
ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 21.09.2022 

kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Dňa 21.09.2022 o 16:15 hod. otvoril  starosta obce p. Peter Czere IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v 

roku 2022. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné a hostí. Zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva bola ospravedlnená pani kontrolórka Konečníková. 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 5 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 Bc. Jána Mareka a Martina Mosnáčka. Starosta obce sa spýtal či má niekto iný návrh. SZ 

poslancov nik nevystúpil, starosta obecné zastupiteľstvo s určenými overovateľmi  súhlasilo. 

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

Za : Peter Hrajnoha, 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: Bc. Ján Marek , člen komisie: 

Peter Cigánek a Peter Hrajnoha. 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: Bc. Ján Marek 

Člen komisie: Peter Cigánek 

         Peter Hrajnoha 

 

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

Za : Peter Hrajnoha, 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 Peter Cigánek 

 

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  

                        Peter Cigánek          

 

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

Za : Peter Hrajnoha, 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. Vzhľadom na nápojový automat, ktorý 

pribudol pred bývalým obchodom, je nutné v zmysle zákona o majetku obci, upraviť tento vzťah aj 

zmluvne, preto navrhol starosta obce p. Peter Czere pred bod Rôzne, doplniť bod ako bod č. 15. Návrh 

Zmluvy o výpožičke. O doplnení bodu dal starosta obce hlasovať. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Obecné zastupiteľstva obce Priepasné schválilo doplnenie bodu č. 15. Návrh Zmluvy o výpožičke. 

     

O programe na deň 21.9.2022 s doplnením programu bodu č.15 Návrh Zmluvy o výpožičke dal starosta 

hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom 

dňa 21.09.2022 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o výške   mesačného   príspevku zákonného 

zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

7. Návrh Dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena 

8. Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole 

10. Návrh prenechať majetok obce do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže 

11. Zaradenie žiakov do školského obvodu 

12. Úprava rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za 

školský rok 2021/2022 

14. Návrh na II. úpravu rozpočtu v roku 2022 

15. Návrh Zmluvy o výpožičke   

16. Rôzne  

17. Záver  



 

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

Za : Peter Hrajnoha, 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 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 21.9.2022 

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, PPA postupne kontroluje podané žiadosti a obstarávanie 

súvisiace s uzatvorenou zmluvou o nenávratnom finančnom príspevku. 

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: 

pojednávanie s vyhlásením rozsudku prebehne v piatok dňa 23. septembra 2022 o 9:00 hodine.  

 

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. 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 

konajú podľa plánu. Ak by bolo zvolané neplánované zasadnutie, starosta obce informoval o možnosti, že 

sa môže od plánovaného termínu zasadnutia dňa 26.10.2022 upustiť ak nebude potrebné rokovať, 

poslancov  informuje  na neplánovanom zasadnutí. 

 

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, obecné zastupiteľstvo dostalo informáciu , že v  mesiaci 

december nastalo neočakávané zvýšenie cien za uloženie odpadu, a v mesiaci september 2022 stúpli ceny 

za zvoz komunálneho odpadu, preto by občania mali triediť ešte dôraznejšie, aby zvýšené ceny mali 

minimálny dopad na rozpočet obce. Obec Hrašné ukončuje činnosť so zvozom zmesového komunálneho 

odpadu, zberové spoločnosti opäť avizujú zvyšovanie cien. Prebiehajú rokovania so spoločnosťami 

a občianskymi združeniami  o možnostiach zlepšiť stav vytriedenosti. 

 

Uznesenie č. 43/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022 K bodu 

č. 6: Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku obce pre vjazd k jestvujúcej stavbe 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zmluvu a zriadenie vecného bremena „IN REM“ v 

prospech Marián Palidrab, rodený Palidrab, narodený: XXXXXXX, rodné číslo: XXXXXXXXXXXX 

trvale bytom : Tománkova 6, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika nasledovne: 

1. zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľností: 

Pozemkov - parcelné číslo KN C 25612/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2866, parcelné číslo KN C 25612/2, druh pozemku orná pôda s výmerou 86 

m2 zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2866, parcelné číslo KN C 25690, druh pozemku ostatná plocha s výmerou 43 m2 zapísaný 

na liste vlastníctva č. 2866, ktorého vlastníkom je oprávnený z vecného bremena, 

2. vecné bremeno spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorových vozidiel a to osobných a 

nákladných motorových vozidiel, stavebných, strojných a iných mechanizmov na a cez pozemky 

povinného a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 29/2022, ktorý dňa 13.5.2022 autorizačne 

overil Ing. Peter Ladislav a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor, pod 

číslom overenia G1-265/2022 dňa 7.6.2022, 

t.j. 

- diel 2 - pozemok, parcelné číslo KN C 25678/2, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie s výmerou 15 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 765 a 

- diel 3 - pozemok parcelné číslo KN C 25678/3, druh pozemku zastavaná plocha a 

nádvorie s výmerou 57 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 765. 

Geometrický plán číslo 29/2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako jej príloha č. 3, 

3. V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú práva a povinnosti 

oprávneného z vecného bremena na nového vlastníka tejto nehnuteľnosti, 

4. Ustanovuje sa jednorazový poplatok 5 eur/m2 t. j. za časť pozemkov dotknutých zriadením vecného 

bremena vo výmere spolu 72 m2 podľa tohto uznesenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. a Zásadami 

hospodárenia s majetkom Obce Priepasné t.j. vo 

výške 360 eur (slovom tristošesťdesiat eur). 

