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Priepasné 109 

 
ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 27.4.2022             
kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

      

1.    Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
Dňa 27.4. 2022 o 16:10 hod. otvoril  p.  Peter Czere, starosta obce  II. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 
2022. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné. Zasadnutie bolo zvolané v súlade  so zák. SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa  Obecné 
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 5 takže obecné zastupiteľstvo bolo  spôsobilé rokovať 
a bolo  uznášania schopné. 
 
 
 

 
 

1.    Úvodné náležitosti: 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil pani Annu Švrčkovú za overovateľov pánov poslancov Mgr. Matúša 
Mládka a Petra Hrajnohu. 

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
c) Návrh členov návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie: Peter Cigánek , člen komisie: Bc. Ján Marek a Peter 
Hrajnoha. 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 
predseda komisie: Peter Cigánek 
člen komisie : Ján Marek 
                       Peter Hrajnoha 

 

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



d) Starosta obce navrhol zriadiť mandátovú komisiu v zložení predseda komisie: Bc Ján Marek , člen komisie:  Peter Cigánek a 
Martin Mosnáček 

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

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 
predseda komisie: Bc. Ján Marek,  

člen komisie:  Peter Cigánek, Martin Mosnáček 

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 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.    
      
Starosta  o programe na deň 27.4.2022 dal starosta hlasovať 
   
          
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom 
dňa 27.4.2022 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. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021 
5. Návrh záverečného účtu za rok 2021 
6. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
7. Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
8. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2021 
9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné 2022 – 2030 – návrh 
10. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku obce pre vjazd 
11. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
12. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 
13. Návrh na I. úpravu rozpočtu v roku 2022 
14. Informácia k hospodáreniu v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s r. o. za rok 2021 
15. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena, odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby 

pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov 
16. Rôzne  
17. Záver  

 

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 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 27.4.2022 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 
v poruche prebiehala podľa potreby. V mesiaci apríl nastal opakovaný dlhodobý výpadok ktorý spôsobil poruchu aj na  
verejnom osvetlení ktoré je potrebné urýchlene vyriešiť a pre tento účel sa navrhuje obecnému zastupiteľstvu čerpať  financie 
z rezervného fondu .  Dňa 26.4.2022 boli u Markov vymenené ističe, ktoré sú v skúšobnej prevádzke. V rámci opravy sa navrhuje  
vymeniť 15 svetelných bodov naraz. 

 
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.  – Dielo bolo zrealizované 
v decembri 2021. Žiadosť o platbu sa pripravuje. Pripravovali sa tiež monitorovacie správy. Banka bola požiadaná o predlženie 
lehoty pre predloženie žiadosti o platbu, ktorá akceptovala predloženie žiadosti o 60 dní. Oficiálne otvorenie ihriska je 
28.5.2022. 

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 bolo vytýčené 
pojednávanie na 24.5.2022 
 
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: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. Žiadatelia informovali obec, že 
doručujú doplnenie podkladov na najbližšie zasadnutie. 

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 
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. – Zasadnutie prebiehajú podľa plánu. 
 
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 zostalo informáciu , že  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. 
 
 
 
 

Splnené úlohy: 

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. 
Zápisy do kroniky boli zapísané bývalou pani kronikárkou, pani Alžbetou Krásnou,  za čo jej patrí veľká vďaka. 

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  - Vklad povolený dňa 
29.03.2022 a týmto dňom nadobudlo právoplatnosť aj rozhodnutie . Právne účinky vkladu nastali dňa: 29.03.2022. 

 

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.  Slávnostné odovzdávanie 
cien sa uskutočňuje 6.5.2022 v Kláštore pod Znievom. Schválený zámer obcou Priepasné je realizovaný, zamestnanci 
zrealizovali výsadbu sadeníc Hlohyne Šarlátovej 20. apríla 2022,  lavičky budú osadené do konca mesiaca apríl, resp. 1. májový 
týždeň. 
 
