
                              U z n e s e n i a   č. 41 - 54 

                           zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                       zo dňa 09. 08. 2017         III / 2017 

 

                                            Uznesenie č. 41/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva v Priepasnom dňa  09.08.2017. 

Za : 3-  Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora  

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                                Uznesenie č. 42/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

b)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva v Priepasnom  dňa 09.08.2017. 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

 



                                           

                                                Uznesenie č. 43/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 3: Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

                                             Uznesenie č. 44/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 4:  Návrh na pôsobnosť obecnej polície v obci v spolupráci s Mestom Brezová 

                  pod Bradlom -  Mestskou políciou 

  
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  predbežne súhlasí s pôsobnosťou obecnej polície v obci  

Priepasné v spolupráci s Mestom Brezová pod Bradlom - Mestskou políciou v k. ú. Priepasné 

a rozhodne o jej pôsobnosti po predložení návrhu zmluvy Mestom Brezová pod Bradlom 

obecnému zastupiteľstvu v Priepasnom.  

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

 

 



                                              Uznesenie č. 45/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 5:  Návrh na I. úpravu rozpočtu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1  

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

podľa priloženého návrhu nasledovne: 

 

 

Bežné príjmy                   206 270,00 €                Bežné výdavky:                        206 270,00 € 

Kapitálové príjmy:             55 000,00 €               Kapitálové výdavky                    55 000,00 € 

Finančné príj. operácie:    31 553,00  €                Finančné výdavkové operácie:   31 553,00 € 

Príjmy celkom                 292 823,00  €               Výdavky celkom:                      292 823,00 € 

 
 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

                                               Uznesenie č. 46/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 6:  Návrh na zmenu Sadzobníku úhrad obce Priepasné platného od 1.7.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Sadzobník úhrad obce Priepasné platného 

od 1.7.2013 a po zapracovaní navrhovaných pripomienok bude opäť predložený na neskoršie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva v Priepasnom.   

 
 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                 starosta  obce 

                                                                                           

                                     



                                             Uznesenie č. 47/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 7:  Návrh na nadobudnutie nehnuteľnosti do vlastníctva obce - usporiadanie 

                   vlastníckych vzťahov pre zosúladenie užívacieho a právneho stavu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  

I. prerokovalo  znenie kúpnej zmluvy a možnosť odkúpenia nehnuteľnosti  

vedenej v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č. 1099 – parcely KN“E“ č. 15281.  

 

II. schvaľuje úplné znenie kúpnej zmluvy a odkúpenie nehnuteľnosti parcely  

KN“E“ 15281, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Priepasné - pri futbalovom ihrisku a spoločne 

s ihriskom tvoria jeden funkčný celok.  

Uvedená nehnuteľnosť (  Právny vzťah k parcele KN“E“ č. 15281 je evidovaný na LV č. 

1099 ) je v  podielovom spoluvlastníctve:  

- p. Ivana Petruchu, nar. 22.07.1944, trvale bytom 906 15 Priepasné 204 – vlastnícky 

podiel 1/3= 123,67 m2;  

- p. Anny Čačkovej Markovej, rod. Markovej, nar. 28.07.1969, 

trvale bytom Priepasné 241, 90615 Priepasné, štátna občianka SR - vlastnícky  

podiel 1/3= 123,67 m2  

- p. Alžbety Školudovej, rod. Petruchovej, nar. 21.02.1952, trvale bytom 922 11 Prašník 

č.1 – vlastnícky podiel 1/3= 123,66 m2 

( Právny vzťah k parcele KN“E“ č. 15281 je evidovaný na LV 1099 ) 

 

Kúpnu cenu za odkúpenie  vyššie uvedenej  nehnuteľnosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo 

obce Priepasné na sumu 3,- €/m2; čo predstavuje v prospech:  

 

p. Ivana Petruchu za celkom 123,67 m2 predstavuje kúpnu cenu 371,01,- €,  

slovom tristo sedemdesiatjeden eur a jeden cent.  

p. Anny Čačkovej Markovej za celkom 123,67 m2 predstavuje kúpnu cenu 371,01,- €,  

slovom tristo sedemdesiatjeden eur a jeden cent.  

p. Alžbety Školudovej za celkom 123,66 m2 predstavuje kúpnu cenu 370,98,- €, slovom tristo 

sedemdesiat eur a deväťdesiat osem centov. 

