OBEC PRIEPASNÉ
906 15 Priepasné 109

ZÁPISNICA
zo zasadnutia

OZ, konaného dňa 30.04.2013

Prítomní:
1. Peter Czere
2. Dušan Čúvala
3. Ján Potúček
4. Ing. Pavol Potúček
5. Štefan Stančík
6. Vladimír Valihora

NÁVRH PROGRAMU OZ

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na zrušenie komisií
6. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže
7. Návrh na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce za účelom poľnohospodárskeho využitia
8. Prerokovanie žiadostí k poskytnutiu dotácií pre deti navštevujúce Centrá voľného času
9. Informácia k splateniu časti úveru projektu Viacúčelové športové ihrisko
10. Návrh na schválenie výročnej správy u a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné
spol. s r.o. za rok 2012
11.Záver
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1.Otvorenie zasadnutia
Pán starosta, srdečne privítal pánov poslancov a hostí prítomných na rokovaní.
2. určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p. Annu Holičovú, za overovateľov pánov
Dušana Čúvalu a Štefana Stančíka.
Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že rokovanie obecného
zastupiteľstva je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.
3. Schválenie programu rokovania
Prečítal navrhované body programu:.

1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na zrušenie komisií
6. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže
7. Návrh na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce za účelom poľnohospodárskeho využitia
8. Prerokovanie žiadostí k poskytnutiu dotácií pre deti navštevujúce Centrá voľného času
9. Informácia k splateniu časti úveru projektu Viacúčelové športové ihrisko
10. Návrh na schválenie výročnej správy a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné
spol. s r.o. za rok 2012
11.Záver
Pán starosta sa spýtal, či chce niekto z poslancov obecného zastupiteľstva doplniť ešte nejaký bod
programu rokovania?
Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva
Kto je za?5 poslancov, Kto proti?0, Zdržal sa niekto?0. Program OZ bol prijatý za -5
zdržal sa –0

proti -0

4. Kontrola uznesení
Uznesenie č. 31 - 5c zo dňa 8.6.2012 vo veci vecného bremena k ceste zostalo v platnosti.
Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky ku kontrole uznesení?
Dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené
priebežne.
Kto je za 5 poslancov, Kto proti 0, Zdržal sa niekto 0
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5. Návrh na zrušenie komisií
V tomto bode programu navrhol obecnému zastupiteľstvu prerokovať návrh zrušiť komisie.
Komisie obecného zastupiteľstva v Priepasnom:
Komisia
Sociálna, zdravia a
školstva
Finančná
Životného prostredia
Kultúry a cestovného
ruchu
Športu

Predseda

Člen 1

Člen 2

Vladimír Valihora

Miroslav Kázik

Jaroslav Mosný

Ing. Pavol Potúček
Dušan Čúvala

Alžbeta Potúčková
Martin Mosnáček

Anna Holičová
Peter Hrajnoha

Štefan Stančík

Marcela Vičíková

Lenka Hrajnohová

Ján Potúček

Štefan Marko

Milan Bachár

Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky k tomuto bodu programu? Nikto sa neprihlásil.
Prečítal návrh u z n e s e n i a č.9
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a ruší
komisie obecného zastupiteľstva v Priepasnom:
Komisia
Sociálna, zdravia a
školstva
Finančná
Životného prostredia
Kultúry a cestovného
ruchu
Športu

Predseda

Člen 1

Člen 2

Vladimír Valihora

Miroslav Kázik

Jaroslav Mosný

Ing. Pavol Potúček
Dušan Čúvala

Alžbeta Potúčková
Martin Mosnáček

Anna Holíčová
Peter Hrajnoha

Štefan Stančík

Marcela Vičíková

Lenka Hrajnohová

Ján Potúček

Štefan Marko

Milan Bachár

Kto je za 5poslancov, Kto proti0, Zdržal sa niekto 0

6. Návrh na zrušenie verejnej obchodnej súťaže

Uznesením obecného zastupiteľstva č.5a) zo dňa 19.3.2013 bol schválený prenájom nehnuteľností
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Priepasné formou verejnej obchodnej súťaže.
Poprosil komisiu, aby predložila informáciu o víťazovi v zmysle uznesenia 5b) zo dňa 19.3.2013.
Najvýhodnejším z predložených návrhov a víťazným návrhom sa stal návrh navrhovateľa s názvom:
AGRO ADOK, s.r.o., 906 15 Košariská 65, IČO: 46172301. Oboznámil poslancov, že podklady,
súťažné návrhy a protokol majú k dispozícií.

