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OBEC PRIEPASNÉ 

Priepasné 109 

 

ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 10.12.2021 v 

kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

Dňa 10.12.2021 o 16:10 hod. otvoril p. Peter Czere, starosta obce V. zasadnutie obecného zastupiteľstva v 

roku 2021. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné, hlavnú kontrolórku obce 

a ostatných prítomných. Zasadnutie je zvolané v súlade  so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 3 poslancov, z celkového počtu  5 takže 

obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil pani Mgr. Janu Zemanovú, za overovateľov pánov 

poslancov Mgr. Matúša Mládeka a Petra Cigánka. 

 

Nikto nemal námietky a starosta obce dal hlasovať. 

 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určujem pani Mgr. Janu Zemanovú,  za overovateľov 

pánov poslancov Mgr. Matúša Mládeka a Petra Cigánka. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

c) Návrh členov návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek, člen 

komisie: Peter Cigánek a Martin Mosnáček. 

O obsadení návrhovej komisie nikto nemal námietky a starosta dal hlasovať. 

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení:  

predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek, 

člen komisie: Peter Cigánek 

                       Martin Mosnáček 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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d) Starosta obce navrhol zriadiť mandátovú komisiu v zložení  

predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek 

člen komisie: Peter Cigánek 

                     Martin Mosnáček 

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení:  

predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek, 

člen komisie: Peter Cigánek 

                       Martin Mosnáček 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce oboznámil  zastupiteľstvo s navrhovaným programom podľa pozvánky: 

 

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. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 

6. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

7. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 – 2024 

8. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

10. Zámena pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 12795/2 za 

novovytvorenú  parcelu č. 12825/6 

11. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 2022 – 2025 

12. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

13. Návrh na prijatie hnuteľného daru 

14. Vytvorenie pietneho miesta v obci 

15. Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia  

16. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

17. Rôzne  

- analýza zberu komunálnych odpadov v obci a vytriedených zložiek z komunálneho odpadu 

-rôzne  

18. Záver  

 

Starosta sa opýtal či sú otázky k predloženému návrhu programu. Z poslancov nik nevystúpil.  

O programe na deň 10.12.2021 dal starosta hlasovať v znení: 
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Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné dňa 10.12.2021 v nasledovnom znení: 

 

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. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 

2022 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 

6. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

7. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 – 2024 

8. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

10. Zámena pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 12795/2 

za novovytvorenú  parcelu č. 12825/6 

11. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 2022 – 2025 

12. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

13. Návrh na prijatie hnuteľného daru 

14. Vytvorenie pietneho miesta v obci 

15. Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia  

16. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

17. Rôzne  

- analýza zberu komunálnych odpadov v obci a vytriedených zložiek z komunálneho odpadu 

-rôzne  

18. Záver  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

3. Kontrola uznesení 

Starosta oboznámil poslancov s úlohami, ktoré sú stále v plnení a ktoré sú už splnené. 

 

Úlohy v plnení: 

Uznesenie č. 56/2014 zo dňa 30.9.2014 k bodu 7: Rôzne- Cesta do bývalého PD, stav po súdnom 

rozhodnutí, vykonané opatrenia a verejný záujem. 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci a spoluvlastníci pozemkov pod 

betónovou cestou s asfaltovým povrchom vo vlastníctve obce Priepasné v k. ú. Priepasné, situovanou 

medzi ihriskom a bývalým areálom RD Priepasné, vybudovanou na častiach pozemkov p.č.15308/13 vo 

vlastníctve obce a na ďalších pozemkoch vo vlastníctve iných fyzických a právnických osôb, neprejavili 

súhlas so zriadením vecného bremena k pozemkom pod cestou, schvaľuje podanie návrhu na vyvlastnenie 

častí pozemkov v k. ú. Priepasné pod cestou, a to:1. časti pozemku registra C KN p.č.15315/3 - časť o 

výmere 350 m2 2. časti pozemku registra E KN p.č.15312 - časť o výmere 43 m2, oba zapísané na LV 

č.2184 a oba vo výlučnom vlastníctve pána Miroslava Marka 3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 - 

časť o výmere 34 m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána Miroslava Marka a 
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spoločnosti MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava 4.časti pozemku registra E KN 

p.č.15310 - časť o výmere 66 m2, zapísaný na LV č.2299 v podielovom spoluvlastníctve pána Miroslava 

Marka a spoločnosti MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava. – priebežný stav: k 19.5.2021 

nebolo obci doručené rozhodnutie. 

 

Uznesenie č. 13/2018 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.03. 2018 k bodu 6: 

Verejné osvetlenie v obci. 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vykonať postupnú údržbu verejného osvetlenia výmenou 

svetelných bodov za úspornejšie LED svietidlá a modernizáciu rozvádzačov verejného osvetlenia. – 

priebežný stav: výmena bodov osvetlenia v poruche prebieha podľa poveternostnej a epidemiologickej 

situácie. V súčasnosti je 10 nefunkčných svietidiel ktoré čaká oprava, čaká sa na potvrdenie termínu 

realizácie. 

 

Uznesenie č. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018 

K bodu 5. Návrh prvkov voľno časových aktivít vhodných pre aktívny život obyvateľov na ihrisko pri 

komunitnom centre. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer modernizácie detského ihriska na parcele 

15307/2 pri súčasnom komunitnom centre a poveruje obecný úrad a starostu aby zabezpečil po 

organizačnej, ekonomickej a projektovej stránke potrebné úkony a dokumentáciu k podaniu žiadosti 

súvisiacej s opatrením a projektovým zámerom CLLD stratégie "Opatrenie 1.1 Podpora na investície do 

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľov vrátane 

voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 7". – stav k 4.7.2019 , 27.6.2019 bolo na základe 

dokumentácie projektanta ukončené obstarávanie, ktorého výsledkom je zmluva o dielo s odkladným 

účinkom, ktorá bude podpísaná. Dňa 19.06.2019 bola vyhlásená výzva a predkladanie Žiadostí o 

poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 

vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región 

– miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre  pod opatrenie 7.4 Podpora na 

investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 

obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Výzva je 

učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. 

výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc 

a investície spojené s úsporou energie. Typ výzvy: uzavretá - Dátum vyhlásenia: 19.06.2019 - Dátum 

uzavretia:   27.09.2019 - Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: za zdroj EÚ: 174 420,00 € - za zdroj 

ŠR: 58 140,00 € - Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra  - Vyhlasovateľ výzvy: 

Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina. Vypracovanie žiadosti z kapacitných dôvodov bude zadané 

externej firme.  – Realizácia začala prevzatím staveniska dňa 16.11.2021. 

Uznesenie č. 27/2021 z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 K bodu č. 