3. V prípade prevodu alebo prechodu vlastníctva nehnuteľnosti prechádzajú práva a povinnosti 

oprávneného z vecného bremena na nového vlastníka tejto nehnuteľnosti, 

4. Ustanovuje sa jednorazový poplatok 5 eur/m2 t. j. za časť pozemkov dotknutých zriadením vecného 

bremena vo výmere spolu 72 m2 podľa tohto uznesenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. a Zásadami 

hospodárenia s majetkom Obce Priepasné t.j. vo 

výške 360 eur (slovom tristošesťdesiat eur). 

Úloha trvá, obecné zastupiteľstvo prerokuje dodatok zmluvy pre zápis na katastrálny úrad. 

 

 

 

 

 



Splnené úlohy:  

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: xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. Prevod bol 

uskutočnený. 

Uznesenie č. 41/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022 K bodu 

č.5: Návrh na odkúpenie časti obecného pozemku podľa uznesenia č. 51/2021 o rozlohe 35 m² 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje, že žiadateľ podľa uznesenia č. 51/2021 zo IV. 

rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 doplnil znalecký posudok pre určenie 

ceny všeobecnej hodnoty majetku, overený geometrický plán a návrh kúpnej zmluvy, 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo žiadosť o odkúpenie obecného pozemku, pozemok s 

parcelným číslom 15518/5, oddelený geometrickým plánom číslo 117/2021 vyhotoveným Petrom 

Kollárom, vyhotoviteľom GEOGIS SK, spol. s r.o. , Sibírsko 1329, Holíč, úradne overeným Ing. 

Marianom Bothom dňa 10.12.2021 o rozlohe 35 m2 z parcely číslo 15518/1 o celkovej rozlohe 1928 m2 

vedenej na liste vlastníctva číslo 765 ako druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom 

území Priepasné (849901), v obci Priepasné pre účel využitia nehnuteľnosti, ktorý zostane zachovaný v 

stave v akom sa pozemok aktuálne nachádza a cenu za predaj pozemku vo výške 5,59 €. Pozemok je 

priľahlý k stavbe so súpisným číslom 124 ktorý žiadateľ dlhodobo užíval, parkoval na ňom a rovnako sa o 

predmetný pozemok staral v domnienke, že je v jeho výlučnom vlastníctve. Pri obhliadke sa zistilo že na 

pozemku ktorý je vymeraný sa nachádza žumpa ktorá je súčasťou stavby so s. č. 124 , ktorá je vlastníkom 

žiadateľa a je potrebné ju udržiavať a zároveň je pozemok využívaný ako prístup k údržbe stavby a vstupu 

do pivnice, je dlhodobo udržiavaným a využívaným prístupom a plochou dvora pre motorové a obslužné 

vozidlá. Po podrobnom zameraní pozemkov vo vlastníctve žiadateľa, žiadateľ zistil skutkový stav a zistil, 

že pozemok ktorý využíva ako parkovacie miesto a záhradu ktorý nie je v jeho vlastníctve. Predmetný stav 

na mieste samom bol obhliadnutý obecným zastupiteľstvom obce za účasti prítomných vlastníkov 

susedných nehnuteľností ktorých pripomienky obecné zastupiteľstvo akceptovalo a podľa ktorých žiadateľ 

vypracoval geometrický plán číslo 117/2021 ktorý je súčasťou k žiadosti o odkúpenie pozemku. 

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje predaj nehnuteľnosti v obci a k. ú. Priepasné podľa 

geometrického plánu číslo 117/2021, úradne overeného Ing. Marianom Bothom dňa 10.12.2021 pod číslom 

G1-530/2021, a to novovytvorenej parcely registra KN C p. č. 15518/5 vo výmere 35 m2 zastavaná plocha 

v prospech kupujúcich: 

Kupujúca 1 : RNDr. Otília Jendrejáková, CSc., rodená Výtisková, dátum narodenia: XXXXXX, rodné 

číslo: XXXXXXXXX, trvalé bydlisko Moskovská 2669/23, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, stav: XXXXXX, podiel: 4/6 

Kupujúca 2 : Bc. Silvia Olgyayová, rodená Jendrejáková, dátum narodenia: XXXXXX, rodné číslo: 

XXXXXXXXXXXX, trvalé bydlisko Trnavská cesta 161/34, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, 

štátna príslušnosť: Slovenská republika, stav: XXXXXXXXX, podiel: 1/6 

Kupujúca 3 : akad. mal. Katarína Smetanová, rodená Jendrejáková, dátum narodenia: 

XXXXXXXX, rodné číslo: XXXXXXXXX, trvalé bydlisko: Devínska cesta 781/7, 900 31 Stupava, 

Slovenská republika, štátna príslušnosť: Slovenská republika, stav: XXXXXXXXXXX, podiel: 1/6, ktorý 

je vo vlastníctve obce Priepasné a tento pozemok je priľahlý k rodinnému domu s. č. 124 vo vlastníctve 

žiadateľov 

- Kúpna cena je stanovená podľa znaleckého posudku č. 76/2022 vyhotoveným Kúpna cena je stanovená 

podľa znaleckého posudku č. 76/2022 vyhotoveným Ing. Alžbetou Jelínkovou zo dňa 25.4.2022 na sumu 

5,59 eura/m2. 