Poďakoval prítomným.
Dňa 24.4.2013 bol na Obecný úrad doručený list úspešného uchádzača, že z nepredvídateľných
okolností odstupuje čím nedošlo k potvrdeniu zmluvy. Vzhľadom k schváleným podmienkam vo
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verejnej obchodnej súťaži zo dňa 19.3.2013 nie je možné aby bola zmluva o prenájme uzatvorená
z uchádzačom druhým v poradí.
Spýtal sa či má niekto otázky? Nie. Prečítal návrh uznesení k tomuto bodu programu
Uznesenie č. 10
Obecné zastupiteľstvo Priepasné v nadväznosti na uznesenie č. 5a) a 5b) zo dňa 19.3.2013
a) berie na vedomie vyhodnotenie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže

b/ berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 ods.
1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého najvýhodnejším z predložených návrhov a víťazným
návrhom sa stal návrh navrhovateľa: názov : AGRO ADOK, s.r.o., 906 15 Košariská 65, IČO:
46172301, ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia

c/ berie na vedomie odstúpenie spoločnosti AGRO ADOK, s.r.o., 906 15 Košariská 65 - nájom
nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov vo výmere, ktoré sa pripája k zápisnici tohto
zasadnutia
d) berie na vedomie, prerokovalo a ukončuje súťaž ako neúspešnú
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 poslancov Zdržal sa niekto 0 poslancov

7. Návrh na prenájom pozemkov vo vlastníctve obce za účelom poľnohospodárskeho využitia
Vzhľadom k neúspešnosti obchodnej verejnej súťaži prerokovanej v predchádzajúcom bode pán
starosta poprosil, aby obecné zastupiteľstvo opäť prerokovalo prenájom pozemkov vo vlastníctve
obce za účelom poľnohospodárskeho využitia.
Pán starosta sa spýtal či má niekto z obecného zastupiteľstva nejaké otázky?
Prihlásil sa p. Štefan Stančík, spýtal sa či je možné nejako zariadiť, aby tu neboli pasienky.
Pán starosta odpovedal ,že sa nevie vyjadriť je to otázka na právnika.
Ing. P. Potúček povedal, že je to vlastne len 6,4 ha a záleží na ľuďoch či ich sem pustia.
Pán starosta poznamenal, že sú to pozemky v malých častiach a je možné, že záujemca na všetky
pozemky dotácie nedostane. Vo verejnej súťaži má príležitosť každý. V prípade viacerých subjektov
obhospodarujúcich pôdu v Priepasnom pravdepodobne tiež musí dôjsť k dohode týchto subjektov.
Našou povinnosťou ako i vlastníkov je pozemky udržiavať. Pán starosta sa spýtal či má ešte niekto
otázky. Nikto nemal.
Pán starosta prečítal návrh uznesení.
Poprosil pána Stančíka, aby predložil návrhy uznesení. .
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Priepasné
Dňa: 30.4.2013
Bod programu číslo: 7
4

Názov materiálu: Prenájom pozemkov za účelom poľnohospodárskeho využitia
Návrh vypracoval: Ing. Pavol Potúček
Návrh predložil: Štefan Stančík
Návrh na uznesenie:
Komisia posúdi všetky návrhy a ich súlad s podmienkami súťaže a po vyhodnotení súťaže predloží
informáciu o víťazovi na nasledujúce obecné zastupiteľstvo.
V Priepasnom , dňa 30.4.2013
Pán starosta sa spýtal či chce niekto zmeniť nejaký termín, údaj v návrhu verejnej obchodnej súťaže ,
alebo má iný návrh na inú formu ?
Nie, nikto nemal pripomienky ani návrhy. Dal hlasovať o uznesení č.11a) :
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo, berie na vedomie,
a) schvaľuje: prenájom nehnuteľností pozemkov v k.ú. Priepasné v členení :
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Spolu trvalo trávnatý porast:

