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OBEC PRIEPASNÉ 

Priepasné 109 

 

ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 09.02.2022  v 

kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109. 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

Dňa 09.02. 2022  o 16:14 hod. otvoril p. Peter Czere, starosta obce I. zasadnutie obecného zastupiteľstva v 

roku 2022. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné, hlavnú kontrolórku obce 

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

neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo o 16:14 hodine v počte 3 poslancov, z celkového 

počtu  5 takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

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

pánov poslancov Petra Hrajnohu a Petra Cigánka. 

 

K určeniu prítomní poslanci nemali námietky a starosta obce dal v bode b) Určenie overovateľov zápisnice 

hlasovať. 

 

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

pánov poslancov Petra Hrajnohu a Petra Cigánka. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

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 Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

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

predseda komisie: Bc. Ján Marek 

člen komisie: Peter Cigánek 

                     Peter Hrajnoha 

 

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie k zloženiu mandátovej komisie. O mandátovej 

komisii 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 Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce podrobne oboznámil  zastupiteľstvo s navrhovaným programom podľa pozvánky: 

 

1. Úvodné náležitosti: 

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

d. Návrh členov mandátovej komisie  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Kontrola uznesení  

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priepasné 

5. Návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2021 

6. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

7. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 

8. Rôzne  

9. Záver  

 

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

O programe na deň 09.02.2022 dal starosta hlasovať v znení: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné dňa 09.02.2022 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priepasné 
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5. Návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2021 

6. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

7. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 

8. Rôzne  

9. Záver  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

3. Kontrola uznesení 

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

 

Úlohy v plnení: 

 

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

rozhodnutí, vykonané opatrenia a verejný záujem 

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

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

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

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

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

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

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

č.2184 a oba vo výlučnom vlastníctve pána xxxxxxxxxxxxxxxx 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 09.02.2022 nebolo obci doručené rozhodnutie. 

 

Na zasadnutie v čase o 16:19 hod. prišiel pán poslanec Mgr. Matúš Mládek.  Mandátová komisia 

konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo 

v bode 3. rokuje v počte 4 poslancov z celkového počtu  5. 

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

Verejné osvetlenie v obci  

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

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

priebežný stav: výmena bodov osvetlenia v poruche prebieha podľa potreby. V mesiaci január bolo 

opravených 15 svietidiel. V súčasnosti sa bude vykonávať výmena starých svietidiel popri oprave obecného 

rozhlasu z dôvodu úspory nákladov. 

 

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 



4 

 

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. Dielo bolo zrealizované v decembri 2021. Obec bude žiadať o nenávratný finančný 

príspevok. 

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 -  vo 

veci nebolo ku dňu 09.02.2022 pojednávané. 

 

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

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

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

k 09.02.2022 zapísané. 

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

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

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

základe  predloženej  žiadosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  štátneho občana 

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

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

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

pod.). Ide o dlhodobú úlohu. 

 

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

č. 15.   Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo žiadosť žiadateľov: RNDr. Otílie Jendrejákovej, CSc. 

(rodená Výtisková), trvale bytom  Moskovská 2669/23, 811 08 Bratislava,  Smetanová Katarína r. 

Jendrejáková, akad.mal., Devínska cesta 781/7, Stupava, PSČ 900 31,  Olgyayová Silvia r. Jendrejáková, 
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Trnavská 3161/34, Bratislava, PSČ 831 04,  zo dňa 30.08.2021  o odkúpenie obecného pozemku a 

konštatuje, že o veci rozhodne po doručení potrebných dokladov, najmä aby doplnili znalecký posudok pre 

určenie ceny všeobecnej hodnoty majetku, overený geometrický plán a návrh kúpnej zmluvy. K zasadnutiu 

dňa 09.02.2022  žiadatelia nepredložili dokumenty podľa uznesenia. 

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

č. 13. Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 

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

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

Xxxxxxx xxxxxxx, Rovenská xxxxxxx, 905 01 Senica, 3. xxxxxx xxxxxxxxx, Priepasné č. xx, 906 15 

Priepasné a uzavretie darovacej zmluvy, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci a k. ú. 

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

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

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

pozemky: 

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

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

výmera 50 m2,  

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

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

výmera 28 m2, 

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

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

výmera 28 m2, 

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

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

výmera 47 m2 

2. konštatuje 

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

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

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

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

webovom sídle obce. 

K podanému vkladu sa vybavuje stanovisko (rozhodnutie) orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy č. 

220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. 

o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov k zmene druhu pozemku. 

 

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 

prebiehajú podľa plánu zasadnutí. 
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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. 