11: Návrh na pre financovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228.  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje  preklenovací úver  vo výške  19 357,20 EUR,  slovom: 

devätnásttisíctristopäťdesiatsedem eur a dvadsať euro centov od Slovenskej sporiteľne, a.  s.  na realizáciu 

a pre financovanie oprávnených výdavkov pre projekt  Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom 

centre v  obci  Priepasné  s  kódom  NFP309070Z228  zo  zdrojov  schváleného  nenávratného  finančného  

príspevku, schváleného Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo 

NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvy s bankou 

boli podpísané ihneď po začatí realizácie, ktorá začala prevzatím staveniska dňa 16.11.2021. 
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Uznesenie č. 77/2020 z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2020 K bodu 

č. 18: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva - Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie 

plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Priepasné v roku 2021 nasledovne: streda 24.2.2021, 16:00 

hod., streda 19.5.2021, 16:00 hod., streda 18. 8. 2021, 16:00 hod., streda 10.11.2021, 16:00 hod., piatok 

10.12.2021 o 16:00 hod.  priebežný stav: zasadnutia sa konali priebežne podľa plánu okrem zasadnutia 

10.11.2021 a vždy s ohľadom na epidemiologickú situáciu. 

Uznesenie č. 78/2020 Z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2020 K bodu 

č. 19: Rôzne. 

1) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie sporovú vec, vedenej na Okresnom súde Nové 

Mesto nad Váhom  pod  spisovú  zn.  11C/69/2020  žalobcu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  

žalovaného  Obec  Priepasné  o odstránenie neoprávnenej stavby na cudzom pozemku. 

2) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné súhlasí s právnym poradenstvom a právnym zastupovaním obce 

vo veci, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod spisovou zn. 11C/69/2020 priebežný stav: 

vo veci nebolo ku dňu 10.12.2021 pojednávané. 

Uznesenie č. 11/2021 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.2.2021 K bodu č.7 

Návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2020 b)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné  schvaľuje 

zápisy do obecnej kroniky za rok 2020 : obec nemá obecného kronikára, stále ho hľadá, zápisy neboli k 

10.12.2021 zapísané. 

Uznesenie č. 30/2020  z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.06.2020 K bodu 

10: Prerokovanie došlých žiadostí a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné:  

 I.  Schvaľuje  zámer vyporiadať pozemky vo verejnoprospešnom záujme pod pozemnou komunikáciou na  

základe  predloženej  žiadosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  štátneho občana 

Slovenskej republiky, ktoré sa nachádzajú v obci a k. ú Priepasné a sú zamerané Geometrickým plánom č. 

043/20, ktorý vyhotovil a autorizačne overil Ing. Michal Garaj dňa 21.4.2020  

  

II. Splnomocňuje   starostu obce Priepasné na konanie v danej veci (prípravu podkladov, návrhy zmlúv a 

pod.). Rokovania s vlastníkmi pokračujú, ide o dlhodobú úlohu. 

 

Uznesenie č. 51/2021 zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021. K bodu 

č. 15.   Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo žiadosť žiadateľov: XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(rodená XXXXXX), trvale bytom  XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,  

XXXXXXXXXXXXXX,XXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ,  

zo dňa 30.08.2021  o odkúpenie obecného pozemku a konštatuje, že o veci rozhodne po doručení 

potrebných dokladov, najmä aby doplnili znalecký posudok pre určenie ceny všeobecnej hodnoty majetku, 

overený geometrický plán a návrh kúpnej zmluvy. K zasadnutiu dňa 29.11.2021 neboli doručené 

dokumenty potrebné na rozhodnutie.  

Uznesenie č. 48/2021 zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 k bodu 

č. 13. Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 

1.schvaľuje nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva obdarovanej 

Obce Priepasné, IČO: 00 309 851 od darkýň: 1. xxxxxxxxxxx, Priepasné č. 80, 906 15 Priepasné , 2. 

Xxxxxxx xxxxxxx, Rovenská xxxxxxx, 905 01 Senica, 3. xxxxxx xxxxxxxxx, Priepasné č. xx, 906 15 
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Priepasné a uzavretie darovacej zmluvy, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci a k. ú. 

Priepasné, odčlenené geometrickým plánom č. 043/20 zo dňa 21.04.2020 vyhotoveným Ing. Michal Garaj, 

Geodézia Myjava, Hurbanova 643, Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným dňa 8.06.2020 pod č. G1-

174/2020, úradne overil Ing. Marián Both, Okresný úrad Myjava ako nasledovné diely a novovytvorené 

pozemky: 

a) diel 9 o výmere 50 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13695/3, z ktorého vzniká 

novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 13695/7, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 50 m2,  

b)  diel 11 o výmere 24 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13696/5, ktorý sa pričleňuje 

k novovytvorenému pozemku registra „C“ – parc. č. 13696/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 28 m2, 

c) diel 13 o výmere 4 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13697/2, ktorý sa pričleňuje 

k novovytvorenému pozemku registra „C“ – parc. č. 13696/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 28 m2, 

d) diel 5 o výmere 47 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13690, z ktorého vzniká 

novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 13690/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, 

výmera 47 m2 

2.    konštatuje 

že podľa darovacej zmluvy obdarovaný znáša aj náklady spojené s výmazom ťarchy z predmetu 

darovania uvedeného v bode 1, tohto uznesenia v predpokladanej výške do 300,- EUR 

3. poveruje obecný úrad, aby zabezpečil nadobudnutie tohto majetku od darcov v časti 1 a 2. tohto 

uznesenia po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na 

webovom sídle obce  - Bol vypracovaný znalecký posudok k oceneniu nehnuteľností ktorý bol 

potrebný na výmaz ťarchy. Čaká sa na vybavenie potrebných úkonov zo strany banky. 

Uznesenie č. 50/2021 zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 k bodu 

č. 14.  Žiadosť o zámenu časti pozemku. 
b) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  zámer previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve obce 
Priepasné - pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  
výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 
765, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom 
Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, 
novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 
zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo 
vlastníctve xxxxxx xxxxx r. xxxxxx, Ing. a xxxxxxx xxxxxxxxx r. xxxxxx, Ing., xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
Bratislava – Rača, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 
Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava, bez doplatku za rozdiel vo 
výmere zamieňaných nehnuteľností v prospech obce Priepasné z dôvodu   hodného   osobitného   zreteľa   
podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov.  

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Obec Priepasné má zámer previesť pozemok vo vlastníctve obce 
žiadateľom zámenou za pozemok vo vlastníctve žiadateľov, ktorých popis sa nachádza v geometrickom 
pláne, ktorý je prílohou tohto zámeru. Cieľom tohoto prevodu je dosiahnutie zosúladenia skutočného stavu  
a právneho stavu  pri užívaní zamieňaných nehnuteľností. Zároveň sa dosiahne zámer sledovaný zákonom 
č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, 
ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a 
to usporiadanie doteraz neusporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré boli 
delimitované na obec. Obec Priepasné je zároveň podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) cestný správny orgán ktorý v konaniach uplatňuje svoju pôsobnosť a z 
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jej úloh vyplývajú povinnosti aj pre umiestňovanie zvislých dopravných značiek a takým je aj navrhovaný 
pozemok žiadateľa pre zámenu. Prechodné ustanovenie cestného zákona zároveň splnomocňuje obec 
podľa § 24h k vyvlastneniu: 

“Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo 
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo 
k ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami 
v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného 
vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto 
pozemkom môže podať do 31. decembra 2030.” Zámenou sa dosiahne stav pre obec  a žiadateľa k 
oprávneniu užívať pozemky na požadovaný účel a bez nutnosti vynaloženia ďalších nákladov spojených s 
prípadným vyvlastňovacím konaním. 