48 168,71

Spolu orná pôda:

16 219,50

Spolu v m2:

64 388,21

druh pozemku orná pôda a trvalo trávnatý porast formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a
zákona č. 138/91 Zb. v platnom znení s týmito podmienkami:
1. Nájomná zmluva bude podpísaná s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Výška
nájomného na ďalšie roky sa bude každoročne upravovať dodatkom k nájomnej zmluve v
závislosti od ročnej miery inflácie predchádzajúceho roka zverejnenej Štatistickým úradom
SR k 31. 1. bežného roka. Účastníkmi súťaže môžu byť právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré majú oprávnenie na vykonávanie poľnohospodárskej výroby. Súťaže sa nesmú zúčastniť
osoby, ktoré sa priamo podieľajú na príprave vyhlásenia súťaže, členovia súťažnej komisie,
prizvané osoby a im blízke osoby. Účastníci musia mať splnené všetky daňové a iné
povinnosti voči obce Priepasné, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je obec.
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2. Ponúknuté nájomné nemôže byť nižšie ako 26,47 €/ha/rok v prípade ornej pôdy a 26,47
€/ha/rok v prípade trvalého trávnatého porastu.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské aj zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré zaplatia
zábezpeku vo výške 20% z ročnej minimálnej výšky nájomného a náklady za spracovanie obchodnej
verejnej súťaže 30 €, t. j. spolu 64,08 € na účet obce Priepasné č. 4691712004/5600 vedený v Prima
Banke a.s., variabilný symbol 212 003.

4. Návrh do súťaže predkladá účastník do podateľne Obecného úradu Priepasné v zapečatenej obálke
s výzvou „neotvárať“, na ktorej je uvedené meno a adresa, resp. sídlo účastníka a označenie
„Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov“.

5. Jeden účastník môže predložiť len jeden súťažný návrh.

6. V obálke účastník predloží:
a. doklad o zaplatení zábezpeky,
b. doklad oprávňujúci vykonávať zamýšľanú činnosť (poľnohospodársku výrobu) právnické
osoby sú povinné preukázať sa výpisom z obchodného registra, nie starším ako 3
mesiace, fyzické osoby výpisom z registra podľa zákona č. 105/1990 Zb., nie starším ako
3 mesiace,
c. ponuku nájomného,
d. čestné vyhlásenie o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči obce
Priepasné, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a obchodným spoločnostiam,
ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je obec,
e. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov ( len fyzické osoby )
f.

čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľský subjekt o tom, že voči nemu nie je vedené
konkurzné konania alebo reštrukturalizačné konanie

g. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi
h.

telefónny , prípadne e- mailový kontakt na záujemcu

i.

číslo bankového účtu záujemcu - pre prípad vrátenia zábezpeky

7. Obálka musí byť odovzdaná do podateľne Obecného úradu Priepasné tak, aby jej prijatie mohlo
byť zaevidované najneskôr dňa 17.5.2013 do 10:00 hod.
8. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá
zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.
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9. Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční po dohode záujemcov na Obecnom úrade Priepasné,
tel. č. +421 (0)34 654 7435, +421 918 913180, +421 911 335543.
10. Súťažné návrhy budú vyhodnotené komisiou menovanou starostom obce Priepasné na základe
schválenia členov Obecným zastupiteľstvom dňa 22.5.2013 o 16:30 hod. na Obecnom úrade
Priepasné. Vyhodnotenie súťaže je verejné a môže sa ho zúčastniť okrem účastníkov súťaže
aj verejnosť. Vyhlasovateľ súťaže bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže
o výsledku súťaže v lehote do 7 dní po overení zápisnice z vyhodnotenia súťaže starostom obce.

