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Milí spoluobčania,

Na Vianoce a v roku novom,
želáme Vám nastokrát,
teplé slnko nad domovom,
dobré skutky s dobrým slovom,
zdravia, štastia akurát,
aby Vás mal každý rád.

ani sme sa nenazdali a už tu máme Vianoce.
Vianoce sú časom radosti a veselosti nielen pre
deti, ktoré ich milujú, ale aj pre nás, dospelých.
Vôňa vianočného stola a vianočného stromčeka
sú pre nás nezabudnuteľné, možno aj preto sa na
Vianoce tak veľmi tešíme.
Vianoce však nemôžu byť len o dobrom jedle,
o hodnotných darčekoch, ale o stretnutiach
rodičov so svojimi deťmi, vnúčatami a blízkymi,
s ktorými sa počas celého roka tak často
nestretávame. Tá neopakovateľná atmosféra,
ktorá patrí k Vianociam, sa nedá zabudnúť.
Pozastavme sa a v duchu, poďakujme za lásku,
porozumenie, pomoc, za prácu, ktorá bola
vykonaná pre nás všetkých. Tešme sa z maličkostí
a z každého úprimného úsmevu.
Prežime túto vzácnu vianočnú atmosféru
so šťastím, láskou a pokojom v duši.

Nech sa starosť všetka zruší,
a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo nech sa zdvojí,
aby boli v novom roku,
iba slzy šťastia v každom oku.

V mene celého obecného úradu a v mene svojom
Vám aj v tejto ťažkej dobe prajem z úprimného
srdca príjemné prežitie vianočných sviatkov a do
nového roka pevné zdravie, veľa šťastia a veľa
osobných a pracovných úspechov.
Mgr. Stanislav Chaban, starosta obce
a kolektív obecného úradu v Priechode

OBECNÉ OZNAMY
NEZABUDNITE

NA SVOJU POVINNOSŤ DO KONCA

JANUÁRA 2021

Prvou povinnosťou, ktorá nás čaká už
1 v januári, je podanie daňového priznania
k dani z nehnuteľnosti. Priznanie k dani
z nehnuteľnosti podávajú fyzické a právnické
osoby (daňovníci), ktoré sa v priebehu roka 2020
stali vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá podlieha
dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty
a nebytové priestory v bytovom dome), alebo nastali také zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie
dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov,
uskutočnila sa kolaudácia stavby a pod.).

Daňovník je povinný podať daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti príslušnému správcovi
dane – Obci Priechod – do 31. 1. 2021 (posledný
deň na podanie). Sadzba dane z nehnuteľnosti
platná pre rok 2021 zostáva v rovnakej výške ako
bola platná pre rok 2020.
Druhou povinnosťou je podanie daňového
priznania k dani za psa na rok 2021. Táto
povinnosť sa týka občanov, ktorí sa v roku
2020 stali vlastníkmi psa.
Sadzba dane za psa na rok 2021 je vo výške 8,30
€ na jedného psa (rovnaká ako v roku 2020).
Termín – do 31. 1. 2020.
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V termíne do 31. 1. 2021 môžu občania,
ktorí sa v roku 2020 zdržiavali mimo miesta trvalého bydliska z dôvodu práce, štúdia, alebo zaplatili poplatok za komunálny odpad
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v inej obci, požiadať o úľavu z poplatku za KO za
rok 2020. V žiadosti je potrebné uviesť počet dní,
za ktoré sa úľava žiada. Neoddeliteľnou súčasťou
žiadosti je aj doklad, ktorý potvrdzuje dané skutočnosti (potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo miesta trvalého pobytu alebo v zahraničí, potvrdenie o návšteve školy pre študenta, fotokópia
dokladu o zaplatení poplatku za odpad v inej obci
alebo meste.
Žiadosť sa podáva v zmysle § 20, § 21 VZN
č. 9/2015, ktoré je k dispozícií na webovej stránke obce – v záložke Samospráva – Všeobecne záPARKOVANIE

MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA CESTÁCH

A CHODNÍKOCH

V súvislosti s opakovaným porušovaním zákona
č. 8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom
v parkovaní motorových vozidiel na cestách, ako
aj na chodníkoch v obci, Vás týmto upozorňujeme
na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1 zákona
č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
• pri státí motorového vozidla na ceste musí
zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký
najmenej 3 m pre každý smer jazdy (čiže minimálne 6 m) a pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre obidva
smery jazdy.
• zároveň podľa § 25 ods. 1 písm. q vyššie citovaného zákona vodič nesmie zastaviť a stáť
na chodníku, okrem prípadu podľa §52 ods. 2,
ktorý znie – iní účastníci cestnej premávky než
chodci nesmú chodník používať, to neplatí, ak

AKTIVITY ZŠ A MŠ
TEŠÍ NÁS, ŽE SME UČILI V ŠKOLE ...
Už v septembri sme pokračovali v súťaži Hovorme o jedle. Žiaci s p. učiteľkami vytvorili prezentácie na témy: Potravinový odpad, Ovocie
v našich záhradách. Prezentáciám predchádzali
rôzne aktivity, ktoré deti nielenže zaujali, ale ich
prostredníctvom zistili nové zaujímavé informácie, hlavne o potravinovom odpade v našej školskej jedálni. V tejto súťaži sme získali Zlatý diplom za aktívnu účasť už vo VIII. ročníku súťaže.
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väzné nariadenia. Tlačivo žiadosti je k dispozícii
na webovej stránke alebo priamo na obecnom
úrade.
Do pozornosti občanov dávame skutočnosť, že
pre rok 2021 bola schválená sadzba poplatku
za komunálny odpad vo výške 25,- € na osobu
(0,0685 € za osobu a kalendárny deň) z dôvodu
zvýšených nákladov na zber a zneškodnenie odpadu v roku 2020 a zvýšených poplatkov
za uloženie odpadu na skládke platných pre rok
2021.

dopravnou značkou alebo dopravným značením
je určené inak, alebo ak ide o zastavenie, alebo
státie vozidla, pri ktorom zostane voľná šírka
chodníka 1,5 m‘.
Pri parkovaní na chodníkoch a na cestách v obci
dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej
premávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, ako aj k obmedzeniu pohybu
chodcov po chodníku.
Na základe uvedených skutočností Vás dôrazne
žiadame o dodržiavanie ustanovení zákona
o parkovaní vozidiel na cestách a chodníkoch v
obci. Obecný úrad na základe požiadavky vodičov
autobusov, spoločností vykonávajúcich odvoz
komunálneho odpadu v obci, vodičov, ktorí budú
vykonávať zimnú údržbu komunikácií, poslancov
obecného zastupiteľstva a tiež občanov obce kontaktoval Okresné riaditeľstvo policajného zboru
v Banskej Bystrici za účelom vykonávania náhodných kontrol parkovania vozidiel s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti.

Zapojili sme sa do súťaže Čitateľský oriešok,
ktorá je zameraná na čítanie s porozumením
a následnou ilustráciou k prečítaným textom.
Daná situácia nám nedovolila pozdraviť našich
seniorov na spoločnom stretnutí. Deti vyrobili
pozdravy, ktorými im pripomenuli mesiac úcty
k starším.
O niečo neskôr deti rozniesli vianočné pozdravy
starším obyvateľom našej obce. Vyrobili ich viac
ako 100. Pozdravy sme odoslali aj do susednej
obce Baláže.
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Deti z materskej
školy
pripravili
(tiež pre seniorov
do sociálnych domovov)
darčeky
v rámci
projektu
„Koľko lásky sa
zmestí do krabice
od topánok“.
Mikuláš nám priniesol sladké darčeky do našej školy
a škôlky. Deti mu
pripravili
krátky
program a roztancovali aj Mikuláša s anjelom.