Žiadatelia, súhlasia s vyporiadaním spôsobom uvedeným v tomto zámere.  

Náklady za geometrický plán znášajú žiadatelia, tak  ako aj náklady spojené s prevodom vlastníckeho 
práva (zmluva, kolky a pod.). Náklady na znalecký posudok znáša obec. 

Predmetom rokovania na zasadnutí 10.12.2021 

Splnené úlohy: 

Uznesenie č. 30/2021  z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021  K bodu 

č. 12: Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce. 

b) Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje vypracovanie potrebnej a projektovej  dokumentácie 

na budovu obecného úradu postavenej na parcele číslo 13165/2 v k. ú. Priepasné so súpisným číslom 109 v 

rozsahu súvisiacim - s odstránením vlhkosti - so zvýšením energetickej účinnosti budovy. Dokumentácia 

bola doručená. Úloha splnená. 

 

Uznesenie č. 9/2021  z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.2.2021  K bodu č. 

6. Návrh podpory pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava    b) Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné  

schvaľuje  poskytnúť dotáciu  vo výške 60 €  Nemocnici s poliklinikou Myjava pre darcov krvi za rok 

2021. Úloha splnená. 

Úlohy sú plnené priebežne. 

Ku kontrole uznesení neboli žiadne otázky. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu kontrolu 

uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené 

priebežne. 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 

S predložením návrhom VZN Obce Priepasné starosta uviedol, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v čase od 

23.11.2021. K všeobecne záväznému nariadeniu neboli uplatnené žiadne pripomienky. Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 tvorí prílohu č. 1 tejto 
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zápisnice. Následne dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní 

centier voľného času v roku 2022. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 

o financovaní centier voľného času v roku 2022. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0  

Pre prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 bol 

dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom VZN Obce Priepasné. Uviedol, že návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území 

obce Priepasné v roku 2022 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v čase od 23.11.2021. Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce 

Priepasné v roku 2022 tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. K všeobecne záväznému nariadeniu neboli 

uplatnené žiadne pripomienky. 

Následne dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských 

škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2022.  

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 

o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2022. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Pre prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 

poslancov. 

6. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

Na zasadnutie v čase o 16:22 hod. prišiel pán poslanec Peter Hrajnoha.  Obecné zastupiteľstvo v bode 6. 

rokuje v počte 4 poslancov z celkového počtu  5 a naďalej je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

Obecné zastupiteľstvo obdržalo v pracovných materiáloch návrh na III. zmenu rozpočtu roku 2021, ktorú 

prerokovalo. Obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a v priebehu 

rozpočtového roka sleduje vývoj rozpočtového hospodárenia, v prípade potreby vykonáva zmeny vo 

svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s cieľom zabezpečiť 

vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka. Návrh na III. zmenu rozpočtu tvorí prílohu č. 

3 tejto zápisnice. 

 

Keďže neboli doplňujúce otázky, starosta obce dal hlasovať. 
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a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh na III. zmenu  rozpočtu  obce v roku  

2021. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  schvaľuje III.  zmenu rozpočtu  obce v roku 2021 

rozpočtovým opatrením č. 3 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 s celkovými príjmami  vo výške 267 345,00 € a celkovými výdavkami vo výške 

266 925,00  €. 

  

Bežné príjmy                        245 143,00                   Bežné výdavky:                   241 286,00 

Kapitálové príjmy:                   1 823,00                   Kapitálové výdavky             25 639,00 

Finančné príj. operácie:        20  379,00                   Finanč. výdav. operácie:                0,00 

Príjmy celkom                      267 345,00                    Výdavky celkom                266 925,00 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

III. zmena rozpočtu bola schválená. 

7. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 – 2024 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Viacročného rozpočtu pre roky 2022 – 2024, ktorý bol na 

úradnej tabuli  zverejnený v čase 22.11.2021. Prítomní boli oboznámení so stanoviskom hlavnej 

kontrolórky obce hlavnou kontrolórkou. Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke, pani Konečníkovej, 

ktorá konštatovala, že obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z. z. 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, že rozpočet obce na roky 2022 - 2024  bol zostavený ako vyrovnaný. Návrh 

viacročného rozpočtu pre roky 2022 – 2024 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Otázky k rozpočtu  neboli. Po 

prerokovaní návrhu rozpočtu dal  starosta obce hlasovať.   

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce  

Priepasné k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 – 2024. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 - 

2024 Obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 
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Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje rozpočet obce Priepasné na rok 2022. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

d) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie 1) rozpočet obce na rok 2023 

       2) rozpočet obce na rok 2024. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Viacročný rozpočet obce bol schválený. 

 

8. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. Polroku 2021 

Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021 bola predložená 

k zasadnutiu v materiáloch obecného zastupiteľstva . Hlavná kontrolórka oboznámila obecné zastupiteľstvo 

obce so správou. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021 tvorí 

prílohu č. 5 tejto zápisnice. Starosta obce sa opýtal, či sú nejaké otázky. Z prítomných poslancov nik 

nevystúpil. O Správe z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021 dal 

starosta obce hlasovať.  

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly hlavnej 

kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

Starosta obce oboznámil prítomných , že návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 bol vyvesený na 

úradnej tabuli obce v čase od 22.11.2021 a bol predložený k zasadnutiu v materiáloch obecného 

zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka obce oboznámila obecné zastupiteľstvo obce s plánom kontroly. Návrh 

plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 tvorí prílohu č. 6 tejto zápisnice. Z prítomných poslancov nik 

nevystúpil. O Pláne kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 dal starosta obce hlasovať.  