11. Účastník súťaže, ktorého návrh bude vybraný, zaplatí prvé nájomné znížené o zaplatenú
zábezpeku a zvýšené o náklady vynaložené na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Termín
uzatvorenia nájomnej zmluvy je do 10 dní od vyhodnotenia súťaže

12. Zo súťaže bude vyradený uchádzač, ktorý má nezaplatené záväzky voči obci Priepasné
a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným
spoločníkom a zakladateľom je obec Priepasné.
13. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

14. Neúspešným účastníkom súťaže sa vráti zábezpeka do 10 dní od oznámenia výsledkov súťaže.

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo
predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku obchodnej verejnej súťaže. Právo odstúpiť od Zmluvy
zo strany vyhlasovateľa v prípade nájmu, ak nájomca nezaplatí cenu nájmu v stanovenej lehote.

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že ak úspešný uchádzač odstúpi z verejnej obchodnej súťaže,
úspešným uchádzačom sa stáva účastník druhý v poradí.

17. Súťaž sa začína prvým dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu Priepasné a na
internetovej stránke obce.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0

11b) schvaľuje
zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení :
Ing. Pavol Potúček, Anna Švrčková, Štefan Stančík. Komisia posúdi všetky návrhy a ich súlad
s podmienkami súťaže a po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce obecné
zastupiteľstvo.
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Pán starosta sa opýtal, či má niekto iný návrh na uznesenie, alebo chce byť v komisii.
S návrhom zstupiteľstvo súhlasilo.
Pán starosta dal hlasovať.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0 ?
Poďakoval prítomným poslancom.

Návrh zmluvy k verejnej obchodnej súťaži bude prílohou obchodnej verejnej súťaže.
Spýtal sa či má niekto otázky? Nikto nemal, dal hlasovať o uznesení č.11c)
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a súhlasí s návrhom zmluvy k verejnej
obchodnej súťaži „Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov“.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0
Poďakoval prítomným poslancom.
8. Prerokovanie žiadostí k poskytnutiu dotácií pre deti navštevujúce Centrá voľného času