- zo dňa 25.4.2022 na sumu 5,59 eura/m2. 

- Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, znaleckého posudku, 

návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradia kupujúci, ako aj prípadný 



opakovaný správny poplatok za vklad. Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v 

znení neskorších predpisov, pretože svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou 

so súpisným číslom 124 ktorý je priľahlý k novovytvorenému pozemku. 

d) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje že nadobúdateľ podľa §9a ods. 1 písm. c/ zák. č. 

138/1991 Zb. nie je osobou podľa § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí, 

e) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné splnomocňuje starostu obce na podpis zmluvy podľa podanej 

žiadosti a podanie návrhu na vklad. 

Prevod bol uskutočnený. 

 

Uznesenie č. 44/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022 

K bodu č. 6: Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku obce pre vjazd k jestvujúcej stavbe 

c)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zmluvu a zriadenie vecného bremena „IN 

PERSONAM“ v prospech Marián Palidrab, rodený Palidrab, narodený: XXXXXXXXX, rodné 

číslo:XXXXXXXXXX trvale bytom Tománkova 6, 841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská 

republika nasledovne: 

1. zriadenie vecného bremena v prospech nehnuteľností: 

Pozemkov - parcelné číslo KN C 25612/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2866, parcelné číslo KN C 25612/2, druh pozemku orná pôda s výmerou 86 

m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 2866, parcelné číslo KN C 25690, druh pozemku ostatná plocha s 

výmerou 43 m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 2866, ktorého vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. 

2. vecné bremeno spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorových vozidiel a to osobných a 

nákladných motorových vozidiel, stavebných, strojných a iných mechanizmov na a cez pozemky 

povinného a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 29/2022, ktorý dňa 13.5.2022 autorizačne 

overil Ing. Peter Ladislav a ktorý bol úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálny odbor, pod 

číslom overenia G1-265/2022 dňa 7.6.2022, 

t.j. 

- diel 2 - pozemok, parcelné číslo KN C 25678/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 15 

m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 765 a 

- diel 3 - pozemok parcelné číslo KN C 25678/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 57 

m2 zapísaný na liste vlastníctva č. 765. Geometrický plán číslo 29/2022 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy 

ako jej príloha č. 3, 

3. Práva a povinnosti z vecného bremena IN PERSONAM sú späté s vlastníctvom 

nehnuteľnosti: 

Pozemkov 

- parcelné číslo KN C 25612/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2 

zapísaný na liste vlastníctva č. 2866, 

parcelné číslo KN C 25612/2, druh pozemku orná pôda s výmerou 86 m2 zapísaný na liste 

vlastníctva č. 2866, parcelné číslo KN C 25690, druh pozemku ostatná plocha s výmerou 43 m2 zapísaný 

na liste vlastníctva č. 2866, ktorého vlastníkom je oprávnený z vecného bremena. Oprávnený z vecného 

bremena na základe zmluvy preukazuje práva v stavebnom konaní k pozemkom dotknutým stavbou podľa 

projektovej dokumentácie č. 09/2021 „Rekonštrukcia 

rodinného domu“, SO Spevnené plochy, vypracovanej Ing. Martinom Kičinom, autorizovaným stavebným 

inžinierom , č. 6699*12, schválených podľa osobitých predpisov pre vybudovanie, užívanie, 

prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy 

príslušného vjazdu a parkovacích plôch bez nároku na ich zhodnotenie , ktoré oprávnený ako stavebník bol 

povinný preukázať v stavebnom konaní v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 Zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), medzi ktoré patrí aj zaťažená 

nehnuteľnosť. Oprávnený sa zaväzuje stavbu udržiavať na vlastné náklady a okolie stavby dať po realizácii 

do pôvodného stavu. 

4. Ustanovuje sa, že zriadenie vecného bremena IN PERSONAM v prospech oprávneného z vecného 

bremena sa zriaďuje bezodplatne po uzatvorení Zmluvy o zriadení vecného bremena „IN REM“. 

Zmluva bola uzatvorená. 

 



Uznesenie č. 50/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022 K bodu 

č. 10: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území 

obce zakázané alebo obmedzené. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o ustanovení 

činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené. VZN je účinné od 2.8.2022 

Uznesenie č. 51/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022 K bodu 

č. 11:Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb na území obce Priepasné 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o pravidlách času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Priepasné. VZN je účinné od 2.8.2022 

Uznesenie č. 52/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022 K bodu 

č. 12:Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a o ochrane 

verejnej zelene 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 o pravidlách na 

udržiavanie čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene. VZN je účinné od 2.8.2022 

Nesplnené úlohy sú plnené priebežne. 

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

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

z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy 

z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval:0 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Starosta uviedol, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného 

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

vyvesené na úradnej tabuli obce v čase od 5.9.2022. K všeobecne záväznému nariadeniu neboli uplatnené 

žiadne pripomienky. Návrh VZN č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. O 

schválení VZN č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a 

určenie podmienok úhrady v školskej jedálni dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o výške 

príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval:0 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 bolo prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 



 

 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o výške   mesačného   príspevku zákonného 

zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

 

 

Starosta oboznámil prítomných, že návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 5/2022 o výške  mesačného   

príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy bolo vyvesené na úradnej 

tabuli obce v čase od 5.9.2022. K všeobecne záväznému nariadeniu neboli uplatnené žiadne pripomienky. 