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Priepasné na I. polrok 2022. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 
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Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

10. Zámena pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 12795/2 za 

novovytvorenú parcelu č. 12825/6 

Starosta obce oboznámil prítomných, že Obec Priepasné má zámer previesť pozemok vo vlastníctve obce 

žiadateľom zámenou za pozemok vo vlastníctve žiadateľov podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona 

SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Cieľom tohoto prevodu je dosiahnutie 

zosúladenia skutočného stavu  a právneho stavu  pri užívaní zamieňaných nehnuteľností. Žiadosť 

žiadateľov prerokovalo obecné zastupiteľstvo na predchádzajúcom zasadnutí.  Zverejnený zámer previesť 

majetok obce zámennou zmluvou z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 

obce v čase od 8.10.2021. Z poslancov nik nevystúpil. O prevode dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 

 

1.     Konštatuje, že : 

- uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod č. 50/2021 zo dňa 29.9.2021, ktorým bol 

schválený spôsob prevodu majetku obce, prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné so 

sídlom Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné, IČO:0030851  pozemok, novovytvorenú parcelu registra 

KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra 

Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je identifikovaná 

geometrickým plánom č. 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia 

Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, 

novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 

zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo 

vlastníctve XXXXXXXXXXX, Ing., narodený dňa: XXXXXXXX, rodné 

číslo:          XXXXXXXXXX  a XXXXXXXXXXXXXX, Ing., XXXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXX, narodená dňa XXXXXXXX, rodné číslo: XXXXXXXX, ktorá je identifikovaná 

geometrickým plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia 

Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava, bez doplatku za rozdiel vo výmere zamieňaných 

nehnuteľností v prospech obce Priepasné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 

8 písm. e/ zák. Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov bolo zverejnené po dobu  17 dní  (najmenej 15 dní ) na  úradnej tabuli obce, elektronickej 

úradnej tabuli obce, a na  internetovej stránke obce 

  

2.     schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod 

č. 70/2021 zo dňa 10.12.2021 

 

prevod majetku obce Priepasné z dôvodu hodného osobitného zreteľa a návrh zámennej 

zmluvy,  a to: prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné so sídlom Priepasné č. 109, 906 

15 Priepasné, IČO:0030851  pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 zastavaná 

plocha a nádvorie,  vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie 

Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 2021 

vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 

Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 

zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne 

územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve XXXXXXXXXXX, Ing., narodený dňa: 

XXXXXXXXXX, rodné číslo:   XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX, Ing., 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, narodená dňa XXXXXXXX, rodné číslo: XXXXXXXXXX, 
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ktorá je identifikovaná geometrickým plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom 

Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava. 

  

Zmluvné strany sa dohodli na zámene bezodplatne, zohľadňujúc znalecký posudok č.  165/2021 zo 

dňa 14.10.2021, znalca v odbore odhad hodnoty nehnuteľností: Ing. Pavol Patinka, so sídlom: 

Hviezdoslavova 313, Senica, evidenčné číslo znalca 912 663. 

 

3. poveruje starostu obce, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné 

opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na 

webovom sídle obce. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

11. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 2022 – 2025 

Starosta informoval poslancov, že v súvislosti s prípravou volieb prísediacich Okresného súdu Nové Mesto 

nad Váhom na volebné obdobie 2022 -2025 je za obec Priepasné určený 1 prísediaci. Prísediacich volí 

obecné zastupiteľstvo obce Priepasné z kandidátov z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú 

v obvode súdu. Výzvou zverejnenou 19.11.2021 na úradnej tabuli obce záujem vykonávať funkciu 

prísediaceho z radov občanov, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode súdu neprejavil nikto. 

Starosta obce vystúpil, že vzhľadom na túto skutočnosť prejavil záujem kandidovať za prísediaceho on. 

Podľa usmernenia súdu prísediaci sú upravení v osobitnej časti zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich v § 139 a nasl., kde sú upravené osobitné podmienky pre prísediacich (najmä predpoklady na 

voľbu za prísediaceho, voľbu prísediaceho). Zákon neuvádza, že  by starosta nemohol byť prísediacim. 

Zastupiteľstvo ani zákon  o obecnom zariadení č. 369/1990 Zb.  § 13  nevylučuje starostu z možnosti 

uchádzať sa o  funkciu prísediaceho. Z poslancov nik nevystúpil. Starosta dal hlasovať. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie žiadosť predsedu Okresného súdu Nové 

Mesto nad Váhom o zabezpečenie zvolenia prísediaceho/prísediacich na volebné obdobie 2022 – 

2025. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Výzvu starostu obce na navrhovanie 

kandidátov na voľby prísediacich okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 2022 

– 2025. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh kandidáta na prísediaceho a  zvolilo 

nasledovného prísediaceho v zmysle § 140 ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich pre 
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Okresný súd Nové mesto nad Váhom na obdobie rokov 2022–2025:  

Peter Czere, narodený dňa XXXXXXXXX, bytom Priepasné 222. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

12. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

Starosta vysvetlil poslancom, že audit účtovnej závierky obce Priepasné poskytuje pravdivý a verný obraz 

finančnej situácie obce Priepasné k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k 

dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  Audit bol vykonaný 

podľa medzinárodných audítorských Štandardov (International Standards on  Auditing, ISA). 

Zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku - Zodpovednosť audítora za audit účtovnej 

závierky. Od obce Priepasné je audítor nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite 

a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve  v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o štatutárnom audite”) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre 

audit účtovnej závierky a splnil aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Správa 

nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. O  Správe 

nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2020, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz 

ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2020 a Dodatok správy audítora o overení súladu 

konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2020 a s individuálnou 

účtovnou závierkou k 31.12.2020, ktorej súčasťou je konsolidovaná výročná správa účtovnej 

jednotky, správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020, konsolidovaná 

súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2020 a správa 

audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020, súvaha, výkaz ziskov a strát a 

poznámky k 31.12.2020. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

13. Návrh na prijatie hnuteľného daru 

Starosta informoval poslancov, že obci bol doručený návrh na prijatie daru, ktorým je dvojdielny betónový 

poklop a železná pumpa, v záujme zachovania funkčnosti studne, nachádzajúcej sa na parcele registra C 

12470/4 v k. ú. Priepasné , ktorá je majetkom obce Priepasné. Prijatie daru je v súlade s platnými 

predpismi. O prijatí daru dal starosta hlasovať. 

 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na prijatie hnuteľného daru ktorým je 
dvojdielny betónový poklop a železná pumpa - v záujme zachovania funkčnosti studne, 
nachádzajúcej sa na parcele registra C 12470/4 v k. ú. Priepasné. Studňa je majetkom obce 
Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 
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Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje prijatie daru ktorým je dvojdielny betónový 
poklop a železná pumpa — v záujme zachovania funkčnosti studne, nachádzajúcej sa na parcele 
registra C 12470/4 v k. ú. Priepasné. Studňa je majetkom obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu  obce  Petra  Czereho  aby  zabezpečil 
darovaciu zmluvu, dar obci: ktorej  predmetom  bude  dvojdielny betónový poklop a železná pumpa 
— v záujme zachovania funkčnosti studne, nachádzajúcej sa na parcele registra C 12470/4 v k. ú. 
Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

14.  Vytvorenie pietneho miesta 

Starosta obce informoval prítomných, že bod bol presunutý s predchádzajúceho zasadnutia. Zopakoval že 

obec je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  (ďalej 

len zákon o pohrebníctve) „Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo 

zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci; obec pri umiestnení nového pohrebiska musí 

zohľadniť jeho pietny charakter.“ Podľa § 2 ods. u)  je pohrebisko cintorín, kolumbárium, urnový háj, 

rozptylová lúka a vsypová lúka. Po zohľadnení všetkých aspektov, neustále nové finančné nároky zo strany 

obce Košariská bez uzatvorenej dohody k  10.12.2021,  zákonných povinností obce, ďalej  z dôvodu 

dostupnosti pohrebiska pre občanov  obce aj v rámci obce, pomery pre vytvorenie 

pohrebiska, minimalizáciu nákladov, bolo na pracovnom stretnutí skonštatované, že kolumbárium a 

vybraná lokalita umiestnená blízko areálu úradu  je vhodným riešením. Starosta priblížil návrh kolumbária. 

