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Z á p i s n i c a
zo zasadnutia obecného  zastupiteľstva konaného dňa 5. 1. 2011 v sále Kultúrneho domu
v Priepasnom so začiatkom o 15,30 hod.

Prítomní
1. Peter Czere
2. Dušan Čuvala
3. Ján Potúček
4.  Pavol Potúček, ing.
5. Štefan Stančík
6. Vladimír Valihora
Zapisovateľka: Anna Švrčková, overovatelia: Potúček Ján a Vladimír Valihora

P r o g r a m
1. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce
	určenie úväzku hlavného kontrolóra obce

 náležitosti prihlášky
 kvalifikačné predpoklady 
spôsob vykonanie voľby
vykonanie voľby
	Odvolanie a menovanie  konateľa firmy Drevorez Priepasné spol. s r. o. a dozornej rady.

                                       

Dodatok k VZN  č. 4/2008 o odpadoch  

	Dodatok k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach a poplatkoch

Dodatok k VZN č 5/2008 o hospodárení s majetkom obce
Splnomocnenie  na zrušenie nájomnej zmluvy 
Stanovenie zloženia komisií
Zmena výplatného termínu
 Rôzne
Schválené  jednohlasne, za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0

R o k o v a n i e

	Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo  vyhlasuje 
1. vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce v nasledujúcom znení: 
Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní vol'by hlavného kontrolóra obce Priepasné
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 8 zo dňa 27.12.2011 vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Priepasné na deň  15.2.2011 
		 
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom "Vol'ba hlavného kontrolóra - neotvárat'" do 15.2.2010 do 14.30 hod. Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou osobne na adresu: 
	Obec Priepasné	 
	906 15  P r i e p a s n é 		 
1. Náležitosti prihlášky: 
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e- mail, telefón, 
	profesijný životopis 

                                       
- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace 
- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podl'a §7 ods.1 a 2 zákona 
Č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby na rokovaní Obecného zastupitel'stva v Priepasnom. Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, dobu platnosti súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva neplatný. 
- písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou 
2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je: 
- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 
- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a   
    príspevkových organizácií 
- komunikatívnosť 
- užívateľské ovládanie počítača 	 
3. Spôsob vykonania voľby: 
a) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná zástupca starostu obce za prítomnosti starostu obce dňa 15.2.2011 o 14,30 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku spíše zástupca starostu obce Priepasné zápisnicu, ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. 
b) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na zasadnutie zastupitel'stva dňa 15.2.2011 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní zastupitel'stva v rámci bodu .Voľba hlavného kontrolóra Obce Priepasné v časovom rozsahu max. 5 min. 
c) Vol'ba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v zasadacej miestnosti úradu. Vol'by riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupitel'stva. 
d) Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti. Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou "Obec Priepasné", sa budú považovať za neplatné. 
e) Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo 
pridelené. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu a pristúpi k sčítaniu hlasov. 
f) O priebehu vol'by a o jej výsledku spíše zapisovatel' zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov, o počte platných a neplatných hlasovacích liístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví kandidáti v prvom, resp. druhom kole vol'by. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania druhého kola vol'by musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, kol'ko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 
g) Výsledok vol'by oznámi zastupitel'stvu predseda Volebnej komisie, ktorého si spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola vol'by hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola vol'by predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, aby 
	pristúpili k hlasovaniu o vol'be hlavného kontrolóra v druhom kole. 
4. Vykonanie vol'by: 
a) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupitel'stva. 
b) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupitel'stva sa vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov. 
c) V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov. 
d)V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. 
e) Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej miestnosti zastupitel'stva Obce Priepasné riadi a výsledok žrebovania zastupitel'stvu a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie. 
f) Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej strany alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej zmluvy. Pracovná zmluva bude so zvoleným hlavným kontrolórom podpísaná v deň skončenia volebného obdobia predchádzajúceho kontrolóra. Kandidát zvolený za 
hlavného kontrolóra je povinný predložiť starostovi Obce Priepasné pri podpise pracovnej zmluvy písomné čestné vyhlásenie o tom, že k 1.03.2011 nie je členom žiadnej politickej strany alebo politického hnutia. 
g) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučitel'ná s funkciou poslanca obecného zastupitel'stva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovatel'om alebo zakladatel'om je obec alebo iného zamestnanca obce, resp. podl'a osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu vol'by hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupitel'stva, starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovatel'om alebo zakladatel'om je obec, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy doručiť úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu vol'by hlavného kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca obce Krajné, a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so zamestnávatel'om - Obec Priepasné o skončení doterajšieho pracovného pomeru. 
h) Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikatel'skú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášatel'skú, prekladatel'skú, publicistickú, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí a podl'a § 18a ods. 2  zákona č479/2010 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
ch) Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom 01.03.2011, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. 
i) Pracovný pomer bude uzavretý na 0,060% úväzku pracovného času. 