ŽIVOT V NAŠEJ OBCI
Milí Priechoďania,
zdá sa nám vhodné pripomenúť niekoľko nepísaných pravidiel a zvykov spolunažívania občanov našej dediny, aby sa nám tu žilo príjemne,
bez konfliktov, bez zazerania susedov. Cítime
a vidíme, že postupne sa vytrácajú niektoré zvyky
a tradície, ktoré robili našu dedinu dedinou
a vďaka ktorým sa na dedine žilo pokojne a bezpečne. V dnešnej dobe žijú medzi pôvodnými
Priechoďanmi aj noví spoluobčania, ktorí sa sem
prisťahovali a možno sa doteraz ešte nestretli
so spôsobom života na dedine. Práve pre nich, ale
aj pre nás „starousadlíkov“ pripomíname to, čo je
pre Priechod typické. Zároveň pozorujeme trend
bývania – tzv. prespávanie v našej obci, pričom
práca, vzdelania a všetky záujmy či aktivity smerujú do blízkeho mesta, čo nás mrzí. Z toho dôvodu uverejňujeme aj zoznam aktivít a podujatí,
ktoré naša obec ponúka a budeme radi, ak si každý nájde niečo vhodné pre seba, pre svoje deti.
SUSEDSKÉ SPOLUNAŽÍVANIE
✔ nedeľa bola v našej dedine odnepamäti sviatočným dňom aj dňom pracovného pokoja –
nielen kvôli majorite kresťanov-katolíkov, ale
aj kvôli faktu, že každý človek bez ohľadu na
vierovyznanie potrebuje nabrať duševnú, duchovnú aj fyzickú silu do ďalšieho pracovného
týždňa, preto by sme sa mali správať ohľaduplne a dopriať každému obyvateľovi našej obce v tento deň kľud a pokoj
✔ nerušme teda svoju rodinu, susedov, celú
ulicu hlučnými prácami okolo domu (kosenie
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Nech vianočný
zvonček šťastím Vám
zvoní,
nech vianočný čas
v lásku sa zmení.
Tak krásne ako sa
hviezda nad
Betlehemom ligoce,
tak nádherné a
tajomné Vianoce
Vám, spolu s deťmi,
praje kolektív
Základnej školy
s materskou školou v Priechode
trávy, pílenie dreva, hlučné prestavby príbytkov, oprava a údržba áut a podobné práce)
✔ myslime na životné prostredie – nespaľujme
odpad, nevyhadzujme smeti v okolí obce – nevytvárajme skládky odpadu
✔ snažme sa mať okolie našich domov upravené,
aby prechádzka dedinou bola pre každého estetickým zážitkom, aby sme sa nehanbili aj pred
cudzími cyklistami či návštevníkmi našej obce,
proste reprezentujme obec aj týmto spôsobom
✔ zodpovedne zbierajme po našich psoch exkrementy z verejných priestorov a vyhadzujme ich do smetných nádob na to určených
✔ v zime odpratávajme sneh z chodníkov pred
naším domom, aby po ňom bezpečne mohli
prejsť žiaci do školy, seniori do obchodu či
do kostola, pracujúci na autobusovú zastávku,
mamičky na prechádzku s deťmi
✔ vo vianočnom období zvykneme ozdobiť
svoje domy svetielkami, čo je síce pekné, no na
druhej strane blikajúce svetlá znižujú kvalitu
spánku našim susedom – buďme teda ohľaduplní a tolerantní a svetlá v noci vypínajme
BEZPEČNOSŤ OBČANOV
✔ chodníky pri obecnej komunikácii sú určené
pre chodcov – školopovinné deti, matky
s kočíkmi a seniori majú najväčší problém prechádzať okolo zaparkovaných áut na chodníkoch – dbajme na ich bezpečnosť a parkujme
svoje autá vo dvoroch a v garážach, každý
z nás má predsa priedomie či dvor, nebuďme
teda leniví a parkujme autá v týchto priestoroch
✔ kedysi, keď ľudia potrebovali koňa, postavili
stajňu a umiestnili ho tam – my dnes potrebu-
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jeme auto, tak sa oň postarajme a nenechávajme ho odstavené na chodníku či na ceste
✔ dbajme na dodržiavanie vhodnej rýchlosti
motorových vozidiel a rýchlosť znížme najmä
v okolí materskej a základnej školy, kostola,
obchodov a detských ihrísk
VZÁJOMNÁ KOMUNIKÁCIA
✔ v dedinskej komunite sa odjakživa každý
s každým poznal, a hoci sa pomery v priebehu
