
 

ZÁPISNICA z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 13.12.2022 v kultúrnom 

dome budovy obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

Dňa 13.12.2022 o 16:08 hod. otvoril starosta obce Peter Czere zasadnutie obecného zastupiteľstva roku 2022. 

Privítal poslancov obecného zastupiteľstva obce Priepasné, pani kontrolórku a hostí. 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 4 poslancov  z celkového počtu  5 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania 

schopné. Pán poslanec Peter Hrajnoha sa ospravedlnil, ohlásil neskorší príchod. 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určujem pani Bc. Evu Čechmánkovú za overovateľov pánov poslancov 

Mgr. Matúša Mládka a Petra Cigánka . 

 

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. 

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

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval:  

 

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. O návrhu uznesenia 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: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval:  

 

 

 



2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo s navrhovaným programom podľa pozvánky, ktorý bol uverejnený na úradnej 

tabuli obce dňa 6.12.2022 a navrhol úpravu bodu č.10, ktorým sa upravujú roky na 2023 – 2025. O pozmeňovacom 

návrhu dal starosta obce hlasovať, návrh bol prijatý. Následne sa starosta obce opýtal či sú otázky k predloženým 

návrhom. Z poslancov nik nevystúpil. O programe na deň 13.12.2022 dal starosta hlasovať. Program bol schválený  

prítomnými poslancami jednohlasne. 

   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 

13.12.2022 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. Návrh na III. úpravu rozpočtu v roku 2022 

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Priepasné 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce 

Priepasné v roku 2023 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Priepasné k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 – 2025 

10. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2023 – 2025 

11. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

12. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

13. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Priepasné 

14. Rôzne 

15. Záver  

 

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

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval:  

 

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 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 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 zasadnutiu do dňa 12.12.2022 nebolo obci  vo veci 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, zatiaľ sú funkčné. 

 

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.                                                                                                                                                      

Priebežný stav: Žiadosť o platbu bola podaná, obec doručovala doručené ku kontrole verejného obstarávania 

požadované dokumenty – stav k 12.12.2022 nezmenený. 

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 12.12.2022 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 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.)  

Priebežný stav: 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.  

Priebežný stav: 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. 

Priebežný stav: 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.  

Priebežný stav: Úloha trvá. Nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa spracováva. 

 

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. 

Priebežný stav: Úloha trvá. 

Stav nezmenený: k 12.12.2022 obecné zastupiteľstvo dostalo informáciu , že bude vytvorená pracovná skupina, ktorá 

prehodnotí spôsob zberu odpadov v obci, na návrh p. poslanca Matúša Mládka. 

  

O 16:20 hod. pristúpil pán poslanec Peter Hrajnoha k rokovaniu a mandátová komisia konštatuje, že je prítomných 5 

poslancov z 5 a zastupiteľstvo je uznášania schopné. 

 

Splnené úlohy:  

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 

1. konštatuje, že : 

- uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Priepasné pod č. 85/2022 zo dňa 10.10.2022, ktorý 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.  

Priebežný stav: Zmluva bola uzatvorená dňa 27.10.2022. 

 

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.  

Priebežný stav: Zmluva bola uzatvorená dňa 27.10.2022. 

 

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 

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

 

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

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval: 

 

4. Návrh na III. úpravu rozpočtu v roku 2022 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s dôvodmi pre III. zmenu rozpočtu . Z poslancov nik nevystúpil. O zmene 

rozpočtu dal starosta hlasovať. Z poslancov nik nevystúpil. Zmena rozpočtu bola prijatá jednohlasne. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh na III. zmenu rozpočtu obce v roku 2022. 

 

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

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval: 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  schvaľuje III.  zmenu rozpočtu obce v roku 2022 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 

290 001,00  euro a celkovými výdavkami vo výške 286 189,00  euro 

 

 

Bežné príjmy                    228 249,00                 Bežné výdavky:             227 637,00 

Kapitálové príjmy:                       0,00                 Kapitálové výdavky        58 553,00 

Finančné príj. operácie       61 752,90                 Finanč. výdav. operácie:          0,00 

Príjmy celkom                  290 001,00                 Výdavky celkom           286 189,00 

 

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

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval: 

 

 

 

 

 



5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 

 

Návrh plánu práce bol uverejnený na úradnej tabuli od 07.11.2022.  

Hlavná kontrolórka obce oboznámila prítomných s návrhom plánu práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023. 