2.Odvolanie a menovanie  konateľa firmy Drevorez Priepasné spol. s r. o.  a dozornej rady.

a)       odvolanie Zuzany Hrajnohovej, nar.  3.8.1957 bytom Priepasné č.164 z funkcie konateľky                                                     spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 5.1.2011
       odvolanie Dušana Čúvalu nar.13.5.1954 bytom Priepasné 45 z funkcie konateľa spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 5.1.2011
b)       menovanie Czere Peter, nar 14.8. 1975 bytom Priepasné 222, za konateľa spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011
	odvolanie Marko Ján, nar 8.1.1934, bytom.178, z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. s účinnosťou od 5.1.2011

d)       menovanie Potúček Ján, nar. 27.7.1957, bytom193 za člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011
e)       odvolanie Kázik Milan, nar.2.101963 bytom.74, z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. s účinnosťou od 5.1.2011
f)       menovanie Čuvala Dušan nar 13.5.1954 bytom  45 za člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011
g)       odvolanie Vičík Pavol, nar..5.1.1959 bytom.88, z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. s účinnosťou od 5.1.2011
f)       menovanie Valihora Vladimír nar 8. 5. 1969   bytom  165 za člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011

Tento úkon obec vykoná v zmysle ust. § 11 ods.4 písm. l ) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nakoľko podľa tohto ustanovenia má obecné zastupiteľstvo právo zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov.
 
Spoločnosť DREVOREZ Priepasné má jediného spoločníka – obec. Keďže štatutárnym orgánom obce je starosta, a zakladateľská listina tejto spoločnosti neupravuje zloženie a rozhodovanie valného zhromaždenia,  podľa ustanovení obchodného zákonníka potom by sa na valnom zhromaždení tejto spoločnosti mal zúčastniť len starosta obce. Tento jediný spoločník – obec v zastúpení starostom obce tak vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a prijíma rozhodnutia formou – rozhodnutia jediného spoločníka. Takže odvolanie a menovanie schválených zástupcov obce do orgánov spoločnosti vykoná obec v zastúpení starostom obce na základe rozhodnutia jediného spoločníka bez konania valného zhromaždenia a iných prítomných osôb.

3.Dodatok k VZN  č. 4/2008 o odpadoch  
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí prerokovalo dodatok k VZN nasledovne 
-vypustiť od 1.1.2009 par.4 bod 1 a 
- nahradiť bod a  nasledovne poskytovanie zberných nádob je momentálne aktuálna cena za ks nádoby musia zodpovedať §4 ods.2

4.Dodatok k VZN č. 7/2008 o miestnych daniach a poplatkoch
Obecné zastupiteľstvo  ruší uvedený bod  a odkladá na neskoršie rokovanie.
5.Dodatok k VZN č 5/2008 o hospodárení s majetkom obce
Obecné zastupiteľstvo na základe uznesenia  schvaľuje dodatok
k VZN č. 5/2008 o hospodárení s majetkom nasledovne
      § 10  ods. 2
	obecné zastupiteľstvo

