Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Priechod
konaného dňa 18.07.2022
______________________________________________________________________________

Prítomní : podľa prezenčnej listiny
Program:
1/ Otvorenie zasadnutia OZ
2/ Schválenie programu zasadnutia OZ
3/ Schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie, určenie zapisovateľa
zápisnice a uznesení
4/ Vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
5/ Úprava rozpočtu obce na rok 2022
6/ Schválenie zámeru zámeny pozemkov
7/ Určenie rozsahu funkcie starostu obce vo funkčnom období 2022-2026
8/ Určenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ na funkčné obdobie 2022-2026
9/ Rôzne
10/ Interpelácie poslancov
11/ Diskusia
12/ Záver

k bodu 1,2/
Rokovanie OZ otvoril starosta obce, privítal prítomných, konštatoval , že OZ je
uznášaniaschopné, prítomní sú všetci poslanci.
Program rokovania bol doručený všetkým poslancom spolu s pozvánkou, k návrhu
neboli žiadne pripomienky , ani návrhy –program poslanci jednohlasne schválili.
k bodu 2 –uz.č. 21/2022
k bodu 3/
Na návrh starostu obce boli za overovateľov zápisnice navrhnutí : Mgr. B.Homolová
a Ing. Martinec, návrhová komisia v zložení: Ing. P. Strečok – predseda, Ing. E.Murgaš,
Marek Slobodník – členovia, za zapisovateľku zápisnice a uznesení bola určená pracovníčka
OcÚ Mária Vajsová.
k bodu 3- uz.č. 22/2022

k bodu 4/
Anna Kubaliaková – hlavná kontrolórka obce zhodnotila plnenie uznesení OZ schválených
na predchádzajúcich zasadnutiach. Konštatovala, že uznesenia sú splnené, alebo sa plnia
priebežne.
k bodu 4-uz.č. 23/2022
k bodu 5/
Ekonómka obecného úradu Jarmila Homolová predložila obecnému zastupiteľstvu návrh
úpravy rozpočtu obce, úprava sa týka príjmovej aj výdavkovej časti.

Príjmy sú navýšené o sumu 28 000,- € ( dotácia z BBSK na zakúpenie hracích prvkov do MŠ
v sume 3 000,- €, zapojenie rezervného fondu do rozpočtu v sume 25 000,- €).
Výdavková časť rozpočtu upravené o sumu 21 820,- €
 bežný rozpočet - hracie prvky zakúpené z dotácie v sume 3000,- €, hracie prvky
financované z vlastného rozpočtu – 545,- €, oprava múrika za kaplnkou – 2 000,- €,
vypracovanie žiadosti na enviro. fond na zabezpečenie triedeného komunálneho
odpadu v obci – 1 000,- €, odchodné pre pracovníčky MŠ a zariadenie škol.
stravovania z dôvodu odchodu do dôchodku – 1 800,- €
 kapitálový rozpočet – cesta na Istebník – 20 000,- €, zakúpenie krovinorezu
- 1 170,- €, projekt: odstavné plochy v MŠ – 650,- €)
k bodu 5-uz.č. 24/2022

k bodu 6/
Zámenu pozemkov medzi obcou a vlastníkmi Ľ. Gregorom a Petrom Gregorom obecné
zastupiteľstvo schvaľovalo už v minulom roku. Nakoľko sa jednalo o zdĺhavý proces
schvaľovania z dôvodu dodržania plynúcich lehôt, po predložení dokladov na zápis do
katastra nehnuteľností kataster konštatoval, že vlastníctvo k zamieňaným parcelám v zmysle
preloženého geometrického plánu nie je možné zapísať na list vlastníctva, nakoľko
v tomto čase došlo k zmene vlastníckych práv k iným pozemkom ( t.j. v procese
schvaľovania zámeny došlo k zápisu GP iných vlastníkov, a tým aj k nesúladu údajov
v obidvoch geometrických plánoch).
Na základe týchto skutočností sa musí proces zámeny pozemkov medzi obcou
a Gregorovcami uskutočniť v novom konaní.
k bodu 6- uz. č. 25/2022
k bodu 7,8/
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy obce, ktoré sa budú konať
dňa 29.10.2022 obecné zastupiteľstvo schválilo výšku úväzku pre starostu pre nadchádzajúce
volebné obdobie, a tiež určilo počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých budú
občania voliť vo voľbách.
k bodu 7 - uz.č. 26/2022
k bodu 8 - uz.č. 27/2022
k bodu 10/



obecné zastupiteľstvo odporučilo starostovi vykonať revíziu detského ihriska
a následne s pracovníkom zodpovedným za revíziu prekonzultovať spôsob a miesto
osadenia tieniacej plachty na ihrisku
vykonať úpravu terénu pri komunikácii na futbalové ihrisko,

Zapísala:
Overili:

Mária Vajsová
Mgr. Barbora Homolová, Ing. Ondrej Martinec

