodník, Ing. Pavol Strečok
Ing. Milan Vaník ( z dôvodu neskoršieho príchodu sa zúčastnil hlasovania
od 9/ bodu programu)
Program:
1) Otvorenie zasadnutia OZ
2) Určenie zapisovateľa zápisnice a uznesení, overovateľov zápisnice , predsedu a členov
návrhovej komisie
3) Schválenie programu zasadnutia OZ
4) Kontrola plnenia uznesení
5) Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
6) Všeobecne záväzné nariadenie obce Priechod o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na rok 2017
7) Návrh záverečného účtu Obce Priechod k 31.12.2016
8) Inventarizácia majetku a účtov Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod
k 31.12.2016
9) Správa hlavného kontrolóra z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami
Obce Priechod a Základnej školy s MŠ Priechod k 31.12.2016
10) Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce
11)Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
12) Rôzne

K bodu 1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných a konštatoval, že z celkového počtu 7 poslancov bolo na začiatku prítomných
šesť , konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Poslanec Ing. Vaník
prišiel na zastupiteľstvo až pri deviatom bode rokovania.
k bodu 2)
Na návrh starostu obecné zastupiteľstvo určilo Máriu Vajsovú za zapisovateľa zápisnice
a uznesení, Jána Chabana a Martina Lampera za overovateľov zápisnice, Alenu Majeríkovú,
za predsedu návrhovej komisie, Mareka Slobodníka a Ing. Pavla Strečka za členov návrhovej
komisie.
K bodu 2/ - uznesenie č. 1/2017.
k bodu 3)
Program zasadnutia bol poslancom doručený spolu s pozvánkou, k programu poslanci
nemali žiadne pripomienky, ani návrhy, program jednohlasne schválili.
k bodu 3/ - uznesenie č. 2/2017

k bodu 4)
Starosta podal obecnému zastupiteľstvu ústnu informáciu o stave plnenia uznesení
z roku 2016. Poslanci zobrali informáciu na vedomie a konštatovali že uznesenia
sú splnené.
K bodu 4/-uznesenie č.3/2017
k bodu 5)
Ekonómka obce Jarmila Homolová informovala prítomných, že obec môže na základe
predložených žiadostí poskytnúť z výnosu dane z príjmov územnej samospráve finančné
prostriedky na záujmové vzdelávanie detí vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom
na území obce Priechod. Na obdobie 1-8/2017 o tieto prostriedky požiadali: Základná škola
s MŠ Priechod, Základná škola-SNP 20, B.Bystrica, Rímskokatolícka cirkev- B.Bystrica,
CVČ- Moskovská 2, B.Bystrica, CVČ – K centrum B.Bystrica, Slovenské misijné hnutie
Banská Bystrica.
K bodu 5/ - uznesenie č. 4/2017
k bodu 6)
V decembri 2016 obecné zastupiteľstvo schválilo Návrh VZN obce Priechod o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej školy, dieťa materskej školy a dieťa
školského zariadenia na rok 2017, ktoré bolo zverejnené na úradnej tabuli obce na
pripomienkovanie a schválené na dnešnom zasadnutí OZ.
K bodu 6/- uznesenie č. 5/2017
k bodu 7,8,9)
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh záverečného účtu obce Priechod za rok
2016. Obecné zastupiteľstvo odporučilo návrh zverejniť na úradnej tabuli obce na
pripomienkovanie po dobu 15 dní a následne schváliť na najbližšom zasadnutí .
Jarmila Homolová-ekonómka predložila prítomným stav účtov obce k 31.12.2016 .
Anna Kubaliaková-hlavný kontrolór obce zhodnotila hospodárenie obce a MŠ s finančnými
prostriedkami v roku 2016. Podľa jej vyjadrenia kontrolou nebolo zistené žiadne
neoprávnené čerpanie financií, dotácie poskytnuté z rozpočtu obce organizáciám v obci- OFK
Priechod a FS Priechoďan boli čerpané v súlade so zmluvou , avšak u obidvoch subjektov
nebol dodržaný termín predloženia zúčtovania.
K bodu 7/ - uznesenie č. 6/2017
K bodu 8/ - uznesenie č. 7/2017
k bodu9/ - uznesenie č. 8/2017
k bodu 10)
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci december 2016 prerokovalo žiadosť p. Jaroslava Ivaniča,
bytom Smreková 26, Banská Bystrica, ktorý požiadal o odkúpenie pozemku parc. KN-C
č. 759 v k.ú. Priechod, ktorý je vo vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo odpredaj
neodsúhlasilo. Následne p. Ivanič požiadal o prenájom pozemku. OZ schváli nájomnú zmluvu
na prenájom pozemku, cenu za prenájom obec. zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vo výške
0,05 € za m2 a rok.
K bodu 10/ - uznesenie č. 9/2017
k bodu 11)
Radoslav Kmeť, bytom Priechod č. 130 požiadal v mesiaci január 2017 o odkúpenie
časti pozemku vo vlastníctve obce – parc. KN-C 757/1 v k.ú. Priechod. Jedná sa o časť
pozemku školského dvora, ktorý susedí s nehnuteľnosťou žiadateľa. Obecné zastupiteľstvo

odpredaj neschválilo z dôvodu, že v súčasnosti uvedený pozemok užíva OZ CHRABYD
na základe platnej nájomnej zmluvy.
K bodu 11/-uznesenie č. 10/2017.

k bodu 12)
Starosta informoval prítomných :
1/ obec podala na kataster žiadosť o zapísanie protokolu
o bezodplatnom prevode pozemkov zo Slovenského pozemkového fondu na obec- jedná
sa o pozemky v areáli športového ihriska a pod cestu smerom od čističky po potok Ľupčica
2/ Pre potreby územného konania za účelom dobudovania chýbajúcej kanalizácie obec
s vlastníkmi uzatvára zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného bremena. 90 %
zmlúv je už podpísaných , zvyšné tvoria zomrelí vlastníci, ktorých podiely nie sú
prededené, vlastníci, ktorí nežijú v obci a zmenili adresu trvalého pobytu – je sťažená
identifikácia ich súčasných adries a potom sú vlastníci, ktorí žijú v obci, akcia sa ich
priamo dotýka , ale nesúhlasia s budovaním kanalizácie na ich pozemkoch.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce, aby ich prizval na obecný úrad
a osobne s nimi rokoval o uzatvorení zmluvy.
•

Chaban Ján – upozorniť firmu Agro Priechod – vyčistiť rigol pri vstupnej bráne do
areálu RD , ktorý je zaplnený močovkou.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Ján Chaban, Martin Lamper

Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