Vstupný chodník bude situovaný po ľavej strane objektu obecného úradu. Návrh by riešil chodník 

vodopriepustným mlátom a betónovými schodmi. Vzrastlé stromy by sa zachovali v čo najväčšej miere. 

Pravá strana chodníka by sa dosvahovala k terénu obecného úradu podľa potreby. Samotné kolumbárium 

by sa zarezalo s existujúceho svahu nakoľko tam máme cca 1,5 m prevýšenie. Oporný múr by bol z liateho 

pohľadového betónu ako samostatne stojaci solitér vymedzujúci severnú hranu parcely. 

Kolumbárium by pozostávalo zo 4 samostatne stojacich kolumbárií každé s osemnástimi miestami.  Čiže 

spolu 72 miest. Ideový návrh je zobrazený zobrazil na obrazovke. Materiálovo by to bola kombinácia 

Priepasnanského zberaného pieskovca  - možnosť zapojiť aj verejnosť - s prírodnými granitovými 

leštenými doskami čiernej farby. Súčasťou projektu by sa navrhla aj zvonica ako samostatne stojaci prvok, 

ktorá by bola riešená v ďalšom stupni. Z finančných dôvodov by nebolo miesto riešené čiastočným 

prestrešením. Dlažba medzi jednotlivými kolumbáriami by bola betónová väčšieho formátu. 

Celý areál by dotvárala vzrastlá zeleň a prvky drobnej architektúry ako lavičky a koše. Primárne šlo o to 

zachytiť južný výhľad a v kombinácií s dispozičným a materiálovým prevedením kolumbária a zeleňou 

vytvoriť pokorný a pietny verejný priestor slúžiaci komunite. Starosta otvoril  diskusiu s návrhom aby bola 

výstavba, ktorá bola v navrhovaných materiáloch, prerokovaná až po vypracovaní projektových návrhov, 

čo odhlasovali prítomní poslanci jednohlasne. Návrhová komisia upravila návrhy uznesení z pracovných 

materiálov a návrhy uznesení odsúhlasila. Návrhy sú prílohou č. 8 tejto zápisnice. O zámere a poverení 

starostu obce organizačnými , právnymi a technickými záležitosťami dal starosta hlasovať. 
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a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo zámer návrhu pohrebiska – kolumbárium 
a zapracovanie do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje vypracovať projektový návrh pohrebiska – 
kolumbária a poveruje starostu obce organizačnými, právnymi a technickými záležitosťami. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

15. Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že z iniciatívy obce, okolitých samospráv, Pamiatkového 

úradu SR, obyvateľov a rôznych aktérov bolo vydané rozhodnutie Číslo konania: PUSR-2018/7279-

12/2542/GUL zo dňa 21. 06. 2018, ktoré obsahuje mapovú časť s chránenými pohľadmi na Mohylu M.R. 

Štefánika, podľa ktorej je plánované mohylu zviditeľniť zo všetkých svetových strán „odlesnením“.  Pod 

Mohylou M. R. Štefánika sa nachádzajú lesy vo vlastníctve obce v ktorých sa hospodári prostredníctvom 

Programu starostlivosti o lesy (PsoL) platného vždy na 10 rokov a ktorého platnosť končí  v roku 2022. 

Obec vlastní tiež lesný porast v lokalite Dlhý Vŕšok, ktorý slúžil v minulosti na predaj vianočných 

stromčekov a kde vzniklo v súčasnosti miesto vhodné pre vybudovania rekreačnej a odpočinkovej zóny pre 

občanov a návštevníkov obce. Starosta poznamenal, že návrh z finančnej stránky už riešil aj s pánom 

poslancom Petrom Hrajnohom, ten sa vyjadril, že ide o zámer, ktorý je užitočný a má svoje opodstatnenie. 

O súhlase s vyhlásením lesov osobitného určenia dal starosta hlasovať. 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné  prerokovalo návrh na súhlas s vyhlásením lesov 

osobitného určenia nasledovne:  

 

- Porast 258 C o výmere 1,99 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 19183/1 o výmere 17567 m2 a 19272 o výmere 2327 m2 

List vlastníctva č. 765  

Porast sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Národnej kultúrnej pamiatky pamätník Mohyla M.R. 

Štefánika na Bradle. V zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PUSR–

2018/7279-26/50030/GUL zo dňa 21.6.2018 - Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma a určenia 

chránených pohľadov v ňom, je nevyhnutné v poraste 258 C určiť osobitný režim hospodárenia.  

- Porast 227 E o výmere 1,95 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra C KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2  

List vlastníctva č. 765 

Porast sa nachádza medzi rázcestím turistickej trasy , zelená, Mohyla M. R. Štefánika - Stará Turá 

a turistickej trasy žltá Polianka - Pustá Ves, pamätník SNP. Porast bol v minulosti založený ako plantáž na 

produkciu vianočných stromčekov. Jeho umiestnenie je vhodné na pretransformovanie do osobitného 

režimu hospodárenia a tým vybudovanie rekreačnej a odpočinkovej zóny pre občanov a návštevníkov obce 

a vybudovaním lesného náučného chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové, 
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- dohodu a spôsob poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 ods. 3 zákona o 

lesoch v dôsledku osobitného režimu hospodárenia 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné súhlasí s vybudovaním rekreačnej a odpočinkovej zóny 

pre občanov a návštevníkov obce a vybudovaním lesného náučného chodníka s tematickým 

zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové na parcele registra C KN v k. ú. Priepasné, číslo: 

14275/1 o výmere 19548 m2 , Porast 227 E o výmere 1,95 ha. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

c)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné schvaľuje aktualizáciu č. 2. do Program hospodárskeho a 

sociálneho  rozvoja obce Priepasné na roky 2016 – 2022,  a to do prehľadu opatrení, projektov a 

aktivít zaradiť Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľno časových aktivít 1.2.1 

Vybudovanie rekreačnej a odpočinkovej zóny pre občanov a návštevníkov obce a vybudovaním 

lesného náučného chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

d)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné súhlasí s návrhom pre vyhlásenie lesov osobitného 

určenia podľa §16 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

 -Porast 258 C o výmere 1,99 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 19183/1 o výmere 17567 m2 a 19272 o výmere 2327 m2 

List vlastníctva č. 765  

Porast sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Národnej kultúrnej pamiatky pamätník Mohyla M.R. 

Štefánika na Bradle. V zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PUSR–

2018/7279-26/50030/GUL zo dňa 21.6.2018 - Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma a určenia 

chránených pohľadov v ňom, je nevyhnutné v poraste 258 C určiť osobitný režim hospodárenia.  