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. Modernizácia je realizovaná podľa Zmluvy o dielo, v lehote do 29.4.2022. 
 
Nesplnené úlohy sú plnené priebežne. 
Ku kontrole uznesení neboli žiadne otázky. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  kontrolu uznesení z 
predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
4. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021 
 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predložil kontrolór 
obce  k návrhu záverečného účtu  odborné stanovisko. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce 
Priepasné za rok 2021 je zamerané najmä na posúdenie súladu obsahu spracovaného návrhu záverečného účtu s príslušnými 
právnymi predpismi a na posúdenie súladu hospodárenia obce. Stanovisko k návrhu záverečného účtu kontrolórka spracovala  na 
základe predloženého materiálu „Návrh záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2021“  Po prerokovaní stanoviska dal starosta 
obce o stanovisku hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2021 hlasovať. 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu Záverečného 
účtu za rok 2021. 

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



 

b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu 
Záverečného účtu za rok 2021. 

 
  
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Stanovisko kontrolóra tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
 
5. Návrh Záverečného účtu za rok 2021 
 
Návrh záverečného účtu za rok 2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od  24. 3. 2022, najmenej 15 dní pred rokovaním 
obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce podľa §9 ods. 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení. K návrhu  neboli uplatnené  pripomienky. O Záverečnom účte za rok 2021 dal starosta obce hlasovať. 
 

a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné 
hospodárenie bez výhrad 

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 
fondu vo výške 10 970,50 EUR 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Záverečný účet obce za rok 2021 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice 
 
6.  Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 

Starosta obce oboznámil prítomných o ponuke na odpredaj nehnuteľného majetku COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, 
predajňu potravín v Priepasnom, pozemok, parcelu „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m2 -    zastavaná plocha a 
nádvorie,  pozemok, parcelu „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m2 - zastavaná plocha a nádvorie,    stavbu súpisné 
číslo 212 postavenú na parcele číslo 15290/6 – predajňa vo výške 40 000 €. Ponuka je vrátane záväzku prebratia práv 
a povinností, v celom rozsahu, vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy o nájme nebytových priestorov.   

Prerokovaný návrh kúpnej zmluvy je prílohou zápisnice č. 4 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné po prerokovaní 
 
schvaľuje kúpnu zmluvu a nadobudnutie nehnuteľného majetku  do vlastníctva Obce Priepasné, so sídlom Priepasné č. 
109, 906 15 Priepasné, IČO:0030851 v k.ú. Priepasné v podiele 1/1 od predávajúceho a výlučného vlastníka nehnuteľností 
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo  v zastúpení, predsedom predstavenstva Ing. Ivanom Bzdúškom a členom 
predstavenstva    JUDr. Evou Kuliačkovou, sídlo: Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica, IČO: 00 168 891, zapísané: 
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Dr., vložka číslo: 16/T  a to nehnuteľnosti:  
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 



- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- stavba súpisné číslo 212 postavená na parcele číslo 15290/6 – predajňa, zapísanú na Správe katastra Myjava, 
katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
 
Kúpna cena predmetu prevodu je dohodnutá v sume 40 000,- € (slovom  štyridsaťtisíc   eur),  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s návrhom vkladu do katastra nehnuteľností zaplatí kupujúci. 
 
2. poveruje starostu obce, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu 
realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu v Centrálnom registri zmlúv 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
7.  Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 
Starosta obce oboznámil prítomných o ponukách bánk pre nadobudnutie nehnuteľného majetku  ktorým sú nehnuteľnosti 
ponúknuté na odpredaj od vlastníka COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo a so  Stanoviskom hlavného kontrolóra k 
dodržaniu podmienok pre prijatie úveru ktoré vypracoval hlavný kontrolór v zmysle § 17 ods. 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. (ďalej len zákon č. 583/2004 
Z.z.). Po prerokovaní ponúk dal starosta o ponukách hlasovať, následne dal hlasovať o čerpaní úveru k nadobudnutiu 
nehnuteľného majetku do vlastníctva obce. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre 
prijatie úveru 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Stanovisko hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice č. 5 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na čerpanie dlhodobého investičného  úveru  k 
nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce - financovanie  kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva 
obce na Priepasné: 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- stavba súpisné číslo 212 postavená na parcele číslo 15290/6 – predajňa, zapísanú na Správe katastra Myjava, 
katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843  
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
 
