
Peter Czere 
Starosta  
obce Priepasné 

              

          POZVÁNKA 

     V Priepasnom  31.08.2021 

Starosta  Obce Priepasné  Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v 
znení neskorších predpisov zvoláva plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutoční v stredu 
29.09.2021 o 16:00 hodine v sále kultúrneho domu budovy so s. č. 109 , Priepasné 109, prízemie, v prípade priaznivého počasia 
sa z dôvodu preventívnych opatrení pri ohrození verejného zdravia uskutoční zasadnutie vo vonkajších priestoroch pod 

prístreškom  v átriu pri obecnom úrade. 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

   
1. Úvodné náležitosti: 

a. Otvorenie zasadnutia  
b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
c. Návrh členov návrhovej komisie  
d. Návrh členov mandátovej komisie  

2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola uznesení  
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 

nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
5. Dohoda o spádovej materskej škole 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy /resp. o určení spádových 

materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka 
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce 

Priepasné 
8. Ustanovenie rady školy  
9. Prerokovanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov na školský rok 2021/2022 
10. Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky 
11. Žiadosť o zámenu časti pozemku 
12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 

2020/2021 
13. Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku obce 
14. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 
15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 
16. Návrh Zmluvy o spolupráci ( o vyčlenení a prevádzkovaní časti pohrebiska pre potreby Obce Priepasné a úprava práv 

a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní Pohrebiska) 
17. Vytvorenie pietneho miesta v obci 
18. Rôzne  

- pomoc obciam na Morave postihnutých tornádom 
- výsledky súťaže Dedina roka 2021 
- rôzne 

19. Záver  
 
 

Peter Czere  
Starosta obce 
 
 

Žiadam všetkých poslancov obecného zastupiteľstva a verejnosť, aby včas zaujali miesta v rokovacej miestnosti a rešpektovali 
aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia  

 

Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce Priepasné dňa ..................  podpis................... 
Pozvánka zverejnená na webovom sídle obce Priepasné dňa ................  podpis................... 
Pozvánka zverejnená na elektronickej tabuli obce Priepasné dňa ................  podpis................... 