-Porast 227 E o výmere 1,95 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra C KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2  

List vlastníctva č. 765 

Porast sa nachádza medzi rázcestím turistickej trasy , zelená, Mohyla M. R. Štefánika - Stará Turá 

a turistickej trasy žltá Polianka - Pustá Ves, pamätník SNP. Porast bol v minulosti založený ako plantáž na 

produkciu vianočných stromčekov. Jeho umiestnenie je vhodné na pretransformovanie do osobitného 
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režimu hospodárenia a tým vybudovanie rekreačnej a odpočinkovej zóny pre občanov a návštevníkov obce 

a vybudovaním lesného náučného chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

e)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné podľa § 35 ods.1 až 3 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch 

ako vlastník lesných pozemkov za parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, číslo: 19183/1 o výmere 

17567 m2 a 19272 o výmere 2327 m2, list vlastníctva č. 765 (Porast 258 C o výmere 1,99 ha) a  

parcelu registra C KN v k. ú. Priepasné, číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2, list vlastníctva č. 765 

(Porast 227 E o výmere 1,95 ha) určuje náhradu za obmedzenie vlastníckych práv bezodplatne. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

16. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

Starosta obce oboznámil podľa schváleného Rokovacieho poriadku o pláne zasadnutí. Informoval, že 

vzhľadom na voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov ktoré sa majú konať v roku 2022 

plán neobsahuje zasadnutia v mesiaci november a december. Starosta dal hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné v roku 2022 nasledovne:  

 

streda 9.2.2022, o 16:00 hod., 

streda 27.4.2022, o 16:00 hod., 

streda 22. 6. 2022, o 16:00 hod., 

streda  21.9.2022, o 16:00 hod., 

streda 26.10.2022, o 16:00 hod. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

17.Rôzne 

Analýza zberu komunálnych odpadov v obci a vytriedených zložiek z komunálneho odpadu 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o analýze zberu odpadov a percentuálnej 

vytriedenosti zložiek komunálneho odpadu za rok 2021. Poukázal na vážnu situáciu potreby triedenia zo 

strany občanov nakoľko v opačnom prípade bude potrebné zvyšovanie poplatkov za komunálny odpad. 

Poslanci nemali doplňujúce otázky a starosta dal hlasovať. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie analýzu zberu komunálnych odpadov v 

obci a vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje, že je potrebné aby obyvatelia zvýšili 
vytriedenosť zložiek z komunálneho odpadu. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Plnenie ustanovení zákona o e-Governmente 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných, že obce majú povinnosť vydať všetky rozhodnutia 

elektronicky. V zmysle § 17 ods. 1,2 a 4 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Opísal situáciu, kedy referentky 

obecného úradu dlhé hodiny čakali aby sa im stiahli do programu registratúra elektronické podania, aby 

mohli z programu daní automaticky zasielať rozhodnutia k vyrubeniu dane a poplatkov a mnohé iné. 

Starosta informoval O zmluvách a zabezpečení  služieb súvisiacich s ustanoveniami  zákona o e-

governmente a dal hlasovať. 

 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  

- programátorskú úpravu aplikačného softvéru WinCITY Dane© a WinCITY Odpady© a súvisiace 

služby prepojenia registratúry  

- Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z/2021/12/014/Pba 

- Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom. 
 
Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb č. 
Z/2021/12/014/Pba a Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom medzi účastníkmi 
zmlúv ktorými sú Obec Priepasné, Sídlo: Priepasné 109, Priepasné 906 15, IČO: 00 309 851 a 
Nuaktiv s.r.o., sídlo: Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 722 533. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu  obce aby zabezpečil uzatvorenie zmlúv 
uvedených časti a) a b) tohto uznesenia po stránke organizačnej, ekonomickej,  právnej, ich 
aplikáciu v praxi a zároveň zverejnil  zmluvy na webovom sídle obce. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 



19 

 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Súťaž dedina roka 2021 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných so zámerom s aktivitami projektu v súťaži Dedina roka 

2021. Zámer projektu za ocenenie v súťaži Dedina roka 2021 je prílohou č. 9 tejto zápisnice. 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer s aktivitami projektu  pre riadne čerpanie 
finančných prostriedkov pre  predmet podpory: realizácia vybraných projektov obnovy dediny 
alebo obohatenie života na dedine. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Modernizácia sociálneho zázemia Obecného úradu a Domu Kultúry v Priepasnom 

Starosta informoval poslancov o nevyhovujúcom stave pisoárov a obkladov. O Modernizácii sociálneho 

zázemia Obecného úradu a Domu Kultúry v Priepasnom dal starosta hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Modernizáciu sociálneho zázemia Obecného úradu 

a Domu Kultúry v Priepasnom. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo, že pani Ing. XXXXXXXXX v apríli tohto roku zasielala 

list na obecný úrad, ktorým žiadala o úpravu cesty. Šetrením bolo zistene, že sa jedná o vlastníctvo 

štátnych lesov SR a preto obec nie je oprávnená vo veci rozhodnúť. Obecne zastupiteľstvo udelilo slovo p. 

XXXXXXXXXXX.  

Starosta upovedomil, že pozemok patrí štátnym lesom Slovenskej republiky a odporučil pani 

XXXXXXXXXX aby ich kontaktovala, pretože obec vo veci nie je miestne príslušná rozhodnúť.  

 

Na zastupiteľstvo predložila XXXXXXXXXX druhý list, ktorý sa tyká problému škôd pôsobením 

diviakov, poškodzovania plotov, trávnatých porastov, navrhovala angažovať sa vo veci pozemkových 

úprav, informovať vlastníkov pôdy so schválenou dokumentáciou územného plánovania, ochrany prírody 

a krajiny a výsledkoch rokovaní a schvaľovaní dokumentov. 

 

Na zasadnutí sa konštatovalo že Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom je kompetentný pre rozhodovanie 

vo veciach tykajúcich sa poľovného zákona a že vo veci prvej písomnosti je odporúčané osloviť vlastníka, 

ktorý vo veci môže rozhodnúť. A že Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom vo veci koná pričom verejnosť 

informuje prostredníctvom úradnej tabule obce a elektronickej úradnej tabule obce.  

Obec v rámci zákonných možnosti vo veci koná. 