Návrh VZN č. 5/2022 o výške   mesačného   príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  

materskej tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. O schválení VZN . 5/2022 o výške   mesačného   príspevku 

zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške   

mesačného   príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval:0 

 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 bolo schválené trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov. 

 

 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 bol zverejnený na úradnej tabuli od 22.6.2022. K návrhu 

nevystúpil nikto z prítomných. O pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 dal starosta obce hlasovať.  

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej 

kontrolórky. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

7.  Návrh Dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena 

 

 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom dodatku zmluvy k zmluve  schválenej uznesením č. 

44/2022 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 22.06.2022. Návrh dodatku 

zosúlaďuje návrh na vklad a zmluvu opravou druhu pozemku pri p.č. 25612/2 na všetkých doložených 

listinách, na ktorých sa táto informácia nachádzala v nesprávnom znení.  

O dodatku k Zmluve o vecnom bremene dal starosta hlasovať. Návrh Dodatku k Zmluve o zriadení 

vecného bremena tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné   na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.9.2022 na základe §11, ods. 

4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

 

I. Prerokovalo  

 

na návrh starostu obce znenie dodatku č. 1 „Zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

„in rem“ uzatvorenej dňa 4.7.2022 medzi:  

Povinným  z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Obec Priepasné,  IČO:  00309851,  sídlo: 906 15 Priepasné č. 109 

v zastúpení: Peter Czere - starosta obce  

 

Oprávneným z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Marián Palidrab, rodený Palidrab 

narodený: xxxxxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxx 

trvale bytom: Tománkova 6, 841 05 Bratislava,  štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predmetom zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  

je zriadenie  práva zodpovedajúce vecnému bremenu „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 

nehnuteľností - pozemkov: 

-     parcely KN-C 25612/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2;  

-     parcely KN-C č. 25612/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie výmerou 86 m2 

-     parcely KN- C č. 25690/2, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 43 m2; 

pričom pozemky parcely KN-C č. 25612/1, KN-C č. 25612/2 a KN-C č. 25690/2 sú vo vlastníctve 

oprávneného z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Mariána Palidraba - právny vzťah k týmto 

nehnuteľnostiam zapísaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva  

č. 2866. 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu  špecifikované uvedenou zmluvou sa v zmysle dohody zmluvných 

strán zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 360,00,-€ (slovom tristošesťdesiat EUR) a na dobu neurčitú a 

spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorových vozidiel a to osobných a nákladných motorových 

vozidiel, stavebných, strojných a iných mechanizmov na a cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve povinného 

z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Obce Priepasné a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne č. 29/2022, ktorý dňa 13.5.2022 autorizačne overil Ing. Peter Ladislav a ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom, pod číslom overenia G1-265/2022 dňa 7.6.2022, t.j:  

- v rozsahu dielu 2 s výmerou 15 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu  

KN-C  č. 25678/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

-  v rozsahu dielu 3 s výmerou 57 m2, vytvára novovytvorenú parcelu KN-C č. 25678/3, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

Nehnuteľnosti zamerané Geometrickým plánom č. 29/2022 (G1-265/2022), tj. novovytvorené parcely KN-

C č. 25678/2 a KN-C č. 25678/3 sa odčleňujú od pôvodnej parcely KN-C č. 25678 s výmerou 3978 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; pričom pozemok parcela KN-C č. 25678 je v podiele 1/1 k 

celku vo vlastníctve povinného – Obce Priepasné – právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 25678 je 

evidovaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č. 765. 

 

 

II. Schvaľuje  

znenie dodatku č. 1 „Zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ uzatvorenej 

dňa 4.7.2022 medzi:  

Povinným  z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Obec Priepasné,  IČO:  00309851,  sídlo: 906 15 Priepasné č. 109 

v zastúpení: Peter Czere - starosta obce  

a 

Oprávneným z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Marián Palidrab, rodený Palidrab 

narodený: xxxxxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxx 

trvale bytom: Tománkova 6, 841 05 Bratislava,  štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 



Predmetom zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  

je zriadenie  práva zodpovedajúce vecnému bremenu „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 

nehnuteľností - pozemkov: 

-     parcely KN-C 25612/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2;  

-     parcely KN-C č. 25612/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie výmerou 86 m2 

-     parcely KN- C č. 25690/2, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 43 m2; 

pričom pozemky parcely KN-C č. 25612/1, KN-C č. 25612/2 a KN-C č. 25690/2 sú vo vlastníctve 

oprávneného z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Mariána Palidraba a právny vzťah k týmto 

nehnuteľnostiam zapísaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva  

č. 2866. 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu  špecifikované uvedenou zmluvou sa v zmysle dohody zmluvných 

strán zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 360,00,-€ (slovom tristošesťdesiat EUR) a na dobu neurčitú a 

spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorových vozidiel a to osobných a nákladných motorových 

vozidiel, stavebných, strojných a iných mechanizmov na a cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve povinného 

z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Obce Priepasné a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne č. 29/2022, ktorý dňa 13.5.2022 autorizačne overil Ing. Peter Ladislav a ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom, pod číslom overenia G1-265/2022 dňa 7.6.2022, t.j:  