 

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, preto by občania mali triediť ešte 

dôraznejšie aby zvýšené ceny mali minimálny dopad na rozpočet obce. 

 

Uznesenie č. 92/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

17: Rôzne  

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer s aktivitami projektu pre riadne čerpanie 

finančných prostriedkov pre predmet podpory: realizácia vybraných projektov obnovy dediny alebo 

obohatenie života na dedine.  Úloha trvá. Slávnostné odovzdávanie cien sa pre epidemiologickú situáciu 

neuskutočnilo. Schválený zámer obcou Priepasné bol odoslaný. 

 

Uznesenie č. 93/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

17: Rôzne  

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Modernizáciu sociálneho zázemia Obecného úradu a 

Domu Kultúry v Priepasnom. Úloha trvá, bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky. 

 

Splnené úlohy: 

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

11: Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228  

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

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

prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt  Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre 

v  obci  Priepasné  s  kódom  NFP309070Z228  zo  zdrojov  schváleného  nenávratného  finančného  

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

NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. 
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Uznesenie č. 77/2020 z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2020 K bodu 

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

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

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

10.12.2021 o 16:00 hod.   

Uznesenie č. 71/2021z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

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

novovytvorenú parcelu č. 12825/6 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 1. Konštatuje, že : - uznesenie Obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné pod č. 50/2021 zo dňa 29.9.2021, ktorým bol schválený spôsob prevodu majetku obce, prevod 

nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné so sídlom Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné, IČO:0030851 

pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 2 m2 

zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je 

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

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

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

katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve Králik Peter r. 

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

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

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

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

nehnuteľností v prospech obce Priepasné z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. 

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

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

internetovej stránke obce 2. schvaľuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. Slovenskej národnej rady č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva 

obce Priepasné pod č. 70/2021 zo dňa 10.12.2021 prevod majetku obce Priepasné z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a návrh zámennej zmluvy, a to: prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné so 

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

č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 2 m2 zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne 

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

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

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

nádvorie, vo výmere 3 m2 zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste 

vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve Králik Peter r. Králik, Ing., narodený dňa: 12.03.1973, rodné číslo: 

730312/6226 a Martina Králiková r. Lahová, Ing., Rostovská 7088/42, Bratislava – Rača, narodená dňa 

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

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

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

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

313, Senica, evidenčné číslo znalca 912 663.  

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

zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu na webovom sídle obce. - 
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Vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam bol povolený rozhodnutím dňa 

20.01.2022. 

 

Uznesenie č. 77/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

13: Návrh na prijatie hnuteľného daru - b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje prijatie daru 

ktorým je dvojdielny betónový poklop a železná pumpa — v záujme zachovania funkčnosti studne, 

nachádzajúcej sa na parcele registra C 12470/4 v k. ú. Priepasné. Úloha splnená v decembri 2021, zmluva 

je zverejnená na websídle obce. 

Uznesenie č. 84/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

15: Návrh na súhlas s vyhlásením lesov osobitného určenia  

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

§16 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov nasledovne: -Porast 258 C o 

výmere 1,99 ha Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra E KN v k. ú. Priepasné, číslo: 

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

List vlastníctva č. 765 Porast sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Národnej kultúrnej pamiatky pamätník 

Mohyla M.R. Štefánika na Bradle. V zmysle rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky č. 

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

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

Porast 227 E o výmere 1,95 ha Podľa zápisu v katastri nehnuteľností ide o parcelu registra C KN v k. ú. 

Priepasné, číslo: 14275/1 o výmere 19548 m2 List vlastníctva č. 765 Porast sa nachádza medzi rázcestím 

turistickej trasy , zelená, Mohyla M. R. Štefánika - Stará Turá a turistickej trasy žltá Polianka - Pustá Ves, 

pamätník SNP. Porast bol v minulosti založený ako plantáž na produkciu vianočných stromčekov. Jeho 

umiestnenie je vhodné na pretransformovanie do osobitného režimu hospodárenia a tým vybudovanie 

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

chodníka s tematickým zameraním: lesnícke, prírodovedné a športové. Úloha splnená, dňa 03. 02. 2022 

bolo vydané vo veci rozhodnutie. 

 

Uznesenie č. 89/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

17: Rôzne  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  

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

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

osobných údajov sprostredkovateľom.  

 

Uznesenie č. 90/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

17: Rôzne  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Zmluvu o poskytovaní služieb č. Z/2021/12/014/Pba a 

Zmluvu o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom medzi účastníkmi zmlúv ktorými sú Obec 

Priepasné, Sídlo: Priepasné 109, Priepasné 906 15, IČO: 00 309 851 a Nuaktiv s.r.o., sídlo: Žižkova 9, 811 

02 Bratislava, IČO: 35 722 533.  

 

Uznesenie č. 91/2021 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2021 k bodu č. 