c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje dlhodobý investičný  úver vo výške 40000  EUR,  slovom: štyridsať 
tisíc eur ( od Slovenskej sporiteľne a.s.)  na financovanie  kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce na Priepasné - 
financovanie  kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce na Priepasné: 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 



- stavba súpisné číslo 212 postavená na parcele číslo 15290/6 – predajňa, zapísanú na Správe katastra Myjava, 
katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
 
Parametre úveru: 
výška úveru: 40 000 EUR 
 financujúca banka: od Slovenskej sporiteľne a.s.  
 druh úveru: investičný úver 
 splatnosť úveru: 5 rokov od podpisu úverovej dokumentácie 
 úroková sadzba: 12ME + marža 0,22% p.a. 
 zabezpečenie: bez zabezpečenia 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
d) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu obce k všetkým potrebným právnym a iným úkonom 
spojených so schválením, prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpisom zmluvy o úvere, jej prípadných dodatkov, 
blankozmeniek, príloh, doplnení. 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Úverové ponuky jednotlivých bankových subjektov tvoria prílohu k zápisnici č. 6 
 
 
8.  Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2021 
 
Obec Priepasné v roku 2021 na základe Priorít z obce poskytovala alebo zabezpečovala sociálne služby  pre obyvateľov obce. 
Na základe prerokovania stavu poskytovania sociálnych služieb územnom obvode obce obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 
vyhlásilo spokojnosť s  poskytovaním sociálnych služieb .  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb za 
rok 2021 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné 2022 – 2030 – návrh 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom Komunitného plánu sociálnych služieb obce Priepasné 2022 – 2030. Návrh 
Komunitného plánu sociálnych služieb obce Priepasné 2022 – 2030, návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych  služieb 
a dotazník pre občanov obce Priepasné boli zverejnené na úradných tabuliach od 9.4.2022.  Dotazníky boli distribuované aj 
prostredníctvom pracovníkov v kancelárii obecného úradu.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné po prerokovaní schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné 2022 
– 2030 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 



10. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku obce pre vjazd 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o súhlas, neskôr o vecné bremeno. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo , že bod 
sa prerokuje na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, po kontrole návrhu predloženej zmluvy. 
 
 
11.  Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
Obecné zastupiteľstvo obec Priepasné prerokovalo čerpanie rezervného fondu v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona 
č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. O čerpaní rezervného fondu dal starosta obce hlasovať. 
 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo použitie prostriedkov rezervného fondu 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky  
vo výške 17 533,70 Eur na pre projekt Modernizácia sociálneho zázemia Obecného úradu a Domu kultúry v Priepasnom 
v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje použitie rezervného fondu na havarijný stav ktorý vznikol na 
verejnom osvetlení vo výške výdavky 3 418,20 Eur na zakúpenie Led svietidiel na verejnom osvetlení  v Obci Priepasné v 
zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Zápisnica zo vzniku havarijnej situácie tvorí prílohu zápisnice č. 7 
 
12. 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. Po prerokovaní sadzobníka úhrad dal o sadzobníku úhrad platného od 1.5.2022 starosta obce hlasovať.  
Sadzobník schválený s platnosťou od 1.5.2022  obecným zastupiteľstvom je prílohu č. 7  tejto  zápisnice. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  Sadzobník úhrad obce Priepasné 
platný od 1.7.2013 schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Priepasnom číslo 24 zo dňa 27.6.2013 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.7.2013. 



platný od 1.7.2013 schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Priepasnom číslo 24 zo dňa 27.6.2013 
stráca platnosť 29.4.2022 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
c)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje nový Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.5.2022 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Sadzobník úhrad tvorí prílohu zápisnice č. 8 
 
 
13. Návrh na I. úpravu rozpočtu v roku 2022 
 
Pracovníčka obce oboznámila prítomných s dôvodmi pre I. zmenu  rozpočtu . O zmene rozpočtu dal starosta hlasovať. 
 
