Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 03.05.2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prítomní: Ivan Franko, Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková,
Ing. Pavol Strečok
Program zasadnutia OZ:
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) Úprava rozpočtu obce na r. 2017
6) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu
7) Schválenie záverečného účtu obce Priechod za rok 2016
8) Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
9) Žiadosť o odkúpenie budovy vo vlastníctve obce
10) Žiadosť o stanovisko obce k výstavbe rodinného domu
11) Návrh nájomnej zmluvy
12) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
13) Žiadosť o dotáciu na výmenu trávnika na antukovom ihrisku
14) Rôzne
k bodu 1)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné .
Ing. Milan Vaník a Marek Slobodník svoju neúčasť ospravedlnili.
k bodu 2)
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu určilo Máriu Vajsovú za zapisovateľa zápisnice
a uznesení, Ivana Franka a Ing. Pavla Strečka za overovateľov zápisnice, Jána Chabana
za predsedu návrhovej komisie , Alenu Majeríkovú a Martina Lampera za členov návrhovej
komisie.
k bodu 2/- uznesenie č. 11/2017
k bodu 3)
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou, k predloženému programu
neboli žiadne pripomienky, ani návrhy. Obecné zastupiteľstvo program jednohlasne schválilo.
k bodu 3/-uznesenie č. 12/2017
k bodu 4)
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu ústnu informáciu o stave plnenia uznesení
schválených na zasadnutí dňa 14.3 .2017. Poslanci zobrali informáciu na vedomie
a konštatovali, že uznesenia sú splnené, alebo sa plnia priebežne.
k bodu 4/- uznesenie 13/2017.
k bodu 5/
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh úpravy rozpočtu obce Priechod
na rok 2017 podľa rozpočtového opatrenia č. 1/2017, ktorý spracovala ekonómka Jarmila

Homolová. Úprava sa týkala príjmovej časti rozpočtu: prevod prostriedkov do rezervného
fondu, prevod prostriedkov zo ŠR ( prostriedky) ZŠ z r. 2016.
Úprava výdavkovej časti sa týkala bežných výdavkov : nájomného za pozemky lesov ,
materiál+práce spojené s výmenou okien na budove šatní na ihrisku, stoly a stoličky pre
zariadenie školského stravovania a tiež kapitálových výdavkov: pasport a označenie
miestnych komunikácií, realizácia chodníka v cintoríne „ Pod Stráničkou“ nákup
elektrického sporáka pre zariadenie školského stravovania. Predloženú úpravu poslanci
schválili.
k bodu 5/- uznesenie č. 14/2017
k bodu 6,7)
Hlavný kontrolór obce p. Anna Kubaliaková predložila obecnému zastupiteľstvu stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce Priechod za r. 2016, ktorý bol schválený na zasadnutí
OZ obce Priechod dňa 14.3.2017 a zverejnený spôsobom v obci obvyklým po dobu
15 dní na pripomienkovanie. V závere svojho stanoviska konštatuje, že návrh záverečného
účtu obce za r. 2016 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti.
Obecné zastupiteľstvo zobralo stanovisko na vedomie a záverečný účet schválilo bez
výhrad.
k bodu 6, 7/-uznesenie č. 15/2017, č. 16/2017
k bodu 8)
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť Miroslava Stacha a manželky, bytom
Priechod č. 200 o odkúpenie pozemku parc. KN-C č. 169/2 o výmere 26 m2 , ktorý bol
vytvorený z pôvodnej parcely KN-E č. 399 vo vlastníctve obce Priechod. Žiadosť podali
za účelom majetkoprávneho vysporiadania pozemkov, ktoré dlhodobo užívali spolu
so svojimi právnymi predchodcami.
k bodu 8/- uznesenie č. 17/2017
k bodu 9)
Dňa 7.4.2017 bola obci Priechod doručená žiadosť Občianskeho združenia CHRABYD,
Hviezdoslavova 11, B.Bystrica o odkúpenie budovy bývalej ZŠ ( súpisné číslo 283), ktorú
organizácia užíva na základe nájomnej zmluvy za účelom poskytovania sociálnych služieb.