 obecné zastupiteľstvo môže splnomocniť starostu v určitej vopred prerokovanej veci na obecnom zastupiteľstve ohľadom  prenájmu  nehnuteľného majetku na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov.
6.Splnomocnenie  na zrušenie nájomnej zmluvy
Pán starosta priblížil prítomným situáciu dvoch poľovných združení v obci,
ktoré sa nemôžu dohodnúť. Pán starosta informoval, že prvé stretnutie oboch strán prebieha a odporučil ich vzájomnú dohodu, keďže ide o ľudí, a členov, ktorí v minulosti boli spolu v jednom PZ. Nakoľko starosta zozbieral informácie o PZ a koná v záujme obyvateľov Priepasného , podal vysvetlenie, že v súčasnej situácií dá prednosť pôvodnému stavu a PZ, ktoré má prenájom už len 2 roky.Keďže zmluva s PZ Kopaničiar je pre ľudí z obce nevýhodná a mala by trvať 10 rokov a taktiež ju sprevádzajú nejasnosti  v rozpore s VZN  o hospodárení s majetkom  obce, požiadal o splnomocnenie poslancov aby mohol konať v prípadnej veci.  Povedal, že verí tomu, že toto konanie bude neskôr výhodnejšie , ale že poľovníci sa stanú súčasťou obce a budú jej pomáhať v záujme občanov. Pán Čúvala navrhol, aby sa zvolali obidve strany, ktoré by sa mali k danej situácií vyjadriť a nech sa dá vec na správne miesto. Potom poslanci prijali  uznesenie .
Zastupiteľstvo OÚ Priepasné splnomocňuje  starostu pána Petra Czereho  na zrušenie zrušenej Zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva s PZ Priepasné a zrušenie  zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru  PZ Kopaničiar uzatvorenej dňa 30.6.2010  na základe konaného  zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíry Priepasné, ktoré sa konalo dňa 26.5.2010 v kancelárií notára JUDr. Jozefa Kremla , Notársky úrad Skalica .  Zastupiteľstvo  zároveň splnomocňuje starostu obce  Petra Czereho konať  vo vyššie uvedenej   veci  v prípadne konanej valnej hromade vlastníkov pozemkov v k.ú. Priepasné .
7. Stanovenie zloženia komisií 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie ,že počet členov v komisí, ktoré boli vytvorené Uznesením č.3 bude nasledovne 1 predseda a 2 členovia.
	Zmena výplatného termínu

Obecné zastupiteľstvo ruší výplatný termín 10. deň v mesiaci
	Rôzne

-V tomto bode sa prihlásil pán poslanec Stančík a zaujímal sa o signál z ORANGE,
či nebude U Markov nejaký vykrývač. Pán starosta prislúbil že požiada firmu Orange o vysielač do obce.
Ďalej sa prihlásil pán Valihora s dotazom ako to bude v MŠ zo zamestnancami,
či zostanú v rovnakom zložení.
Pán starosta povedal , že stav zostáva nezmenený. Uvažuje sa s premiestnením MŠ
do vhodnejších priestorov. Oboznámil prítomných o zrušení nepotrebných paušálov, zrušenie zmluvy s firmou Swan, zastavil ročné poplatky vo výške 123 €, informoval o dočasnej neaktualizácií stránky na internete , informoval o novej stránke spĺňajúcej požiadavky doby a vhodnejšej prezentácií obce a organizácií.
Potom sa prihlásila pani Vičíková, ktorá sa pýtala na zrušené telefóny v MŠ, ako budú volať ak sa deťom niečo stane. Pán starosta odpovedal, že dostanú mobil.
Ďalej sa pýtala na poskytnutie miestnosti pri tanci SAMBA jedná sa o poplatok za sálu. Pán starosta odpovedal, že prvý krát zdarma a potom sa uvidí.
Taktiež sa pýtala na nájom za maškarný ples. Pán starosta odpovedal, že MŠ je pod obcou, to znamená, že neplatia.
Pani ing.Ležovičová sa pýtala na MŠ čo bude s budovou ak sa opustia priestory.
Prostriedky z fondov sa dajú čerpať len na ZŠ A NIE na MŠ. Navrhovala nejaký hospic,na ubytovanie detí z detských domovov.
Pán starosta reagoval, že hľadá riešenia, je to jedna z možností.
Ďalej sa prihlásil do diskusie pán Miroslav Kázik
- chcel by aby OZ bolo zverejňované cez videozáznam
- navrhovaná odmena kontrolóra je málo 
- povedal, že on chce transparentnosť, lebo mzda starostu nebola zverejnená presnou sumou, ale vzorcom a vytkol starostovi prémie, ktoré mu poslanci odsúhlasili. Tieto by  mal  ušetriť pre obec, nakoľko je zlá situácia.
Pán starosta odpovedal, že plat je schválený na 4 roky obecným zastupiteľstvom a verí tomu, že si ho zaslúži.
Povedal, že robí teraz dvojnásobok ako sa robilo. Bude viesť aj Drevorez a chce ho dostať do zisku. Prémie si dal znížiť o 5 % oproti minulému vedeniu obce.
Týmto bodom ukončil OZ a poďakoval prítomným za účasť.
-

              U z n e s e n i a  OZ  z 5. 1. 2011 

                              Uznesenie  OZ č. 8
Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na deň 15.2.2011.
Schválené jednohlasene, za 5  poslancov, proti 0, zdržal sa 0.