- v rozsahu dielu 2 s výmerou 15 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu  

KN-C  č. 25678/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

-  v rozsahu dielu 3 s výmerou 57 m2, vytvára novovytvorenú parcelu KN-C č. 25678/3, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

Nehnuteľnosti zamerané Geometrickým plánom č. 29/2022 (G1-265/2022), tj. novovytvorené parcely KN-

C č. 25678/2 a KN-C č. 25678/3 sa odčleňujú od pôvodnej parcely KN-C č. 25678 s výmerou 3978 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; pričom pozemok parcela KN-C č. 25678 je v podiele 1/1 k 

celku vo vlastníctve povinného – Obce Priepasné – právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 25678 je 

evidovaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č. 765. 

 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa :0  

Nehlasovali:0  

 

 

8.  Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 

 

Dňa 30.6.2022 žiadateľ doručil návrh na ukončenie zmluvy. Starosta obce oboznámil prítomných , že 

k dnešnému dňu žiadateľ uhrádzal všetky záväzky riadne. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo ukončenie 

nájomného vzťahu dohodou. Návrhom Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 

15251/79. Prerokovaná Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 je 

prílohou zápisnice č.4.  O Dohode o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 dal 

starosta hlasovať. 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov p. č. 15251/79 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

 

 



b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov p. č. 15251/79 
 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

9.  Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole 

  

Starosta oboznámil že v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov,  zákonom  596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa 

určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom 

a finančnom zabezpečení v znení Vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z, bola uskutočnená voľba členov Rady 

školy ktorá sa skladá v podmienkach obce Priepasné z jedného zástupcu pedagogických zamestnancov 

materskej školy, ktorý nie je vo vedúcej funkcii, jedného zástupcu nepedagogických zamestnancov, 

jedného zástupcu rodičov žiakov materskej školy, ktorý nie je zamestnancom materskej školy a dvoch 

delegovaných zástupcov zriaďovateľom. Starosta sa opýtal, či má niekto záujem byť delegovaným členom. 

Nik sa neprihlásil.  

Ako člena č. 1 navrhol delegovať pána poslanca Mgr. Matúša Mládka a ako člena č. 2 Bc. Evu 

Čechmánkovú. O delegovaných členoch dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje delegovanie zástupcov zriaďovateľa Materskej školy  Mgr. 

Matúša Mládka a Bc. Evu Čechmánkovú za členov rady školy. 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali:0  

 

 

10. Návrh prenechať majetok obce do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže 

 

Starosta obce oboznámil prítomných o zámere  prenechať majetok obce do nájmu formou obchodnej 

verejnej súťaže. O slovo sa prihlásil František Henček s manželkou, ktorému zastupiteľstvo jednohlasne 

udelilo súhlas vystúpiť.  Priamo na zasadnutí František Henček s manželkou odprezentoval záujem 

o prevádzku potravín. Obecné zastupiteľstvo, prítomní, Peter Hrajnoha, Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, 

Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek po prezentácii jednohlasne odsúhlasili prerokovať prenechanie 

majetku  budovy so s. č. 212 na najbližšie zasadnutie, ktoré bude  zvolané  ako neplánované. Starosta obce 

zvolá pracovné stretnutie s možnou obhliadky objektu, na ktorom sa upresnia možnosti rozdelenia 

predmetu nájmu, vymedzenie presného predmetu nájmu budovy so s. č. 212 a forma prenechania majetku 

obce.  

  

 

11. Zaradenie žiakov do školského obvodu 

 

Starosta oboznámil prítomných, že v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v záujme zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov, 

uzavrú dohodu o spoločnom školskom obvode základnej školy. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú 

dochádzku, zabezpečuje aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska a preto je do 

školských obvodov nutné zaradiť súpisné čísla bydliska buď nových žiakov, ktorí začali dochádzať do  



škôl mimo obec v tomto školskom roku alebo tých, ktorí prestúpili do iného školského obvodu, čo je 

prerokovávaný prípad. O zaradení žiakov do školského obvodu dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje zaradenie súpisných čísel do školských obvodov 

nasledovne :  

- Školský obvod 1:  Základná škola Viestova ul. č. 1 Myjava  súpisné číslo Viktória Stančíková 

Priepasné 158,  

- Školský obvod 2 : Základná škola Štúrova  ul. č. 18  Myjava súpisné číslo Svetlana Kostercová 

Priepasné 136, Mariana Marková Priepasné 183 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

12. Úprava rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Starosta obce oboznámil prítomných, že rozpočtové hospodárenie obce za rok 2021 v záverečnom účte 

bolo vykázané spolu so zostatkom účtu školskej jedálne. Jedná sa o čiastku 180,29 €. Uvedená suma sa z 

prebytku  hospodárenia vylučuje. O úprave rozpočtového hospodárenia za rok 2021 dal starosta obce 

hlasovať. 