 

18. Záver   

Starosta obce poďakoval prítomným, poprial všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu 

rodiny a najmä v zdraví, v súčasnej situácií. Poďakoval za spoluprácu za končiaci kalendárny rok 2021 

a ukončil stretnutie obecného zastupiteľstva o 18:25 hod.  
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UZNESENIA č. 56 - 93 

 

z V. zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 10.12.2021 

 

 

 Uznesenie č. 56/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 

 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určujem pani Mgr. Janu Zemanovú,  za overovateľov pánov 

poslancov Mgr. Matúša Mládeka a Petra Cigánka. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 57/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení:  

predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek, 

člen komisie: Peter Cigánek 

                       Martin Mosnáček 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 58/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek 

člen komisie: Peter Cigánek 

                       Martin Mosnáček 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 59/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 2:  Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné dňa 10.12.2021 v nasledovnom znení: 

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. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 

6. Návrh na III. zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

7. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 – 2024 

8. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. polroku 2021 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

10. Zámena pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 12795/2 za 

novovytvorenú parcelu č. 12825/6 

11. Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 2022 – 2025 

12. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

13. Návrh na prijatie hnuteľného daru 

14. Vytvorenie pietneho miesta v obci 

15. Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

16. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

17. Rôzne 

- analýza zberu komunálnych odpadov v obci a vytriedených zložiek z komunálneho odpadu 

- rôzne 

18. Záver 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 60/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu kontrolu uznesení 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 61/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 4: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní centier voľného času 

v roku 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021 o financovaní 

centier voľného času v roku 2022. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 62/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl 

a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o financovaní 

materských škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2022. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 63/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č.6: Návrh na III. Zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh na III. zmenu  rozpočtu  obce v roku  2021. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 64/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č.6: Návrh na III. Zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  schvaľuje III.  zmenu rozpočtu  obce v roku 2021 rozpočtovým 

opatrením č. 3 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 s 

celkovými príjmami  vo výške 267 345,00 € a celkovými výdavkami vo výške 266 925,00  €. 

  

Bežné príjmy                        245 143,00                   Bežné výdavky:                  241 286,00 

Kapitálové príjmy:                   1 823,00                   Kapitálové výdavky              25 639,00 

Finančné príj. operácie:        20  379,00                    Finanč. výdav. operácie:               0,00 

Príjmy celkom                     267 345,00                    Výdavky celkom                266 925,00 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 65/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č.7: Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 - 2024 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce  

Priepasné k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 a 2023 – 2024. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 66/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č.7: Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 - 2024 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu na roky 2022 - 2024 

Obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 
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Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 67/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č.7: Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 - 2024 

 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje rozpočet obce Priepasné na rok 2022. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 68/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č.7: Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 - 2024 

 

d) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie 1) rozpočet obce na rok 2023 

  2) rozpočet obce na rok 2024. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 69/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 8: Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. Polroku 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie Správu z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky 

obce Priepasné v II. polroku 2021. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 70/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Priepasné na I. polrok 2022. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 71/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 10: Zámena pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - novovytvorenej parcely č. 

12795/2 za novovytvorenú parcelu č. 12825/6 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 

  

1.     Konštatuje, že : 

- uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod č. 50/2021 zo dňa 29.9.2021, ktorým bol 

schválený spôsob prevodu majetku obce, prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné so 

sídlom Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné, IČO:0030851  pozemok, novovytvorenú parcelu registra 

KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra 

Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je identifikovaná 

geometrickým plánom č. 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia 

Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, 

novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 

zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo 

vlastníctve Králik Peter r. Králik, Ing., narodený dňa: 12.03.1973, rodné číslo:          730312/6226 a 

Martina Králiková r. Lahová, Ing., Rostovská 7088/42, Bratislava – Rača, narodená dňa 

11.12.1975, rodné číslo: 756211/6947, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom 082/ 2021 

vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 

Myjava, bez doplatku za rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností v prospech obce 

Priepasné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. Slovenskej 

národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bolo zverejnené po 

dobu  17 dní  (najmenej 15 dní ) na  úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce, a 

na  internetovej stránke obce 

  

2.     schvaľuje 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. Slovenskej národnej rady  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod 

č. 70/2021 zo dňa 10.12.2021 

 

prevod majetku obce Priepasné z dôvodu hodného osobitného zreteľa a návrh zámennej 

zmluvy,  a to: prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné so sídlom Priepasné č. 109, 906 

15 Priepasné, IČO:0030851  pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 zastavaná 

plocha a nádvorie,  vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie 

Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 2021 

vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 

Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 

zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne 

územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve Králik Peter r. Králik, Ing., narodený 

dňa: 12.03.1973, rodné číslo:   730312/6226 a Martina Králiková r. Lahová, Ing., Rostovská 

7088/42, Bratislava – Rača, narodená dňa 11.12.1975, rodné číslo: 756211/6947, ktorá je 

identifikovaná geometrickým plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom 

Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava. 
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Zmluvné strany sa dohodli na zámene bezodplatne, zohľadňujúc znalecký posudok č.  165/2021 zo 

dňa 14.10.2021, znalca v odbore odhad hodnoty nehnuteľností: Ing. Pavol Patinka, so sídlom: 

Hviezdoslavova 313, Senica, evidenčné číslo znalca 912 663. 

 

4. poveruje starostu obce, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné 

opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na 

webovom sídle obce. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 72/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 11: Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 

2022 – 2025. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie žiadosť predsedu Okresného súdu Nové Mesto 

nad Váhom o zabezpečenie zvolenia prísediaceho/prísediacich na volebné obdobie 2022 – 2025. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 73/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 11: Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 

2022 – 2025 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Výzvu starostu obce na navrhovanie kandidátov 

na voľby prísediacich okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 2022 – 2025. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 74/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 11: Voľba prísediacich Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom na volebné obdobie 

2022 – 2025 

 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh kandidáta na prísediaceho a  zvolilo 

nasledovného prísediaceho v zmysle § 140 ods.1 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich pre 

Okresný súd Nové mesto nad Váhom na obdobie rokov 2022–2025:  

Peter Czere, narodený dňa 14.08.1975, bytom Priepasné 222. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 75/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12. 2021 

 

K bodu č. 12: Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Správu audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2020, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a 

strát a konsolidované poznámky k 31.12.2020 a Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej 

výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2020 a s individuálnou účtovnou závierkou 

k 31.12.2020, ktorej súčasťou je konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, správa audítora o 

overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz 

ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2020 a správa audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky k 31.12.2020, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2020. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 76/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 13: Návrh na prijatie hnuteľného daru 

 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na prijatie hnuteľného daru ktorým je 
dvojdielny betónový poklop a železná pumpa - v záujme zachovania funkčnosti studne, nachádzajúcej sa 
na parcele registra C 12470/4 v k. ú. Priepasné. Studňa je majetkom obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 77/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 13: Návrh na prijatie hnuteľného daru 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje prijatie daru ktorým je dvojdielny betónový poklop a 
železná pumpa — v záujme zachovania funkčnosti studne, nachádzajúcej sa na parcele registra C 12470/4 
v k. ú. Priepasné. Studňa je majetkom obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 78/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 13: Návrh na prijatie hnuteľného daru 

 
c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu  obce  Petra  Czereho  aby  zabezpečil 
darovaciu zmluvu, dar obci: ktorej  predmetom  bude  dvojdielny betónový poklop a železná pumpa — v 
záujme zachovania funkčnosti studne, nachádzajúcej sa na parcele registra C 12470/4 v k. ú. Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 79/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 14: Vytvorenie pietneho miesta 

 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo zámer návrhu pohrebiska – kolumbárium 
a zapracovanie do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 80/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 14: Vytvorenie pietneho miesta 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje vypracovať projektový návrh pohrebiska – kolumbária 
a poveruje starostu obce organizačnými, právnymi a technickými záležitosťami. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 
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Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 81/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 15: Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné  prerokovalo návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného 

určenia nasledovne:  

 

- Porast 258 C o výmere 1,99 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 19183/1 o výmere 17567 m2 a 19272 o výmere 2327 m2 

List vlastníctva č. 765  

Porast sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Národnej kultúrnej pamiatky pamätník Mohyla M.R. 