 
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  prerokovalo návrh na I. zmenu  rozpočtu  obce v roku  2022. 
 

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

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  schvaľuje I..  zmenu rozpočtu obce v roku 2021 rozpočtovým 
opatrením č. 1 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 329 417,20 € a celkovými výdavkami vo výške 329 417,20 € 
 
 
 
Bežné príjmy                   235 883,00                 Bežné výdavky:                239 301,20 
Kapitálové príjmy:                     0,00                 Kapitálové výdavky          90 116,00 
Finančné príj. Operácie    93 534,20                 Finanč. výdav. operácie:            0,00 
Príjmy celkom                 329 417,20                 Výdavky celkom                329 417,20 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
Príloha k I. zmene rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 9 
 
14.Informácia k hospodáreniu v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s r. o. za rok 2021 
 
Starosta obce informoval prítomných o hospodárení v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s r. o. za rok 2021. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie hospodárenie v spoločnosti DREVOREZ Priepasné 
spol. s r. o. za rok 2021.  



 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
15. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena, odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby 
pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné podľa §11 ods. 4 písm. a) až c) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení 
prerokovala Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena, odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby 
pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov 

dňa  27.4.2022 a z rokovania, ako aj zo zabezpečenej video obhliadky vyplynulo, že pre súhlas k stavbe v úseku 
miestnej cesty zapísanej v technickej evidencii obce Priepasné pod p. č. 19d Dlhý Vŕšok – Podmynárová,  v kat. 
území obce Priepasné napojenej na napojenú križovatkou na cestu III/1181 je: 

 

- potrebné upozorniť žiadateľa na elektrickú prípojku v trase cesty a na záväzok vyplývajúci z platnej zmluvy 
uzatvorenej medzi Obcou Priepasné a Mgr. Adelou Vinczeovou, rodenou Banášovou zo dňa 6.4.2020  ( 
https://www.priepasne.sk/sk/Detail.alej?pvid=17814&lid=585345 ), 

- potrebné žiadateľa upozorniť na platnú nájomnú zmluvu ktorej súčasťou je znalecký posudok vyhotovený dňa 
4.1.1996 znalcom Ing. Ivanom Gregušom a ktorá je  uzatvorená medzi Obcou Priepasné a Drevorezom Priepasné 
dňa 29. 6. 2016. Predmetom žiadosti a znaleckého posudku  sú aj lesné pozemky a lesné porasty aj na parcele KNC 
14291/1 ktorá je súčasťou Programu starostlivosti o lesy 
(https://www.priepasne.sk/sk/Detail.alej?pvid=15905&lid=585345 ) 
 

- potrebné informovať, že v časti úseku miestnej cesty je plánovaná cyklo turistická trasa, ktorá má pridelené nové 
evidenčné číslo 5309  Poriadie-Matejovec-Dlhý Vŕšok-Široké Bradlo 

- potrebné upozorniť žiadateľa, že obec je povinná zohľadniť § 24h zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon), ktorým obec verejnoprospešné pozemky súvisiace s miestnymi cestami nadobúda 

„Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve 
Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich 
majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, 
možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, 
cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať do 31. 
decembra 2030. „ 

- potrebné vec prerokovať opätovne pre vážnosť zásahu na ďalšom zasadnutí s ohľadom na  §4  zákona č. 369/1990 
zb. o obecnom zriadení a to: 
„Obec pri výkone samosprávy najmä : 
- utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj 
utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 
umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,  

- plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; spravuje trhoviská,  

- obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života 
obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v 
obci,“ 



- pre realizáciu zámeru stavby výkopmi a pretláčaním je potrebná spätná úprava asfaltového povrchu na celý úsek a 
šírku jazdného pruhu novým živičným povrchom vzhľadom na neprístupnosť terénu, svahy násypu, svahy výkopu, 
priekopy, výruby stromov 

- pri umiestňovaní stavby a jej začleňovaní do územia je nutné rešpektovať obmedzenia vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných právnych predpisov chrániacich verejné záujmy 

- každý ucelený úsek trasy musí byť vopred prejdený s povereným pracovníkom alebo starostom obce Priepasné, s 
ktorým budú dohodnuté ďalšie podrobnosti - trasovanie, časové súvislosti, zabezpečenie prechodnosti a bezpečnosti 
pre chodcov a motoristov, ochrana zelene (hlavne stromov a ich koreňových systémov), križovanie komunikácií, 
informovanosť občanov, konečné úpravy, atď., 

- potrebné predložiť obecnému zastupiteľstvu geometrický plán ktorým sa vymedzí k predmetnej žiadosti 
nevyhnutná časť parciel s novým parcelným číslom pre zásah a stavbu žiadateľa 

 

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme pracovné stretnutie tak, aby obecné zastupiteľstvo vo veci rozhodlo na 
budúcom zasadnutí. 

 

 
16. Rôzne 
 - cintorín Košariská , 
Pán starosta požiadal pána Mgr. Mládka aby oboznámil prítomných poslancov s výsledkami z rokovania ohľadom 
cintorína. OZ navrhlo schváliť jednorázový náklad na údržbu za rok 2021 vo výške  297,3 Eur oproti uzneseniu č. 
5/2017 z I. Rokovania Obecného zastupiteľ-stva Obce Priepasné zo dňa 15.02.2017. 
    
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné po prerokovaní  schvaľuje jednorázovo navýšiť náklad na údržbu 
cintorína v Košariskách za rok 2021 vo výške 297,3 Eur oproti uzneseniu č. 5/2017 Z I. Rokovania Obecného 
zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.02.2017. Celková čiastka mimoriadnej úhrady ktorú obec Priepasné 
uhradí je 1197,30 € (900+297,30 Eur). 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
Pán starosta oboznámil prítomných, že nám bolo ponúknuté video k 65. výročiu obce 
a sms rozhlas. Zároveň OZ prerokovalo možnosti prevádzky zásielkovne, ku ktorej starosta preverí možnosti 
spolupráce. 
 
17. Na záver starosta Obce poďakoval prítomným a ukončil stretnutie o 18,50 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZNESENIA č. 10 - 34 
z II. zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 27.4.2022 

 
 
 

 Uznesenie č. 10/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
 
K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení, predseda:  
Peter Cigánek 
člen komisie: Ján Marek 
                     Peter Hrajnoha 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 

Uznesenie č. 11/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
 
 
K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 
Predseda : Bc. Ján Marek 
člen komisie: Peter Cigánek 
Martin Mosnáček 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 

 

 

 



 

Uznesenie č. 12/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
 
 

1. K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 
27.4.2022 v nasledovnom znení:  

18. Úvodné náležitosti: 
a. Otvorenie zasadnutia  
b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
c. Návrh členov návrhovej komisie  
d. Návrh členov mandátovej komisie  

19. Schválenie programu zasadnutia  
20. Kontrola uznesení  
21. Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021 
22. Návrh záverečného účtu za rok 2021 
23. Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
24. Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
25. Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2021 
26. Komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné 2022 – 2030 – návrh 
27. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemku obce pre vjazd 
28. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
29. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 
30. Návrh na I. úpravu rozpočtu v roku 2022 
31. Informácia k hospodáreniu v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s r. o. za rok 2021 
32. Žiadosť o súhlas na zriadenie vecného bremena, odkúpenie časti pozemku v prospech investora stavby pre 

potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov 
33. Rôzne  
34. Záver  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uznesenie č. 13/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
 
 
K bodu č. 3. Kontrola uznesení 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  kontrolu uznesení z 
predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

 

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

 
 
 
 
 

 
 

Uznesenie č. 14/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
 
K bodu č. 4.  Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu Záverečného účtu za 
rok 2021. 