17: Rôzne  

c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu obce aby zabezpečil uzatvorenie zmlúv 

uvedených časti a) a b) tohto uznesenia po stránke organizačnej, ekonomickej, právnej, ich aplikáciu v 

praxi a zároveň zverejnil zmluvy na webovom sídle obce. Zmluvy podľa uznesení 89/2021, 90/2021, 

91/2021 zo dňa 10.12.2021 boli uzatvorené, sú účinné a predmety zmlúv boli a sú v mesiaci január a 

február zavedené do praxe. 

 

Nesplnené úlohy sú plnené priebežne. 
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Ku kontrole uznesení neboli žiadne otázky. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 

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

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

priebežne. 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priepasné 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór predložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti do 60 dní po 

uplynutí kalendárneho roka. Predložením Správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 

2021 je naplnená jedna z hlavných zákonných povinností hlavného kontrolóra. Prítomný poslanci zobrali 

správu na vedomie. 

Neboli doplňujúce otázky a starosta obce dal o správe kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Priepasné hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce Priepasné  za rok 2021. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

5. Návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2021 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhmi zápisov do obecnej kroniky za rok 2021.  

1. Pravidelné testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v MOM 

2. Sčítanie obyvateľov od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 

3. Zrušenie Pošta Košariská s účinnosťou od 01. 05. 2021 

4. Obec Priepasné sa virtuálne pripojila dňa 24.3.2021 k Pietnej spomienke s minútou ticha venovanej 

nielen Európanom zosnulým v dôsledku pandémie, ale aj tým, ktorí rôznym spôsobom pocítili jej 

negatívne následky 

5. 8. apríla 2021 napadol sneh - veľa kvetov na ovocných stromov pomrzlo 

6. Údržba na Bradle, dopravné značky 

7. Oprava školského dvoru MŠ Priepasné (nátery preliezačiek, výsadba kvetov) 

8. Ručné stavanie mája 30.04.2021 

9. Pietna spomienka na M. R. Štefánika 03.05.2021 privítanie prezidentky na Bradle, jej záujem o 

úpravu severného svahu 

10. 4.5.2021 zosnul prof. Ing. Ján Fuska, DrSc. spoluzakladateľ Nadácie Milana Rastislava Štefánika, 

ktorý spolupracoval aj s Obcou Priepasné na obnovení historickej cesty po ktorej bol na miesto 

posledného odpočinku odprevádzaný M.R. Štefánik 

11. Súťaž Dedina roka 2021 

 Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2021 - 14.06.2021 v Priepasnom 

12. Muziganské Priepasné 2021 19-22.08.2021 vysielané aj Západoslovenskou televíziou  

13. Denný biblický klub detí v Priepasnom od 19.7. -23.7.2021  
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14. 21.07.2021 Vzdanie úcty pri príležitosti 141. výročia narodenia generála M. R. Štefánika, návšteva 

z Dunajskej Lužnej  

15. Nešporné služby Božie pri pamätníku u Mosnáčkov 25.07.2021 o 14:00 hodine - rozlúčenie s Mgr. 

Durcovou 

16. Privítanie nových predstaviteľov Cirkevného zboru Košariská - Priepasné v Priepasnom 29.08.2021 

17. Vyhlásenie výsledkov Súťaže Dedina roka -Obec Priepasné Ocenenie generálneho riaditeľa Coop 

Jednota 01.09.2021 

18. Očkovanie v Priepasnom proti Covid 19 

19. Nové plagátovacie plochy v Priepasnom 

20. Vzdanie úcty všetkým, ktorí položili svoje životy vo svetových vojnách a v iných vojenských 

konfliktoch v areáli obecného úradu v Priepasnom pri pamätníku. 11.novembra 2021    

21. Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v obci Priepasné november - december 2021 

22. Príprava nového plánu programu starostlivosti o lesy a návrh na osobité určenie lesov na Bradle a 

Dlhom Vŕšku 

23. Príprava podkladov pre vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 402/2000 Z. z. o 

zásluhách Milana Rastislava Štefánika o Slovensko 

24. Zámery o vytvorení pietneho miesta v Priepasnom 

25. Množiace sa škody divou zverou 

26. Súdne spory v obci 

27. Život v obci počas pandémie 

Z poslancov  k návrhom nik nevystúpil. Pre zápisy do obecnej kroniky bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej 

väčšiny prítomných poslancov. Schválené zápisy tvoria prílohu č. 1 tejto zápisnice. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za rok 2021. 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

6. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

Starosta obce oboznámil prítomných, že pred komunálnymi voľbami ktoré sa konajú v roku 2022, obecné 

zastupiteľstvo určí podľa § 11 ods. 3 a podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení podľa počtu obyvateľov počet poslancov v rozsahu 3 až 5 na celé volebné obdobie a ustanovuje 

rozsah úväzku starostu obce najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie. Z poslancov nik 

nevystúpil. O určení počtu poslancov a rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 dal 

starosta obce hlasovať. 