Štefánika na Bradle. V zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PUSR–

2018/7279-26/50030/GUL zo dňa 21.6.2018 - Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma a určenia 

chránených pohľadov v ňom, je nevyhnutné v poraste 258 C určiť osobitný režim hospodárenia.  

- Porast 227 E o výmere 1,95 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra C KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2  

List vlastníctva č. 765 

Porast sa nachádza medzi rázcestím turistickej trasy , zelená, Mohyla M. R. Štefánika - Stará Turá 

a turistickej trasy žltá Polianka - Pustá Ves, pamätník SNP. Porast bol v minulosti založený ako plantáž na 

produkciu vianočných stromčekov. Jeho umiestnenie je vhodné na pretransformovanie do osobitného 

režimu hospodárenia a tým vybudovanie rekreačnej a odpočinkovej zóny pre občanov a návštevníkov obce 

a vybudovaním lesného náučného chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové, 

- dohodu a spôsob poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv podľa § 35 ods. 3 zákona o 

lesoch v dôsledku osobitného režimu hospodárenia 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 82/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 15: Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

 

b)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné súhlasí s vybudovaním rekreačnej a odpočinkovej zóny pre 

občanov a návštevníkov obce a vybudovaním lesného náučného chodníka s tematickým zameraním: 

lesnícke, prírodovedné a športové na parcele registra C KN v k. ú. Priepasné, číslo: 14275/1 o výmere 

19548 m2 , Porast 227 E o výmere 1,95 ha. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 
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Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 83/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 15: Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

 

c)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné schvaľuje aktualizáciu č. 2. do Program hospodárskeho a 

sociálneho  rozvoja obce Priepasné na roky 2016 – 2022,  a to do prehľadu opatrení, projektov a aktivít 

zaradiť Opatrenie č. 1.2 Rozvoj cestovného ruchu, kultúrnych a voľno časových aktivít 1.2.1 Vybudovanie 

rekreačnej a odpočinkovej zóny pre občanov a návštevníkov obce a vybudovaním lesného náučného 

chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 84/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 15: Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

 

d)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné súhlasí s návrhom pre vyhlásenie lesov osobitného určenia 

podľa §16 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov nasledovne: 

 

 -Porast 258 C o výmere 1,99 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 19183/1 o výmere 17567 m2 a 19272 o výmere 2327 m2 

List vlastníctva č. 765  

Porast sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Národnej kultúrnej pamiatky pamätník Mohyla M.R. 

Štefánika na Bradle. V zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. PUSR–

2018/7279-26/50030/GUL zo dňa 21.6.2018 - Návrh na zmenu vyhlásenia ochranného pásma a určenia 

chránených pohľadov v ňom, je nevyhnutné v poraste 258 C určiť osobitný režim hospodárenia.  

-Porast 227 E o výmere 1,95 ha 

Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra C KN v k. ú. Priepasné, 

číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2  

List vlastníctva č. 765 

Porast sa nachádza medzi rázcestím turistickej trasy , zelená, Mohyla M. R. Štefánika - Stará Turá 

a turistickej trasy žltá Polianka - Pustá Ves, pamätník SNP. Porast bol v minulosti založený ako plantáž na 

produkciu vianočných stromčekov. Jeho umiestnenie je vhodné na pretransformovanie do osobitného 

režimu hospodárenia a tým vybudovanie rekreačnej a odpočinkovej zóny pre občanov a návštevníkov obce 

a vybudovaním lesného náučného chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 85/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 15: Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia 

 

e)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné podľa § 35 ods.1 až 3 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch ako 

vlastník lesných pozemkov za parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, číslo: 19183/1 o výmere 17567 m2 

a 19272 o výmere 2327 m2, list vlastníctva č. 765 (Porast 258 C o výmere 1,99 ha) a  parcelu registra C 

KN v k. ú. Priepasné, číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2, list vlastníctva č. 765 (Porast 227 E o výmere 

1,95 ha) určuje náhradu za obmedzenie vlastníckych práv bezodplatne. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 86/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 16: Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné v roku 2022 nasledovne:  

 

streda 9.2.2022, o 16:00 hod., 

streda 27.4.2022, o 16:00 hod., 

streda 22. 6. 2022, o 16:00 hod., 

streda  21.9.2022, o 16:00 hod., 

streda 26.10.2022, o 16:00 hod. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 87/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie analýzu zberu komunálnych odpadov v obci a 

vytriedených zložiek z komunálneho odpadu. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 88/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne 

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje, že je potrebné aby obyvatelia zvýšili vytriedenosť 
zložiek z komunálneho odpadu. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 89/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne  

 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  

- programátorskú úpravu aplikačného softvéru WinCITY Dane© a WinCITY Odpady© a súvisiace služby 

prepojenia registratúry  

- Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z/2021/12/014/Pba 

- Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom. 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 90/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne  

 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z/2021/12/014/Pba a 
Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom medzi účastníkmi zmlúv ktorými sú Obec 
Priepasné, Sídlo: Priepasné 109, Priepasné 906 15, IČO: 00 309 851 a Nuaktiv s.r.o., sídlo: Žižkova 9, 811 
02 Bratislava, IČO: 35 722 533. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 91/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne  

 
c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu  obce aby zabezpečil uzatvorenie zmlúv 
uvedených časti a) a b) tohto uznesenia po stránke organizačnej, ekonomickej,  právnej, ich aplikáciu v 
praxi a zároveň zverejnil  zmluvy na webovom sídle obce. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 92/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer s aktivitami projektu  pre riadne čerpanie 
finančných prostriedkov pre  predmet podpory: realizácia vybraných projektov obnovy dediny alebo 
obohatenie života na dedine. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 93/2021 

z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 

 

K bodu č. 17: Rôzne  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Modernizáciu sociálneho zázemia Obecného úradu a 

Domu Kultúry v Priepasnom. 

Prítomní: Peter Cigánek, Petre Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Prílohy k zápisnici 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o financovaní centier voľného času v roku 2022 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2022 
3. Návrh na III. Zmenu rozpočtu obce pre rok 2021 

4. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2022 - 2024 

5. Správa z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v II. Polroku 2022 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

7. Správa nezávislého auditora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

8. Návrh projektu na vytvorenie pietneho miesta v obci 

9. Zámer projektu za ocenenie v súťaži Dedina roka 2021 

 