                                       Uznesenie  OZ č. 9
Obecné zastupiteľstvo  určuje  pracovný  úväzok pre kontrolóra obce vo výške 0,06 .
Schválené jednohlasne , za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.
                                         Uznesenie  OZ č. 10
Obecné zastupiteľstvo určuje nasledovné kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra :
	ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie 

-         znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a   
                príspevkových organizácií 
      -         komunikatívnosť 
	užívateľské ovládanie počítača

 Schválené  jednohlasne, za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0


                                         Uznesenie  OZ č. 11

Obecné zastupiteľstvo určuje  otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná zástupca starostu obce za prítomnosti starostu obce dňa 15.2.2011 o 14,30 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku spíše zástupca starostu obce Priepasné zápisnicu, ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. Voličmi v uvedenom prípade sú členovia obecného zastupiteľstva.
Schválené jednohlasne, za 5 poslancov , proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov                   
               
                                               Uznesenie  OZ č. 12

 Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 12 
a)       odvoláva Zuzanu Hrajnohovú, nar.  3.8.1957 bytom Priepasné č.164 z funkcie konateľky                                                     spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 5.1.2011
       odvoláva Dušana Čúvalu nar.13.5.1954 bytom Priepasné 45 z funkcie konateľa spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 5.1.2011
	menuje Czereho Petra, nar 14.8. 1975 bytom Priepasné 222, za konateľa spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011

Schválené  hlasovanie za 3 poslanci, proti 0, zdržali sa 2
                                      Uznesenie  OZ č. 13
c)       odvolanie Marko Ján, nar 8.1.1934, bytom.178, z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. s účinnosťou od 5.1.2011
	menovanie Potúček Ján, nar. 27.7.1957, bytom193 za člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011

Schálené za 4 poslanci proti 0 zdržal sa 1

                                      Uznesenie  OZ č. 14
 e)       odvolanie Kázik Milan, nar.2.101963 bytom.74, z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. s účinnosťou od 5.1.2011
	menovanie Čúvala Dušan nar 13.5.1954 bytom  45 za člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011

Schválené  za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0.

                                       Uznesenie  OZ č. 15
g)       odvolanie Vičík Pavol, nar..5.1.1959 bytom.88, z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. s účinnosťou od 5.1.2011
f)       menovanie Valihora Vladimír nar 8.5.1969  bytom  165 za člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 6.1.2011
Schválené  za 4 poslanci proti 0, zdržalo sa 1
                                  Uznesenie  OZ č. 16
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Dodatok k VZN  č. 4/2008 o odpadoch  nasledovne: 
-vypustiť od 1.1.2009 par.4 bod 1 a 
- nahradiť bod a  nasledovne poskytovanie zberných nádob momentálne aktuálna cena  € za ks
nádoby musia zodpovedať §4 ods.2
Schválené  za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0

                                            Uznesenie  OZ č. 17
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok  k VZN č. 5/2008 o hospodárení s majetkom nasledovne
      § 10  ods. 2
	obecné zastupiteľstvo

 obecné zastupiteľstvo môže splnomocniť starostu v určitej vopred prerokovanej veci na obecnom zastupiteľstve prenájmu  nehnuteľného majetku na základe nadpolovičnej väčšiny hlasov.
Schválené  za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0

                                          

                                        Uznesenie  OZ č. 18
Zastupiteľstvo OÚ Priepasné splnomocňuje  starostu pána Petra Czereho  na zrušenie zrušenej Zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva s PZ Priepasné a zrušenie  zmluvy o užívaní spoločného poľovného revíru  PZ Kopaničiar uzatvorenej dňa 30.6.2010  na základe konaného  zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíry Priepasné, ktoré sa konalo dňa 26.5.2010 v kancelárií notára JUDr. Jozefa Kremla , Notársky úrad Skalica .  Zastupiteľstvo  zároveň splnomocňuje starostu obce  Petra Czereho konať  vo vyššie uvedenej   veci  v prípadne konanej valnej hromade vlastníkov pozemkov v k.ú. Priepasné .
Uznesenie  schválené  za hlasovalo 3 poslanci, proti 1, zdržal sa 1 poslanec.             
                                        Uznesenie  OZ  č. 19
       Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenie :
počet členov v komisí, ktoré boli vytvorené Uznesením č.3 bude nasledovne
 1 predseda a 2 členovia.
Hlasovali za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0

                                      Uznesenie  OZ  č. 19
	Zmena výplatného termínu

Obecné zastupiteľstvo ruší výplatný termín 10. deň v mesiaci
Hlasovalo za 5 poslancov, proti 0, zdržal sa 0

––––––––––––––––––––––––––––––––––                  ––––––––––––––––––––––––––––––––                        
                    zástupca starostu                                                          starosta obce



                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––
                                           ––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                      overovatelia zápisnice         