Medzi poslancami prebehla diskusia o počte poslancov do obecného zastupiteľstva a rozsahu výkonu 

funkcie starostu na nasledujúce volebné obdobie. Obecné zastupiteľstvo sa jednotne zhodlo ponechať päť 

poslancov obecného zastupiteľstva obec Priepasné a rozsah úväzku na 100 %. Starosta dal o určení počtu 

poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné a následne rozsahu výkonu funkcie starostu na volebné 

obdobie 2022 – 2026 hlasovať.  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie 2022-

2026  počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné : 5. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej 

národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé funkčné 

obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Priepasné takto: na plný úväzok. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

7. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 

Starosta obce oboznámil prítomných s aktuálnym stavom súvisiacimi nákladmi na prevádzku obecného 

majetku z dôvodu zvyšovania energií, nákladov na odpad, vodu a údržbu a potrebné opravy. Rozpočet obce  

bol zostavený ako vyrovnaný a zvyšovanie cien nemá priaznivý dopad na rozpočet obce, preto navrhol 

obecnému zastupiteľstvu prerokovať sadzobník úhrad platný od roku 2013.  

Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali potrebu zmeny sadzobníka úhrad a presunuli tento bod do 

rokovania na ďalšie obecné zastupiteľstvo. 

 

8. Rôzne 

• Požiadavky pani riaditeľky materskej školy v Priepasnom 

Starosta obce predložil poslancom list s požiadavkami opráv od pani riaditeľky materskej školy 

v Priepasnom.  

 

Obecné zastupiteľstvo konštatovalo, že obec priebežne realizuje všetky potrebné opravy s ohľadom na 

rozpočet obce. 

 

• Informácia o budúcich pracovných miestach 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s plánovanými personálnymi zmenami na rok 

2022, ktoré budú v najbližšej dobe zverejnené na web sídle obce. 

 

• Informácia o zvýšení cien dodávateľov vykonávajúcich ťažbu v obecných lesoch 

Poslanci boli informovaní o uzatvorení nových zmlúv na ťažbu v obecných lesoch, zároveň ich starosta 

oboznámil, že ceny dodávateľov za ťažby a za energie stúpajú. Po zasadnutí pozval poslancov obecného 

zastupiteľstva starosta obce vo veci zvyšovania cien na pracovné stretnutie. 

 

• Informácia o potravinách COOP Jednota 

Starosta spolu s poslancami diskutovali aj na tému obchodu potravín v obci Priepasné. 

 

Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu znepokojením na vedomie. Starosta obce Preverí zámery 

k miestnej predajni u prevádzkovateľa podrobnejšie. 

 

9. Záver   

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

zastupiteľstva o 17:19 hod.  
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UZNESENIA č. 1 – 9 

 

z I. zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 09.02.2022 

 

 Uznesenie č. 1/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 

 

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

poslancov Petra Hrajnohu a Petra Cigánka. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 2/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

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 Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 3/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Bc. Ján Marek 

člen komisie: Peter Cigánek 

                       Peter Hrajnoha 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Uznesenie č. 4/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 2:  Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné dňa 09.02.2022 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. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priepasné 

5. Návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2021 

6. Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie 2022-2026 

7. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 

8. Rôzne  

9. Záver  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Uznesenie č. 5/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

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

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

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 6/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 4: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Priepasné 

 

Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

obce Priepasné  za rok 2021. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 7/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 5: Návrh zápisov do obecnej kroniky za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za rok 2021. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 8/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 6: Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie  

2022-2026 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  určuje  v súlade s § 11 ods. 3 zákona  Slovenskej národnej rady 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé volebné obdobie 2022-2026  

počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné : 5. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Uznesenie č. 9/2022 

z I. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 09.02.2022 

 

K bodu č. 6: Určenie počtu poslancov a rozsah výkonu funkcie starostu na volebné obdobie  

2022-2026 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné určuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej 

rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie 2022-2026 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Priepasné takto: na plný úväzok. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 
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Prílohy k zápisnici 

1. Zoznam zápisov do obecnej kroniky za rok 2021 

 


