Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
dňa 26.7.2017
___________________________________________________________________________
Prítomní: Ivan Franko, Ján Chaban, Martin Lamper, Alena Majeríková, Marek Slobodník,
Ing. Pavol Strečok
Program zasadnutia OZ:
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) Úprava rozpočtu obce na r. 2017
6) Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky
a individuálnej účtovnej závierky obce Priechod k 31.12.2016
7) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priechod č. 1/2017 o určení
výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
8) Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017
9) Žiadosť o odkúpenie ( resp. dlhodobý prenájom, súhlas s užívaním) pozemkov vo
vlastníctve obce
10 Prerokovanie výsledkov kontroly eGovernment a informačné systémy obcí a miest
11) Rôzne

k bodu 1,2)
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril starosta Mgr. Stanislav Chaban, privítal
prítomných a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Rokovania
sa zúčastnilo 6 poslancov, Ing. Milan Vaník svoju neúčasť ospravedlnil.
Obecné zastupiteľstvo na návrh starostu určilo Máriu Vajsovú za zapisovateľa zápisnice
a uznesení, Martina Lampera a Mareka Slobodníka za overovateľov zápisnice, Ing. Pavla
Strečka za predsedu návrhovej komisie, Ivana Franka a Jána Chabana za členov návrhovej
komisie.
k bodu 2/-uznesenie č. 23/2017
k bodu 3)
Program rokovania bol poslancom odoslaný spolu s pozvánkou, poslanci nemali
k predloženému návrhu žiadne návrhy a pripomienky. Na návrh starostu bol do programu
doplnený desiaty bod rokovania, ktorý súvisel s požiadavkou Národného kontrolného úradu
SR, ktorý na obecnom úrade vykonal kontrolu. OZ program jednohlasne schválilo.
k bodu 3/- uznesenie č. 24/2017.
k bodu 4)
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu ústnu informáciu o stave plnenia uznesení
schválených na zasadnutí dňa 03.05.2017. Poslanci zobrali informáciu na vedomie
a konštatovali, že uznesenia sú splnené.
k bodu 4/ - uznesenie č. 25/2017

k bodu 5)
Ekonómka Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu
rozpočtu obce podľa rozpočtového opatrenia č. 2/2017. Úprava sa týkala príjmovej
aj výdavkovej časti. Príjmová časť bola navýšená v položke: podielové dane o sumu
3 250,- €, poskytnutá dotácia od Lesov SR ( dotáciu lesy poskytli na základe žiadosti
obce Priechod) na opravu cesty do Istebníka vo výške 10 000- €
Výdavková časť rozpočtu bola upravená o položku: registratúra (stredisko,vyraď.konanie)
suma 3000,- €, nákup regálov do registratúrneho strediska 250,- €, výdavky na opravu
cesty do Istebníka vo výške 10 000,- €.
Obecné zastupiteľstvo schválilo úpravu rozpočtu podľa predloženého návrhu.
k bodu 5/ - uznenenie č. 26/2017.
k bodu 6)
V júni 2017 Ing. Eva Kútiková – nezávislý audítor vykonala na obecnom úrade audit
individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky obce Priechod za r. 2016.
Správu z vykonaného auditu predložila ekonómka – Jarmila Homolová obecnému
zastupiteľstvu, obecné zastupiteľstvo vzalo správu na vedomie.
k bodu 6 / - uznesenie č. 27/2017
k bodu 7)
V súvislosti so zmenou výšky životného minima od 1.7.2017 musí obecné zastupiteľstvo
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie obce ( ďalej len VZN) o určení výšky príspevku na
činnosť školy a školského zariadenia. Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje výšku
mesačného príspevku, ktorý je povinný uhrádzať rodič na jedno dieťa alebo jedného žiaka
za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úradu nákladov na činnosti školského klubu
detí, na čiastočnú úradu nákladov v školskej jedálni. Predložený návrh VZN obecné
zastupiteľstvo schválilo a odporučilo ho zverejniť na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní
na pripomienkovanie. VZN bude schválené na zasadnutí OZ v mesiaci august 2017.
k bodu 7/ - uznesenie č. 28/2017
k bodu 8)
Pani Anna Kubaliaková – hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu
návrh svojej kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017. Kontrolná činnosť v tomto období
bude zameraná na kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu účtovných
dokladov ( faktúr, bank. výpis, pokladničné a interné doklady) obce aj základnej školy,
kontrolu vyúčtovania dotácií poskytnutých obcou, kontrolu plnenia príjmov a výdavkov,
kontrolu pokladničnej hotovosti. Obecné zastupiteľstvo plán činnosti hl. kontrolóra
jednohlasne schválilo.
k dobu 8/ - uznesenie č. 29/2017
k bodu 9)
1) Darina Bobáková, bytom Starohorská 5, Banská Bystrica – vlastníčka pozemku
parc. KN-C č. 884/44 v k.ú. Priechod ( Pod Priečnou) požiadala obec o odkúpenie, resp.
prenájom časti pozemku parc. KN-C č. 884/ 67 o výmere 8 m2 z dôvodu prechodu hraničnej
čiary pozemkov v jej vlastníctve a vo vlastníctve obce stredom jej vodomernej šachty . Svoju
žiadosť zdôvodnila tým, že chce vybudovať ohraničenie svojho pozemku a zachovať
možnosť prístupu k vodomernej šachte.
Obecné zastupiteľstvo odpredaj neschválilo, odsúhlasilo dlhodobé užívanie pozemku.
2) Zdenko Molnár, bytom Priechod č. 291 požiadal obec o odkúpenie, resp. prenájom
pozemku parc. KN-C č. 758/1 v k.ú. Priechod vo vlastníctve obce , ktorý sa nachádza