 

Náklady spojené s vyhotovením kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a poplatkami za podanie 

návrhu na vklad do katastra nehnuteľností uhradí Obec Priepasné ako kupujúci. 

Prevod je v súlade so zákonom č.  138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            



                                               Uznesenie č. 48/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 8: Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo použitie prostriedkov rezervného fondu 

na bežné výdavky vo výške 11000,- Eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce 

Sociálne zariadenie na miestnom ihrisku, s. č. 260 nachádzajúca sa na parcele číslo 15308/5 

v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

                                                 Uznesenie č. 49/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 8: Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

b )Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na 

bežné výdavky vo výške 11000,- Eur na odstránenie havarijného stavu majetku obce Sociálne 

zariadenie na miestnom ihrisku, s. č. 260 nachádzajúca sa na parcele číslo 15308/5 v zmysle 

ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

   



                                                 Uznesenie č. 50/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 9: Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné zriadenie odplatného 

časovo neobmedzeného vecného bremena na vybudovanie vodomernej šachty pre pozemok 

na parcele KNC č. 14320/2 v k. ú Priepasné na pozemkoch vo vlastníctve obce v prospech  

Miroslava Bari, nar.14.10.1989, bytom Bučinová 18, 821 07 Bratislava  nasledovne:  

 I. Vodomernú šachtu na pozemku : 

-na parcele KNC č. 14275/1 - lesný pozemok o výmere 25831 m2 na pozemku vo vlastníctve 

obce pre budúcu stavbu v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. a Zásadami hospodárenia s 

majetkom Obce Priepasné uloženie vodomernej šachty predloženej žiadateľom odsúhlasuje 

pri dodržaní nasledovných podmienok : 

- náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, zmluvy o zriadení 

vecného bremena, návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradí oprávnený 

z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

- žiadateľ dá vypracovať geometrický plán, podľa skutočného užívania, pri vytyčovaní 

vecného bremena bude prítomný starosta obce 

- cena z vecného bremena je stanovená na sumu 100 eur 

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

 

 

 

 

 



                                                     Uznesenie č. 51/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 9: Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve obce 

 

II.  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom   splnomocňuje starostu obce podpísať žiadateľom   

predložený návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorej prílohou bude geometrický plán 

s umiestnením vecného bremena. 

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                            

 

                                                   Uznesenie č. 52/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 10: Návrh podpory pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom odporúča právnickej osobe Drevorez Priepasné, spol. 

s.r.o., IČO: 34139281 poskytnúť NsP Myjava sponzorský príspevok vo výške 3 Eur podľa 

počtu obyvateľov Obce Priepasné k 9.8.2017.  

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                             

 

                                         

                                            

 



                                              

                                                   Uznesenie č. 53/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 11: Návrh k poskytovaniu právnych služieb pre obec 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom predbežne súhlasí, aby boli Obci Priepasné poskytované 

právne služby pre obec aj po preverení záujmu okolitých obcí a preverení cien za 

poskytovanie takýchto služieb. 

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                             

 

 

                                                

                                                  Uznesenie č. 54/2017 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 09.08.2017 

K bodu 12: Prestavba priestorov požiarnej zbrojnice na komunitné centrum  

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s modernizáciou budovy nevyužívaného objektu 

bývalej požiarnej zbrojnice na komunitné centrum a schvaľuje projektový zámer podľa 

aktuálnych možností pre čerpanie finančných prostriedkov z dotácií, štrukturálnych fondov, 

alebo národných projektov. Výpožička priestorov požiarnej zbrojnice pre zriadenie 

Dispečingu agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  

 

Za : 3- Mgr. Lenka Mlčúchová, Ing. Pavol Potúček, Vladimír Valihora   

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                             

 

 

 



 

–––––––––––––––––––––––––––––––––                           ––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––                               zástupca  starostu                                                                                      

overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

                                                   ––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

        Podpisy poslancov 

        1.   Ing. Potúček Pavol              –––––––––––––––––––– 

        2.    Mgr.Mlčúchová Lenka       –––––––––––––––––––– 

        3.    Malečka Stanislav              –––––––––––––––––––– 

        4.    Marek Ján                           –––––––––––––––––––– 

        5 .   Valihora Vladimír               –––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