času zmenili, stále je slušné pozdraviť okoloidúceho či suseda
✔ v obci máme vytvorené miesta na kultúrne vyžitie a oddychové zóny, ktoré by sme si mali vážiť
a chrániť – naučme aj deti, ako správne využívať
tieto priestory (treba vedieť odhadnúť, čo je
vhodné pre deti a čo už nie je vhodné pre mládež)
AKCIE V OBCI
Materská a základná škola
✔ obidve vzdelávacie inštitúcie úzko súvisia
so životom v obci, podieľajú sa na príprave
viacerých kultúrno-spoločenských podujatí
(Deň matiek, Deň úcty k starším, oslava Mikuláša, vianočné trhy) – doprajme teda deťom
výhody bezpečného a rodinného prostredia
dediny a prihlásme ich do škôlky a školy v obci
✔ v materskej škole sa deti stretávajú
s mnohými zaujímavosťami, a tak si rozširujú
obzor a rozhľad (návšteva sokoliarov, včelára,
horára, folklórne tradície, výroba keramiky,
pečenie vianočných oblátok, stavanie mája,
nakladanie kapusty, ...) + bonusom je krásne
prostredie školského dvora
✔ v základnej škole sa deti učia v spojených
triedach, čo však nie je nevýhodou, práve naopak – tí mladší preberajú od starších žiakov
vedomosti a zručnosti, sú pre nich ťahúňmi
a keďže triedy nie sú preplnené, pani učiteľky
majú dostatok priestoru venovať sa jednotlivým ročníkom osobitne
✔ pani učiteľky využívajú nové vyučovacie metódy – fotografie dostupné v aplikácii EduPage
dokumentujú život v škole a môžete si ich kedykoľvek pozrieť
Kultúrne podujatia
✔ v Priechode sa každoročne môžeme zúčastniť viacerých kultúrnych podujatí: v máji
oslava Dňa matiek, v lete Folklórne popoludnie
na ihrisku, koncom septembra obecný deň Na
Michala, v októbri večierok s vystúpením detí
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v priestoroch farskej budovy pri príležitosti
Dňa úcty k starším, v decembri prichádza
k deťom sv. Mikuláš, organizujú sa vianočné
trhy a kapustnica, počas vianočného obdobia
môžeme navštíviť divadelné predstavenie
v kultúrnom dome v podaní priechodských divadelníkov, na jar a na jeseň býva burza rozličných vecí v priestoroch kultúrneho domu
Športové podujatia
✔ volejbal: pravidelné priateľské stretnutia
nadšených mladých volejbalistov – posily prijmú veľmi radi
✔ futbal: v obci hráva A-mužstvo, prípravka detí a starí páni – každý, kto má rád futbal, je určite vítaný
✔ v lete futbalový turnaj o pohár starostu obce,
na jeseň cyklopreteky pre deti i dospelých
v areáli futbalového ihriska a v priľahlom okolí, v zime klzisko v priestore ihriska s umelou
trávou (ak počasie praje)
✔ v lete cvičenie pre deti v priestoroch futbalového ihriska, od jesene do jari aerobic
v kultúrnom dome
✔ o všetkých podujatiach informujeme na info
tabuliach pri obchode a OcÚ a na stránke obce
✔ zároveň prosíme psíčkarov, aby svojich miláčikov nevenčili v areáli futbalového štadiónu
– ten je určený predovšetkým športuchtivým
občanom, rozľahlý priechodský chotár ponúka
dostatok priestoru na venčenie psov
Farské aktivity a pobožnosti
✔ v našej obci žije väčšina občanov rímskokatolíckeho vierovyznania, máme svoj kostol
i kňaza, pod jeho správu patria veriaci
z Priechodu aj z Balážov
✔ sv. omše majú svoj stabilný poriadok:
v Priechode pondelok 7.30 hod., utorok – sobota 18.00 hod., nedeľa 10.30 hod.
✔ okrem spomínaných bohoslužieb sa veriaci
zúčastňujú mnohých pobožností a spoločných
modlitbových stretnutí – viac informácií na nástenke vedľa dverí kostola či v infoliste, ktorý
každú nedeľu vydáva a distribuuje farský úrad
Budeme radi, ak si každý nájde v živote obce
svoje miesto a uplatnenie. Prajeme si, aby sa
v Priechode každému žilo dobre ☺
Za poslancov obecného zastupiteľstva
Mgr. Barbora Homolová a PhDr. Lucia Lamperová

