
ZÁPISNICA zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 26.10.2022 v
kultúrnom dome budovy obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109

1.    Úvodné náležitosti:

a) Otvorenie zasadnutia

b) Určenie overovateľov zápisnice

Dňa 26.10.2022 o 16:10 hod. otvoril  starosta obce p. Peter Czere VI. zasadnutie obecného zastupiteľstva v
roku 2022. Privítal poslancov obecného zastupiteľstva obce Priepasné, pani kontrolórku a hostí. Zo
zasadnutia obecného zastupiteľstva bol ospravedlnený z pracovných povinností p. Peter Hrajnoha.
Zasadnutie bolo zvolané v súlade  so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov  z celkového počtu  5, takže obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

b) Určenie overovateľov zápisnice

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil starosta obce pani Bc. Evu Čechmánkovú, za
overovateľov pánov poslancov Mgr. Matúša Mládka a Petra Cigánka. Starosta obce sa spýtal či má
niekto iný návrh. Z poslancov nik nevystúpil, starosta obecné zastupiteľstvo s určenými
overovateľmi  súhlasilo.

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, 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.

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení:
Predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek
Člen komisie: Peter Cigánek

         Martin Mosnáček

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

d) Starosta obce navrhol zriadiť mandátovú komisiu v zložení predseda komisie: Bc Ján Marek, člen
komisie:  Mgr. Matúš Mládek  a Martin Mosnáček
Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie k zloženiu mandátovej komisie. O mandátovej
komisii dal starosta hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení:
Predseda komisie: Bc. Ján Marek
Člen komisie: Mgr. Matúš Mládek
                        Martin Mosnáček



Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, 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. Starosta sa opýtal, či
sú otázky k predloženým návrhom. Z poslancov nik nevystúpil. O programe na deň 26.10.2022 dal starosta
hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
v Priepasnom dňa 26.10.2022 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.Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
6.Rôzne
7.Záver

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

3. Kontrola uznesení
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 xxxxxxxxxxxxx 3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 -
časť o výmere 34 m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána xxxxxxxxxxxxx a
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
xxxxxxxxxxxxx a spoločnosti MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava.
Priebežný stav: k 26.10.2022 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 je zrealizovaná okrem niektorých bodov, ktoré sú nedostupné.
Priebežne sa uvažuje s ich výmenou. Rozvádzače sa tiež priebežne vymenia podľa potreby.

Uznesenie č. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018
K bodu 5. Návrh prvkov voľnočasových 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  podopatrenie 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. Žiadosť o platbu bola podaná, obec doručovala ku kontrole verejného obstarávania
požadované dokumenty. Dňa 25.10.2022 bola obci doručená správa z finančnej kontroly verejného
obstarávania, kde boli oprávnené výdavky schválené v plnej výške 20.376,-€.

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  sp.  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 sp. zn. 11C/69/2020.
Priebežný stav: stav k 26.10.2022 nezmenený -  dňa 23. septembra 2022 v sporovej veci 11C/69/2020 súd
konanie zastavil z dôvodu, že už o veci bolo právoplatne rozhodnuté, takže sa nedá prejednávať znova.
Rozsudok zatiaľ nenadobudol právoplatnosť.

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 vysporiadať 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.)



Ide o dlhodobú úlohu.

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.
Úloha trvá.

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.
Úloha trvá.

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.
Úloha trvá. Bude sa spracovávať nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja.

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.
Úloha trvá.
Stav nezmenený: k 10.10.2022 obecné zastupiteľstvo dostalo informáciu , že bolo oslovené občianske
združenie Holeška na spoluprácu pre vykonávanie zberu biologicky rozložiteľného odpadu avšak prejazdy
po cestách v správe obce sú nemožné. Starosta obce informoval  o obsahu uskutočnených stretnutí so
spoločnosťami uskutočňujúcich zber odpadov a zmenách v legislatíve aj ku dňu 26.10.2022.

Splnené úlohy:

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.
Zasadnutia sa konali podľa plánu a potreby.
Nesplnené 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, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval:0



4. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce oboznámil prítomných, že obecné zastupiteľstvo uznesením č. 85/2022 zo dňa 10.10.2022
schválilo zámer prenajať majetok obce  z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v zmysle § 9a ods.9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ktorý bol zverejnený po dobu
16 dní  na  úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce a na  internetovej stránke obce. V lehote
neprišli žiadne pripomienky k zverejnenému zámeru. Starosta obce prostredníctvom projektoru zobrazil
návrh zmluvy o najme nebytových priestorov a jej prílohy. Každý jeden bod zmluvy a prílohy bol
prerokovaný, pripomienky boli zohľadnené do textu zmluvy priamo na zasadnutí.

O slovo sa prihlásil poslanec Bc. Ján Marek s návrhom prepísania el. energie na budúceho nájomcu.
Starosta obce s poslancami a budúcim nájomcom sa dohodli, ak by záujem zo strany nájomcu pretrvával,
tak po novom roku by sa dodatkom táto zmluva otvorila a upravila.

O  prenájme majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa dal starosta obce hlasovať.