Svoju žiadosť odôvodnili potrebou nevyhnutnej rekonštrukcie predmetnej budovy. Budova
nevyhnutne vyžaduje rekonštrukčné úpravy, aby mohla spĺňať svoj cieľ. V prípade vzájomnej
dohody a uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi občianskym združením a obcou, OZ garantuje
prednostné právo prijatia občanov obce Priechod do zariadenia Betonika – Zariadenie
pre seniorov, ak na túto službu budú odkázaní. Obecné zastupiteľstvo s odpredajom
predbežne súhlasí, odporučilo starostovi obce o uvedenom zámere informovať občanov obce
a konzultovať podmienky kúpnej zmluvy s právnikom.
k bodu 9/ uznesenie č. 18/2017
k bodu 10)
Dňa 2.5.2017 sa z podnetu žiadateľov Miroslava Ivaniča a manželky Ing. Kataríny Ivaničovej,
bytom Priechod č. 162 uskutočnilo zasadnutie komisie životného prostredia a výstavby
za účelom posúdenia žiadosti – zámeru výstavby rodinného domu na parcele KN-C č. 67/7
v k.ú. Priechod vedenej na liste vlastníctva č. 176 vo vlastníctve žiadateľov. K žiadosti
priložili aj situáciu osadenia plánovanej stavby. Na základe miestnej obhliadky komisia
odporučila obecnému zastupiteľstvu predložený zámer schváliť.
k bodu 10/-uznenenie č. 19/2017

k bodu 11)
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Priechod
a Lesmi SR . Predmetom nájmu je pozemková nehnuteľnosť v správe Lesov SR v k.ú.
Priechod vedná na LV č. 103 . Jedná sa o parcelu KN-C č. 732/10 - pozemok pod tribúnou
v areáli športového ihriska. Obec na základe nájomnej zmluvy získa predmetný pozemok
do nájmu a po uplynutí trojročnej lehoty požiada Lesy SR o jeho odkúpenie do svojho
vlastníctva.
k bodu 11/- uznesenie č. 20/2017.
k bodu 12)
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce ( PHSR) je strategický dokument, ktorý
stanovuje jej strategické ciele a priority rozvoja. Návrh PHSR obec odoslala v decembri
2016 Okresnému úradu v Banskej Bystrici na posudzovanie. Na základe rozhodnutia
Okresného úradu bolo obci dňa 7.4.2017 oznámené, že zisťovacie konanie je ukončené
a PHSR obce na obdobie 2016-2025 sa nebude ďalej posudzovať.
k bodu 12/-uznesenie č. 21/2017
k bodu 13)
Obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi obce predložiť úradu vlády v zmysle
vyhlásenej výzvy v programe Podpory rozvoja športu na rok 2017 žiadosť
o dotáciu na výmenu umelého trávnika na súčasnom antukovom ihrisku. Je potrebné
spracovať žiadosť s prílohami v zmysle záväznej metodiky. Starosta požiada o pomoc
členov stavebnej komisie, prípadne poslancov obecného zastupiteľstva.
k bodu 13/-uznesenie č. 22/2017
k bodu 14)
1) Starosta obce prizval členov stavebnej komisie a poslancov obecného zastupiteľstva
na pripomienkovanie návrhu projektu rekonštrukcie priestranstva pri nákupnom stredisku
Jednota a pri kostole. Na pracovné stretnutie bude prizvaný aj zástupca spoločnosti COOP
Jednota Krupina. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 10.05.2017.
2) Jozef Stankoviansky – zástupca občianskeho združenia Magna Historica požiadal
obecné zastupiteľstvo o spoluprácu pri financovaní realizácie kultúrnospoločenských
projektov pre rozvoj všeobecného povedomia o obci Priechod.
Konkrétne sa jedná o nasledovné projekty:
a) Historicko – náučný chodník k archeologickej lokalite Kamenná
b) Knižná publikácia venovaná najstaršiemu osídleniu katastra obce Priechod, na základe
najnovších archeologických výskumov z posledných rokov
Obecné zastupiteľstvo vzalo jeho žiadosť na vedomie a prisľúbilo poskytnutie finančnej
podpory.
3) Poslanec OZ Ján Chaban odporučil starostovi obce upozorniť p. Martu Čížovú, bytom
Priechod č. 15 na odstránenie stavebného materiálu umiestneného pred záhradkou jej
rodinného domu z dôvodu narušenia estetického vzhľadu okolia pri kostole.
Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Ivan Franko, Ing. Pavol Strečok
Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