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



 
 

Uznesenie č. 15/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
 
K bodu č. 4.  Stanovisko kontrolóra k záverečnému účtu 2021 
 
b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra  k návrhu Záverečného 
účtu za rok 2021. 

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

Uznesenie č. 16/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 5.  Návrh Záverečného účtu za rok 2021 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2021 a celoročné hospodárenie bez 
výhrad 

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



 
 

Uznesenie č. 17/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 5.  Návrh Záverečného účtu za rok 2021 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 10 970,50 EUR 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 

Uznesenie č. 18/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 6.  Návrh na nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné po prerokovaní schvaľuje kúpnu zmluvu a nadobudnutie nehnuteľného 
majetku  do vlastníctva Obce Priepasné, so sídlom Priepasné č. 109, 906 15 Priepasné, IČO:0030851 v k.ú. Priepasné 
v podiele 1/1 od predávajúceho a výlučného vlastníka nehnuteľností COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo  v 
zastúpení, predsedom predstavenstva Ing. Ivanom Bzdúškom a členom predstavenstva    JUDr. Evou Kuliačkovou, 
sídlo: Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica, IČO: 00 168 891, zapísané: Obchodný register Okresného súdu Trnava, 
oddiel: Dr., vložka číslo: 16/T  a to nehnuteľnosti:  
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- stavba súpisné číslo 212 postavená na parcele „C KN“, parcelné číslo 15290/6 – predajňa, zapísanú na Správe 
katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
 
Kúpna cena predmetu prevodu je dohodnutá v sume 40 000,- € (slovom  štyridsaťtisíc   eur),  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s návrhom vkladu do katastra nehnuteľností zaplatí kupujúci. 
2. poveruje starostu obce, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické a organizačné opatrenia k 
zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia a zverejnil kúpnu zmluvu v Centrálnom registri zmlúv 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 19/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.7.  Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok 
pre prijatie úveru 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 20/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.7.  Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na čerpanie dlhodobého investičného  úveru  k 
nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce - financovanie  kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva 
obce na Priepasné: 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- stavba súpisné číslo 212 postavená na „C KN“, parcelné číslo 15290/6 – predajňa, zapísanú na Správe katastra 
Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843  
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 

 



 
Uznesenie č. 21/2022 

zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 
 

K bodu č. 7.  Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 
c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje dlhodobý investičný  úver vo výške 40000  EUR,  slovom: 
štyridsať tisíc eur ( od Slovenskej sporiteľne a.s.)  na financovanie  kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
na Priepasné - financovanie  kúpy nehnuteľného majetku do vlastníctva obce na Priepasné: 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/5 vo výmere 961 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- pozemok, parcela „C KN“, parcelné číslo 15290/6 vo výmere 284 m 2 - zastavaná 
plocha a nádvorie, zapísanú na Správe katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
- stavba súpisné číslo 212 postavená na parcele „C KN“, parcelné číslo 15290/6 – predajňa, zapísanú na Správe 
katastra Myjava, katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva číslo 843 
 
Parametre úveru: 
výška úveru: 40 000 EUR 
 financujúca banka: od Slovenskej sporiteľne a.s.  
 druh úveru: investičný úver 
 splatnosť úveru: 5 rokov od podpisu úverovej dokumentácie 
 úroková sadzba: 12ME  marža 0,22% p.a. 
 zabezpečenie: bez zabezpečenia 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 