v areáli bývalej základnej školy . Uvedený pozemok je v súčasnosti predmetom nájomnej
zmluvy obce a OZ CHRABYD.
Obecné zastupiteľstvo odpredaj neschválilo, ale súhlasí, aby p. Molnár pozemok naďalej
využíval na dovoz paliva ako doposiaľ.
k bodu 9/ - uznesenie č. 30/2017
k bodu 10)
V termíne od 07.3.2017-12.06.2017 Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočnil na obecnom úrade
kontrolu – eGovernment a informačné systémy obcí a miest. Zistené nedostatky súvisiace so
zabezpečením výkonu verejnej moci elektronicky sú uvedené v protokole o výsledku
kontroly, ktorý bol obecnému zastupiteľstvu predložený k nahliadnutiu. Starosta prítomných
informoval, že časť zistených nedostatkov je už odstránená, termín na konečné odstránenie
nedostatkov obec stanovila na 31.12.2017. Túto informáciu obecné zastupiteľstvo zobralo
na vedomie a bude o tom informovať aj najvyšší kontrolný úrad SR.
k bodu 10/ - uznesenie č. 31/2017
k bodu 11)
Zdenko Molnár ( č. 121) – požiadal starostu a obecné zastupiteľstvo, aby riešili odvod
dažďový vôd „ Za Pastierňou“ z vyústenej obecnej dažďovej
kanalizácie ( je potrebné vybudovať odvodňovací rigol, aby voda
nestekala na súkromné pozemky).

Mgr. Stanislav Chaban 1/V poslednom čísle obecného informačného buletínu bol zverejnený
(starosta obce)
oznam pre majiteľov motorových vozidiel, aby neparkovali svoje
automobily na chodníkoch a na hlavnej ceste .Takéto
nezodpovedné parkovanie je jednak v rozpore s pravidlami cestnej
premávky, ale hlavne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky –
nielen vodičov ,ale aj chodcov. Keďže tento oznam (upozornenie)
nemal žiadny efekt, občania parkujú vozidlá na týchto miestach
naďalej, na základe opätovných sťažností občanov , vodičov
autobusov a ostatných zodpovedných vodičov OZ odporučilo
starostovi, aby za účelom vyriešenia parkovania kontaktoval
políciu.
2/ Na základe žiadosti Občianskeho združenia CHRABYD,
Banská Bystrica o odkúpenie budovy bývalej ZŠ, ktorú v súčasnosti
využíva na základe nájomnej zmluvy s obcou na poskytovanie
sociálnych služieb, starosta na odporučenie obecného
zastupiteľstva vystavil objednávku na vypracovanie znaleckého
posudku na budovu bývalej ZŠ a pozemku pod budovou - parc.
KN-C č. 757/5 v k.ú.Priechod pre znalca Ing. Cyrila Faška.
Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu pracovnú verziu
znaleckého posudku č. 14/2017, kde všeobecná hodnota budovy
a pozemku bola určená vo výške 68 600,- €. Obecné zastupiteľstvo
pracovnú verziu znaleckého posudku akceptovalo.

Lakatošová Marta
(č. 201)

-

predniesla žiadosť vodiča autobusu, aby bolo pred bytovkou
na autobusovej zastávke pre občanov vydláždené miesto na
vystupovanie z autobusu.

Zapísala: Mária Vajsová
Overili : Martin Lamper, Marek Slobodník
Mgr. Stanislav Chaban
starosta obce