Z poslancov nik nevystúpil. O pláne práce hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023 dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 

 

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

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

Proti :  

Zdržal sa :  

Nehlasoval: 

 

 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Priepasné 

  

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzným nariadením o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Priepasné.  Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce 

v čase od 27.11.2022. K všeobecne záväznému nariadeniu boli uplatnené  pripomienky poslanca Mgr. Matúša 

Mládka. Starosta oboznámil prítomných za obecný  úrad - predkladateľa návrhu VZN s vyhodnotením pripomienok, 

ktoré boli predložené poslancom tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva. Starosta sa opýtal obecného 

zastupiteľstva, či má otázky. Z prítomných poslancov nik nevystúpil. Starosta obce dal osobitne  hlasovať za každý 

pozmeňovací návrh či daný pozmeňovací návrh obecné zastupiteľstvo prijíma alebo nie.  

 Následne dal hlasovať o schválení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Priepasné včítane tých pozmeňovacích návrhov, ktoré predtým 

obecné zastupiteľstvo schválilo.  

 Pre prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Priepasné bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.  

Textové znenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na území obce Priepasné tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo pripomienky a návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Priepasné  

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Priepasné  

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce 

Priepasné v roku 2023 

 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzným nariadením o financovaní 

materských škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2023. Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 

obce v čase od 27.11.2022. K všeobecne záväznému nariadeniu neboli uplatnené  pripomienky. Z poslancov nik 

nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení  Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2022 o financovaní materských 

škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2023. Textové znenie Všeobecne záväzného nariadenia o 



financovaní materských škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2023 tvorí prílohu č.3 tejto 

zápisnice. Pre prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2022 o financovaní materských škôl a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2023 bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o financovaní materských 

škôl a školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2023. 

 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom Všeobecne záväzným nariadením o výške príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. Návrh bol 

vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 27.11.2022. K všeobecne záväznému nariadeniu neboli uplatnené  

pripomienky. Z prítomných poslancov nik nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení  Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 8/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni. 

Pre prijatie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov. Textové znenie Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni tvorí prílohu č.4 tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o výške príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.             

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

9. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Priepasné k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 – 2025 

 

Hlavná kontrolórka oboznámila prítomných so stanoviskom k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 – 2025, 

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 2023 a 2024 – 2025 bol zostavený ako vyrovnaný. Z poslancov nik nevystúpil. O stanovisku hlavnej 

kontrolórky obce Priepasné k návrhu rozpočtu obce na rok 2023 a 2024 – 2025 dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 

2023 a 2024- 2025. 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

 

 



10. Návrh viacročného rozpočtu pre roky 2023 – 2025  

 

Starosta obce  a hlavná kontrolórka, po udelení slova starostom, oboznámila prítomných s návrhom viacročného 

rozpočtu pre roky 2023 – 2025, ktorý bol na úradnej tabuli zverejnený v čase od 9.11.2022.  Schválený návrh 

viacročného rozpočtu pre roky 2023 – 2025 tvorí prílohu č.5 tejto zápisnice. Z poslancov nik nevystúpil. Pre prijatie 

viacročného rozpočtu pre roky 2023 – 2025 bol dosiahnutý jednohlasný súhlas. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo Návrh viacročného rozpočtu na roky 2023 - 2025 obce 

Priepasné 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje rozpočet  obce Priepasné  na  rok 2023 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

c)  Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie 

1) rozpočet obce na rok 2024, 

2) rozpočet obce na rok 2025 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

11. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

Starosta oboznámil, že cieľom zostavovania konsolidovaných účtovných závierok je poskytnúť informácie 

o majetku, záväzkoch a finančnej situácii konsolidovaného celku – viacerých účtovných jednotiek, vzájomne 

ekonomicky prepojených. Zaradenie účtovných jednotiek do konsolidovaného celku je na princípe kontroly resp. 

ovládania dcérskych účtovných jednotiek materskou účtovnou jednotkou (zo zákona pri rozpočtových 

a príspevkových organizáciách a subjektoch založených zákonom, v prípade obchodných spoločností podľa výšky 

podielu na základnom imaní). Obec Priepasné  je účtovná jednotka, ktorá je podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona č 

431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom. 

K 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 31.12.2021, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované 

poznámky k 31.12.2021 a Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s 

konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2021 a s individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2021, ktorej 

súčasťou je konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2021, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky 

31.12.2021 a správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2021, súvaha, výkaz ziskov a strát a 

poznámky k 31.12.2021. 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  



12. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s plánom zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 a že ďalšie zasadnutia 

môžu byť zvolané aj mimo týchto termínov. Prítomný poslanci plán zasadnutí zobrali  na vedomie. 