Uznesenie č. 22/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 7.  Návrh na čerpanie úveru k nadobudnutiu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 
 
 
d) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné poveruje starostu obce k všetkým potrebným právnym a iným úkonom 
spojených so schválením, prijatím a čerpaním úveru, ako aj podpisom zmluvy o úvere, jej prípadných dodatkov, 
blankozmeniek, príloh, doplnení. 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
                                                                                                          Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 



 
 
 
 
 

Uznesenie č. 23/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 8.  Správa o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Správu o plnení úloh Komunitného plánu sociálnych služieb 
za rok 2021 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 24/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 9. Komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné 2022 – 2030 – návrh 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné po prerokovaní schvaľujekomunitnýplán sociálnych služieb obce Priepasné 
2022 – 2030 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 25/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.11.  Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo použitie prostriedkov rezervného fondu 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 26/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.11.  Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 17 
533,70 Eur na pre projekt Modernizácia sociálneho zázemia Obecného úradu a Domu kultúry v Priepasnom v zmysle 
ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



Uznesenie č. 27/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.11.  Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje použitie rezervného fondu na havarijný stav ktorý vznikol na 
verejnom osvetlení vo výške výdavky 3 418,20 Eur na zakúpenie Led svietidiel na verejnom osvetlení  v Obci 
Priepasné v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 28/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.12. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 
 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo  Sadzobník úhrad obce Priepasnéplatný od 1.7.2013 schválený 
uznesením obecného zastupiteľstva v Priepasnom číslo 24 zo dňa 27.6.2013 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 29/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.12. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje že Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.7.2013.platný od 
1.7.2013 schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Priepasnom číslo 24 zo dňa 27.6.2013 stráca platnosť 
29.4.2022 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 30/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.12. Návrh na aktualizáciu sadzobníka úhrad 
 
c)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje nový Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.5.2022 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie č. 31/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.13. Návrh na I. úpravu rozpočtu v roku 2022 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo návrh na I. zmenu  rozpočtu  obce v roku  2022. 
 

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

Uznesenie č. 32/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č.13. Návrh na I. úpravu rozpočtu v roku 2022 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  schvaľuje I. zmenu  rozpočtu obce v roku 2021 rozpočtovým opatrením č. 
1 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 
329 417,20 € a celkovými výdavkami vo výške 329 417,20  € 
 
 
 
Bežné príjmy                   235 883,00                 Bežné výdavky:               239 301,20 
Kapitálové príjmy:                      0,00                 Kapitálové výdavky          90 116,00 
Finančné príj. Operácie     93 534,20                 Finanč. výdav. operácie:             0,00 
Príjmy celkom                 329 417,20                 Výdavky celkom             329 417,20 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 33/2022 

zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 
 

K bodu č.14.Informácia k hospodáreniu v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s r. o. za rok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie hospodárenie v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s 
r. o. za rok 2021.  
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 

Uznesenie č. 34/2022 
zo  II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 27.4.2022 

 
K bodu č. 16 Rôzne 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné po prerokovaní  schvaľuje jednorázovo navýšiť náklad na údržbu cintorína v 
Košariskách za rok 2021 vo výške 297,3 Eur oproti uzneseniu č. 5/2017 Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva 
Obce Priepasné zo dňa 15.02.2017. Celková čiastka mimoriadnej úhrady ktorú obec Priepasné uhradí je 1197,30 € 
(900297,30 Eur). 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval:  
 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Prílohy  
zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konané dňa 27.4.2022 v kultúrnom dome 

Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 
 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2022 
Písomné materiály podľa zápisnice: 

2.  Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu  za rok 2021 
3.  Návrh Záverečného účtu za rok 2021 
4.  Kúpna zmluva 
5.  Stanovisko kontrolóra k úveru 
6.  Úverové ponuky 
7.  Zápisnica zo vzniku havarijnej situácie k čerpaniu rezervného fondu 
8.  Sadzobník úhrad  
9.  Príloha k I. zmene rozpočtu  

 