  

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje úpravu rozpočtového hospodárenia za rok 2021 o zostatok 

účtu školskej jedálne v sume 180,29 €. 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za 

školský rok 2021/2022 

 

Starosta obce oboznámil so Správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Materskej školy Priepasné za školský rok 2021/2022, ktorú riaditeľ školy, školského zariadenia predkladá 

zriaďovateľovi  na schválenie zastupiteľstvu a rade školy na vyjadrenie  za  predchádzajúci  školský rok 

podľa  § 14 ods. 5 písm. d)  zákona č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe  v  školstve  a školskej samospráve a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z poslancov nik nevystúpil.  Návrhová komisia upravila 

jednohlasne návrhy uznesení. O správe dal starosta obce hlasovať.  

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok  2021/2022.       

  

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

 



b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2021/2022.  

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0 

 

 

14. Návrh na II. úpravu rozpočtu v roku 2022 

 

Starosta obce oboznámil prítomných, že rozpočet obce Priepasné  na rok 2022  obecné  zastupiteľstvo  

schválilo  ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 285 999,00 €. V navrhovanej I. zmene 

rozpočtu na rok 2022  sú obsiahnuté zmeny rozpočtovaných prostriedkov vykonané na základe 

rozpočtových opatrení starostu v súlade s § 14  zákona č. 583/2004  Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to podľa očakávanej skutočnosti: 

Príjmy: 

Celková výška príjmov sa zvyšuje o 25 000,00 €  

Zmena spočíva s predpokladaným zvýšením podielových daní. 

Výdavky: 

- Celková výška výdavkov  sa zvyšuje o 25 000,00  € .  

Zmena spočíva vo zvýšení miezd  a odvodov na odstupné a odchodné. O zmene a schválení zmeny  II. 

úprav rozpočtu dal starosta obce hlasovať. 

 

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

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0 

 

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

opatrením č. 2  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 354 417,20  € a celkovými výdavkami vo výške 354 417,20  € 

 

Bežné príjmy                    260 883,00                 Bežné výdavky:                264 301,20 

Kapitálové príjmy:                      0,00                Kapitálové výdavky          90 116,00 

Finančné príj. Operácie     93 534,20                Finanč. výdav. operácie:        0,00 

Príjmy celkom                 354 417,20                 Výdavky celkom              354 417,20 

 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  

 

15. Návrh Zmluvy o výpožičke 

 

Starosta obce oboznámil prítomných o umiestnení nápojového automatu bez dodávky vody, ktorého 

umiestnenie je pri ihriskách a Komunitnom centre, na verejnom priestranstve pred bývalou budovou 

potravín pre absenciu miestnych potravín s nápojmi, dostupnosť pitného režimu občanom, návštevníkom 

ihrísk, pamiatok a cykloturistom na skúšobnú dobu určitú do 31.12.2023. O umiestnení nápojového 



automatu a uzatvorení zmluvy dal starosta hlasovať. 

 

   a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje vypožičanie plochy verejného priestranstva , časti 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Priepasné, pozemku parcelné číslo KN C 15290/5, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 961 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 765 o výmere 1,07 m2 

podľa priloženého situačného nákresu pre nápojový automat a schvaľuje bezodplatnú dodávku elektrickej 

energie  obe v prospech spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka, 

Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 50252160 vo verejnom záujme skúšobne do 31.12.2023 z 

dôvodu zabezpečenia dostupnosti pitného režimu občanov, návštevníkov ihrísk, pamiatok a cykloturistov. 
 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  
 

  b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu obce uzatvoriť  Zmluvu o výpožičke k 

nápojovému automatu v zmysle bodu 1. tohto uznesenia. 
 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  
 

16. Rôzne 

 Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o potrebe vypracovania nového strategického dokumentu - PHSR 

obce, ktoré spracovávala v predošlom období Miestna akčná skupina . Na zasadnutí Miestnej akčnej 

skupiny - Kopaničiarsky región členovia odsúhlasili uznesením č. 7/2022 mimoriadny člensky príspevok 

pre obce, ktoré si dajú spracovať nový strategický dokument, pre obec 1 Eur/ obyvateľ obce. 

O mimoriadnom členskom príspevku dal starosta obce hlasovať.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje mimoriadny člensky príspevok vo výške 355 Eur Miestnej 

akčnej skupine - Kopaničiarsky región. 
 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  

 

Starosta obce oboznámil zastupiteľstvo o OZ Holeška, ktoré je vo Vrbovom a ktoré zbiera biologicky 

rozložiteľný odpad. Obec so združením rokuje pre zlepšenie vytriedenosti odpadov, ktoré sa nesmú dávať 

do čiernych nádob na odpad. 

Starosta obce ďalej informoval o : 

- cintoríne v Košariskách , stav nezmenený 

-  nakladaní s odpadmi, kde je potrebné zvýšiť všeobecnú vytriedenosť, obecné zastupiteľstvo bolo 

oboznámené s porovnaním zberu všetkých odpadov za rok 2021 /2022 

- kandidátoch do orgánov samosprávy 

- o podujatiach obce 

 

17. Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným, poprial všetkým príjemný zvyšok dňa a ukončil stretnutie obecného 

zastupiteľstva o 17:45 hodine. 