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné

1.konštatuje, že :
- uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod č. 85/2022 zo dňa 10.10.2022, ktorým
bol schválený spôsob prenájmu majetku obce - prenechanie do nájmu časť nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Priepasné – nebytový priestor s príslušenstvom  vo  výmere  109,73  m2
v budove so súpisným číslom 212 (objekt s potravinami a pohostinstvom) na parcele registra KN
-C č. 15290/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  284 m2 zapísanú na  Správe  katastra
Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorý je identifikovaný podľa
situačného nákresu objektu, pre HeBib s. r. o. , Priepasné 269, 906 15 Priepasné, IČO: 54
954 797 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov bolo zverejnené po
dobu  16 dní  (najmenej 15 dní ) na  úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce

2.schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ 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. 85/2022 zo dňa 10.10.2022 prenájom  majetku obce Priepasné z dôvodu hodného osobitného
zreteľa a návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov,  a to: časť nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Priepasné – nebytový priestor s príslušenstvom  vo  výmere  109,73 m2 v budove so súpisným
číslom 212 (objekt s potravinami a pohostinstvom) na parcele registra KN-C č. 15290/6 zastavaná
plocha a nádvorie,  vo  výmere  284 m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie
Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorý je identifikovaný podľa situačného nákresu objektu,
nájomcovi HeBib s. r. o. , Priepasné 269, 906 15 Priepasné, IČO: 54 954 797 za cenu 200 Eur/rok +
energie + služby spojené s nájmom

3.poveruje  obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia a zverejnil Zmluvu o nájme nebytových
priestorov podľa platných osobitých predpisov.

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval:0



Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený trojpätinovou väčšinou poslancov.
Schválené textové znenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s prílohami  je prílohou č. 2 tejto
zápisnice.

5. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly

Starosta oboznámil prítomných so správou. O správe hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly dal
starosta obce hlasovať.

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

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval:0

6. Rôzne
 
V súvislosti s bodom 4. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa starosta navrhol
prerokovať znenie nájomnej zmluvy týkajúcej sa hnuteľného majetku vybavenia obchodu s potravinami.
Po prerokovaní a odsúhlasení obsahu zmluvy znenie zmluvy obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo. Schválené
textové znenie zmluvy o nájme hnuteľných veci je prílohou č. 3 tejto zápisnice.

 Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  súhlasí so znením a obsahom zmluvy o nájme hnuteľných
vecí  v súvislosti s prenájmom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenom
uznesením č.91/2022 zo dňa 26.10.2022.

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Za : Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval:0

           
7.Záver

Starosta obce poďakoval prítomným, poprial všetkým príjemný zvyšok dňa a ukončil stretnutie obecného
zastupiteľstva o 17:25 hodine.
 



UZNESENIA č. 87 – 93
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

Uznesenie č. 87/2022
zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

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: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 88/2022
zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení:
predseda komisie: Bc. Ján Marek
člen komisie:  Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 89/2022
zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

K bodu č. 2.  Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom
dňa 26.10.2022 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.Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
5.Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly
6.Rôzne
7.Záver

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 90/2022
zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

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: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek , Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 91/2022
zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

K bodu č 4. Prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné

4.konštatuje, že :
- uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod č. 85/2022 zo dňa 10.10.2022, ktorým
bol schválený spôsob prenájmu majetku obce - prenechanie do nájmu  časť nehnuteľnosti vo
vlastníctve obce Priepasné – nebytový priestor s príslušenstvom  vo  výmere  109,73  m2
v budove so súpisným číslom 212 (objekt s potravinami a pohostinstvom) na parcele registra KN
-C č. 15290/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  284 m2 zapísanú na  Správe  katastra
Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorý je identifikovaný podľa
situačného nákresu objektu, pre HeBib s. r. o. , Priepasné 269, 906 15 Priepasné, IČO: 54
954 797 z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. ods. 9 písm. c)
zákona SNR č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí v znení neskorších predpisov bolo zverejnené po
dobu  16 dní  (najmenej 15 dní ) na  úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce

5.schvaľuje v súlade s § 9a ods. 9 písm. c/ 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. 85/2022 zo dňa 10.10.2022 prenájom  majetku obce Priepasné z dôvodu hodného
osobitného zreteľa a návrh Zmluvy o nájme nebytových priestorov, a to:
 časť nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné – nebytový priestor s príslušenstvom  vo  výmere
109,73 m2 v budove so súpisným číslom 212 (objekt s potravinami a pohostinstvom) na parcele
registra KN-C č. 15290/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  284 m2 zapísanú na  Správe
katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorý je identifikovaný
podľa situačného nákresu objektu, nájomcovi HeBib s. r. o. , Priepasné 269, 906 15 Priepasné, IČO:
54 954 797 za cenu 200 Eur/rok +  energie + služby spojené s nájmom

6.poveruje obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného  uznesenia a zverejnil Zmluvu o nájme nebytových
priestorov podľa platných osobitých predpisov.

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek , Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 92/2022
zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

K bodu č 5. Správa hlavnej kontrolórky obce z vykonanej kontroly

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

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek , Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 93/2022
Zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 26.10.2022

K bodu č 6. Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  súhlasí so znením a obsahom zmluvy o nájme hnuteľných vecí
v súvislosti s prenájmom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa schválenom uznesením č.
91/2022 zo dňa 26.10.2022.

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek , Martin Mosnáček
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Nehlasoval: 0



Prílohy

zápisnice zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 26.10.2022 v
kultúrnom dome budovy obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109

1. Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.10.2022

Písomné materiály podľa zápisnice:

2. Textové znenie zmluvy o nájme nebytových priestorov s prílohami

3. Textové znenie Zmluvy o nájme hnuteľných veci s prílohou

 