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

roku 2023 nasledovne:  

streda 25.1.2023, o 16:00 hod.,  

streda 19.4.2023, o 16:00 hod.,  

streda 28. 6. 2023, o 16:00 hod.,  

streda 27.9.2023, o 16:00 hod.,  

streda 6.12.2023, o 16:00 hod. 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

13. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Priepasné 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných so Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach 

samosprávy obce Priepasné ktoré sú interným predpisom a vzhľadom na to, že sťažnosti sa môžu týkať aj starostu aj 

hlavného kontrolóra obce aj  poslancov sú predmetom schvaľovania v tomto bode. Z poslancov nik nevystúpil. Pre 

prijatie Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Priepasné bol dosiahnutý súhlas 

všetkých piatich prítomných poslancov z piatich. 

Schválené textové znenie zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Priepasné je 

prílohou č.6  tejto zápisnice. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy 

obce Priepasné 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

14. Rôzne 

 

 Starosta obce podrobne oboznámil prítomných so Zmluvou na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu 

ukončenia činnosti vývozov obcou Hrašné. Z poslancov nik nevystúpil. Pre schválenie Zmluvy o vývoze 

tuhého komunálneho odpadu bol dosiahnutý súhlas všetkých piatich prítomných poslancov z piatich.  

 

a) obecné zastupiteľstvo obce Priepasné: 

1) prerokovalo Zmluva o vývoze tuhého komunálneho odpadu, 

2) schvaľuje Zmluvu o vývoze tuhého komunálneho odpadu. 

 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 



 Starosta obce podrobne oboznámil prítomných so zmluvou na krátkodobý prenájom kultúrneho domu, ktorý 

bude upravovaný podľa potreby. Z poslancov vystúpil. Pre schválenie zmluvy a pre jej uzatváranie  bol 

dosiahnutý súhlas všetkých  prítomných poslancov z piatich. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné: 

1) prerokovalo vzor Zmluvy  o prenájme nebytových priestorov kultúrny dom, 

2) schvaľuje vzor Zmluvy  o prenájme nebytových priestorov kultúrny dom,  

3) poveruje obecný úrad a starostu, aby zabezpečovali po zmluvnej, organizačnej, ekonomickej, technickej 

a dokumentačnej  stránke potrebné zmeny, aktualizácie podľa skutočností v Zmluve o prenájme nebytových 

priestorov kultúrny dom a úkony z nej vyplývajúce. 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s aktualizovaným sadzobníkom obce s navrhovanou 

platnosťou od 15.12.2022 s ohľadom na náklady na údržbu, zvyšovanie cien práce, energií a nutnosti 

vykonávania obnovy zariadení a vybavenia.  Z poslancov vystúpil. Pre schválenie Sadzobníka úhrad obce 

Priepasné platný od 15.12.2022 bol dosiahnutý súhlas všetkých  prítomných poslancov z piatich. 

 Schválený sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 15.12.2022 je prílohou č.7 tejto zápisnice. 

 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné:  

1) prerokovalo návrh Sadzobníka úhrad obce Priepasné platný od 15.12.2022  

2) schvaľuje Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 15.12.2022 

 

 

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

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

Proti  

Zdržal sa :  

Nehlasovali:  

 

 

 Starosta obce informoval poslancov o zaslaní písomnosti nájomcovi na základe výsledku pracovného 

stretnutia na ktorom sa obecné zastupiteľstvo  oboznámilo s návrhom nájomcu o odkúpenie inventáru 

v budove so s. č. 212 v časti pohostinstva.  

 

 Na základe návrhu p. poslanca Matúša Mládka sa dohodlo, že v pracovnej skupine budú všetci  poslanci 

obecného zastupiteľstva obce Priepasné a starosta obce p. Peter Czere. Do tejto pracovnej skupiny môžu byť 

zaradený aj občania obce, ktorí sa prihlásia na základe vyhláseného oznamu v miestnom rozhlase. 

  

 

15. Záver 

Starosta obce pozval prítomných a obyvateľov obce na podujatie Vianoce v Priepasnom , poprial pokojné sviatky a 

úspešný vstup do nového roka 2023. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prílohy 

 

zápisnice z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 13.12.2022 v kultúrnom 

dome budovy obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

 

1. Príloha č.1: Prezenčná listina zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2022 v Priepasnom 

2. Príloha č.2: Textové znenie Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Priepasné 

3. Príloha č.3: Textové znenie Všeobecne záväzného nariadenia o financovaní materských škôl a školských zariadení 

na území obce Priepasné v roku 2023 

4. Príloha č.4:  Textové znenie Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

5. Príloha č.5: Textové znenie viacročného rozpočtu pre roky 2023 – 2025 

6. Príloha č.6: Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy obce Priepasné 

7. Príloha č.7: Schválený sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 15.12.2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