 

 

 



 

UZNESENIA 58 - 60 

 

z IV. zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 21.09.2022 

 

Uznesenie č. 58/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Bc. Ján Marek 

člen komisie: Peter Cigánek 

                       Peter Hrajnoha 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 59/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

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 

Peter Cigánek 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 60/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č. 2:  Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

v Priepasnom dňa 21.09.2022 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu 

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



5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o výške   mesačného   príspevku zákonného 

zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

7. Návrh Dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena 

8. Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 

9. Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole 

10. Návrh prenechať majetok obce do nájmu formou obchodnej verejnej súťaže 

11. Zaradenie žiakov do školského obvodu 

12. Úprava rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

13. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Priepasné za školský rok 2021/2022 

14. Návrh na II. úpravu rozpočtu v roku 2022 

15. Návrh Zmluvy o výpožičke   

16. Rôzne  

17. Záver  

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

  

Uznesenie č. 61/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

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

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

 

 Uznesenie č. 62/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č. 4:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o výške 

príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 63/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o výške   mesačného   príspevku 

zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o výške   

mesačného   príspevku zákonného zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 



 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 64/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.6:  Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 hlavnej 

kontrolórky. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 65/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

 

K bodu č.7: Návrh Dodatku k Zmluve o zriadení vecného bremena 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné   na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.9.2022 na základe §11, ods. 

4, písm. a): zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov: 

 

I. Prerokovalo  

 

na návrh starostu obce znenie dodatku č. 1 „Zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

„in rem“ uzatvorenej dňa 4.7.2022 medzi:  

Povinným  z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Obec Priepasné,  IČO:  00309851,  sídlo: 906 15 Priepasné č. 109 

v zastúpení: Peter Czere - starosta obce  

 

Oprávneným z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Marián Palidrab, rodený Palidrab 

narodený: xxxxxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxx 

trvale bytom: Tománkova 6,  841 05 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predmetom zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  

je zriadenie  práva zodpovedajúce vecnému bremenu „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 

nehnuteľností - pozemkov: 

-     parcely KN-C 25612/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2;  

-     parcely KN-C č. 25612/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie výmerou 86 m2 

-     parcely KN- C č. 25690/2, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 43 m2; 

pričom pozemky parcely KN-C č. 25612/1, KN-C č. 25612/2 a KN-C č. 25690/2 sú vo vlastníctve 

oprávneného z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Mariána Palidraba - právny vzťah k týmto 

nehnuteľnostiam zapísaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva  

č. 2866. 

 



 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu  špecifikované uvedenou zmluvou sa v zmysle dohody zmluvných 

strán zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 360,00,-€ (slovom tristošesťdesiat EUR) a na dobu neurčitú a 

spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorových vozidiel a to osobných a nákladných motorových 

vozidiel, stavebných, strojných a iných mechanizmov na a cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve povinného 

z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Obce Priepasné a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne č. 29/2022, ktorý dňa 13.5.2022 autorizačne overil Ing. Peter Ladislav a ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom, pod číslom overenia G1-265/2022 dňa 7.6.2022, t.j:  

- v rozsahu dielu 2 s výmerou 15 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu  

KN-C  č. 25678/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

-  v rozsahu dielu 3 s výmerou 57 m2, vytvára novovytvorenú parcelu KN-C č. 25678/3, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

Nehnuteľnosti zamerané Geometrickým plánom č. 29/2022 (G1-265/2022), tj. novovytvorené parcely KN-

C č. 25678/2 a KN-C č. 25678/3 sa odčleňujú od pôvodnej parcely KN-C č. 25678 s výmerou 3978 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; pričom pozemok parcela KN-C č. 25678 je v podiele 1/1 k 

celku vo vlastníctve povinného – Obce Priepasné – právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 25678 je 

evidovaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č. 765. 

 

 

II. Schvaľuje  

znenie dodatku č. 1 „Zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu „in rem“ uzatvorenej 

dňa 4.7.2022 medzi:  

Povinným  z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Obec Priepasné,  IČO:  00309851,  sídlo: 906 15 Priepasné č. 109 

v zastúpení: Peter Czere - starosta obce  

a 

Oprávneným z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu: 

Marián Palidrab, rodený Palidrab 

narodený: xxxxxxxxx, rodné číslo: xxxxxxxxxxxxx 

trvale bytom: Tománkova 6,  841 05 Bratislava,  štátna príslušnosť: Slovenská republika 

 

Predmetom zmluvy o zriadení práva zodpovedajúceho vecnému bremenu  

je zriadenie  práva zodpovedajúce vecnému bremenu „in rem“ v prospech každodobého vlastníka 

nehnuteľností - pozemkov: 

-     parcely KN-C 25612/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 522 m2;  

-     parcely KN-C č. 25612/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie výmerou 86 m2 

-     parcely KN- C č. 25690/2, druh pozemku: ostatná plocha s výmerou 43 m2; 

pričom pozemky parcely KN-C č. 25612/1, KN-C č. 25612/2 a KN-C č. 25690/2 sú vo vlastníctve 

oprávneného z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Mariána Palidraba a právny vzťah k týmto 

nehnuteľnostiam zapísaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva  

č. 2866. 

Právo zodpovedajúce vecnému bremenu  špecifikované uvedenou zmluvou sa v zmysle dohody zmluvných 

strán zriaďuje za jednorazovú odplatu v sume 360,00,-€ (slovom tristošesťdesiat EUR) a na dobu neurčitú a 

spočíva v práve prechodu pešo a prejazdu motorových vozidiel a to osobných a nákladných motorových 

vozidiel, stavebných, strojných a iných mechanizmov na a cez pozemky, ktoré sú vo vlastníctve povinného 

z práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Obce Priepasné a to v rozsahu vyznačenom v geometrickom 

pláne č. 29/2022, ktorý dňa 13.5.2022 autorizačne overil Ing. Peter Ladislav a ktorý bol úradne overený 

Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom, pod číslom overenia G1-265/2022 dňa 7.6.2022, t.j:  

- v rozsahu dielu 2 s výmerou 15 m2, ktorý vytvára novovytvorenú parcelu  

KN-C  č. 25678/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

-  v rozsahu dielu 3 s výmerou 57 m2, vytvára novovytvorenú parcelu KN-C č. 25678/3, druh 

pozemku: zastavaná plocha a nádvorie  

Nehnuteľnosti zamerané Geometrickým plánom č. 29/2022 (G1-265/2022), tj. novovytvorené parcely KN-

C č. 25678/2 a KN-C č. 25678/3 sa odčleňujú od pôvodnej parcely KN-C č. 25678 s výmerou 3978 m2, 

druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; pričom pozemok parcela KN-C č. 25678 je v podiele 1/1 k 



celku vo vlastníctve povinného – Obce Priepasné – právny vzťah k pôvodnej parcele KN-C č. 25678 je 

evidovaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č. 765. 

 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa :0  

Nehlasovali:0  

 

Uznesenie č. 66/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č. 8: Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme 

nebytových priestorov p. č. 15251/79 
 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 67/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č. 8: Návrh Dohody o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p. č. 15251/79 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme nebytových 

priestorov p. č. 15251/79 
 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 68/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.9: Návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje delegovanie zástupcov zriaďovateľa Materskej školy  Mgr. 

Matúša Mládka a Bc. Evu Čechmánkovú za členov rady školy. 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa: 0  

Nehlasovali:0  

 

Uznesenie č. 69/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.11: Zaradenie žiakov do školského obvodu 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje zaradenie súpisných čísel do školských obvodov 

nasledovne :  



- Školský obvod 1:  Základná škola Viestova ul. č. 1 Myjava  súpisné číslo Viktória Stančíková Priepasné 

158,  

- Školský obvod 2 : Základná škola Štúrova  ul. č. 18  Myjava súpisné číslo Svetlana Kostercová Priepasné 

136, Mariana Marková Priepasné 183. 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 70/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.12: Úprava rozpočtového hospodárenia za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje úpravu rozpočtového hospodárenia za rok 2021 o zostatok 

účtu školskej jedálne v sume 180,29 €. 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 71/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.13: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Priepasné za školský rok 2021/2022 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok  2021/2022.       

  

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 72/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.13: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Priepasné za školský rok 2021/2022 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy za školský rok 2021/2022.  

 



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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 73/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.14: Návrh na II. úpravu rozpočtu v roku 2022 

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

2022. 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0 

 

Uznesenie č. 74/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.14: Návrh na II. úpravu rozpočtu v roku 2022 

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

rozpočtovým opatrením č. 2  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 354 417,20  € a celkovými výdavkami vo výške 

354 417,20  € 

 

Bežné príjmy                   260 883,00                 Bežné výdavky:               264 301,20 

Kapitálové príjmy:                      0,00                Kapitálové výdavky          90 116,00 

Finančné príj. Operácie     93 534,20                Finanč. výdav. operácie:             0,00 

Príjmy celkom                 354 417,20                 Výdavky celkom             354 417,20 

 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  

 

 

Uznesenie č. 75/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.15: Návrh Zmluvy o výpožičke 

 

   a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje vypožičanie plochy verejného priestranstva , 

časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Priepasné, pozemku parcelné číslo KN C 15290/5, druh 

pozemku zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 961 m2 zapísaného na liste vlastníctva č. 765 o 

výmere 1,07 m2 podľa priloženého situačného nákresu pre nápojový automat a schvaľuje 

bezodplatnú dodávku elektrickej energie  obe v prospech spoločnosti Coca-Cola HBC Česko a 

Slovensko, s.r.o. - organizačná zložka, Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, IČO: 50252160 vo 

verejnom záujme skúšobne do 31.12.2023 z dôvodu zabezpečenia dostupnosti pitného režimu  

 



občanov, návštevníkov ihrísk, pamiatok a cykloturistov na skúšobnú dobu určitú do 31.12.2023. 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  

 

Uznesenie č. 76/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.15: Návrh Zmluvy o výpožičke 

 

  b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu obce uzatvoriť  Zmluvu o výpožičke 

nápojového automatu v zmysle bodu 1. tohto uznesenia. 

 

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

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

Proti: 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0  

 

Uznesenie č. 77/2022 

z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 21.09.2022 

 

K bodu č.16: Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné mimoriadny člensky príspevok vo výške 355 Eur Miestnej 

akčnej skupine - Kopaničiarsky región. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasovali: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prílohy k zápisnici 

1. Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

2. Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2022 o výške   mesačného   príspevku zákonného 

zástupcu  na čiastočnú úhradu výdavkov  materskej školy 

3. Dodatok k Zmluve o zriadení vecného bremena 

4. Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov p.č. 15251/79 

 

 

 

  

 

 

 