Predmetom tohto bodu bolo prerokovanie žiadostí z dôvodu zmeny spôsobu financovania
záujmového vzdelávania v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) v súlade s novelou zákona
597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
Ak obec nemá vo svojom území zriadené žiadne centrum voľného času (ďalej len ,,CVČ“), všeobecne
záväzným nariadením neurčuje podrobnosti financovania CVČ. Obec koeficientom 1,1 prepočíta,
koľko financií jej na záujmové aktivity pripadá z. Obec výnos z daní z príjmov fyzických osôb,
v prípade CVČ, prepočíta koeficientom 1,1 a túto sumu rozdelí na mimo obecné CVČ podľa rozsahu
ich činnosti. Výška finančných prostriedkov, ktoré obec poskytne, bude závisieť od toho, koľko
žiadostí a na koľko detí budú požadovať zriaďovatelia CVČ.
Obec, ktorá nemá na svojom území CVČ a bude financovať CVČ mimo územia svojej obce, musí mať
dohodu (zmluvu) o poskytovaní finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly. Prepočítaná výška
financií z podielových daní určených pre rok 2013 pre našu obec je 2551,89 EUR podľa počtu detí vo
veku od 5 do 15 rokov. Podielové dane nie sú účelovo viazané a ako ich obec prerozdelí, rozhoduje
obecné zastupiteľstvo. Aj keď obec má napočítané finančné prostriedky na školské zariadenie, ale
reálne ich tam nepotrebuje, môže ich použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. ako rezervu na
kapitálové výdavky v budúcich rokoch alebo na podporu starostlivosti obce o mládež v zmysle zákona
č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou (§ 6, § 14 ods. 1 písm. b) a § 15.). Odporúča sa túto
finančnú čiastku preukázateľne ale použiť na podporu starostlivosti o mládež.
Na dnešné rokovanie obce Priepasné obdržala žiadosti, ktoré máte v pracovných materiáloch.
Ide o CVČ Myjava, CVČ Brestovec a Cirkevné CVČ (ďalej len CCVČ) Myjava-Brestovec.
Nakoľko sa niektorí žiaci nachádzali v rôznych CVČ duplicitne, resp. zákonný zástupcovia žiakov
nepotvrdili, že ich deti navštevujú CVČ, obec Priepasné požiadala žiadateľov o kópie rozhodnutí, resp.
prihlášok do CVČ podpísané zákonným zástupcom dieťaťa. Do dnešného rokovania nám na žiadosť
neodpovedalo CCVČ Myjava-Brestovec.
Nakoľko ide o podporu záujmového vzdelávania detí je nutné aby skutočne dieťa CVČ navštevovalo
a takémuto centru, ktoré skutočne navštevuje dieťa, sa aj vyhovelo.
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Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky?
Nie, nikto nemal. Poprosil OZ aby prerokovalo jednotlivé žiadosti, prípadne určilo výšku dotácie pre
CVČ a CCVČ.
Pán starosta prečítal návrh uznesenia č. 12a):
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti s trvalým pobytom v obci
Priepasné navštevujúce CVČ Myjava ktorej kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto
zasadnutia, berie na vedomie a určuje finančný príspevok na rok 2013 pre žiaka Samuela Jaša
68,97 EUR /rok a určuje finančný príspevok pre žiaka Jerguša Halabrína 00,00 EUR/rok z dôvodu
navštevovania CVČ Brezová pod Bradlom.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0
Prečítal návrh uznesenia č. 12b):
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, prerokovalo žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie
pre deti s trvalým pobytom v obci Priepasné CCVČ Myjava-Brestovec ktorej kópia sa pripája ako
príloha k zápisnici z tohto zasadnutia a finančný príspevok CCVČ Myjava-Brestovec neschvaľuje.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0
Prečítal návrh uznesenia č. 12c):
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti s trvalým pobytom v obci
Priepasné navštevujúce CVČ Brezová pod Bradlom ktorej kópia sa pripája ako príloha k zápisnici
z tohto zasadnutia, berie na vedomie a určuje finančný príspevok pre žiakov navštevujúcich CVČ
Brezová pod Bradlom nasledovne:
Andrej Dodrv
68,97 EUR /rok
Lucia Pekníková
68,97 EUR/rok
Lukáš Pekník
68,97 EUR/rok
Lukáš Marek 68,97 EUR/rok
Martin Švrček 68,97 EUR/rok
Jerguš Halabrín 68,97 EUR/rok
Viktor Volár
00,00 EUR/rok
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0
Prečítal návrh uznesenia č. 12d):
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a určuje že dotácie - finančné príspevky pre Centrá voľného času CVČ bude obec Priepasné poukazovať raz za štvrťrok príslušného kalendárneho roka a to v mesiaci
marec, jún, september a december. Ostatné prostriedky prijaté v balíku podielových daní budú použité
na bežné výdavky obce.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0
9. Informácia k splateniu časti úveru projektu Viacúčelové športové ihrisko
Obec Priepasné žiadala Pôdohospodársku platobnú agentúru so sídlom v Bratislave o úhradu dane
z pridanej hodnoty t.j. 8 105,40,- súvisiacu s projektom Viacúčelové športové ihrisko z PRV SR
2007-2013. Zároveň obec uvedenú čiastku obratom poukázala na účet banky k zníženiu zmluvného
úveru uzatvorenej úverovou zmluvou č. 86393-2012 zo dňa 23.5.2011.
Prečítal návrh uznesenia č. 13:
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Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje
a) žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru so sídlom v Bratislave o úhradu dane z pridanej
hodnoty t.j. 8 105,40,- súvisiacu s projektom Viacúčelové športové ihrisko z PRV SR 2007-2013
b) splátku úveru vo výške 8105,40,-EUR na účet banky súvisiacej s úverovou zmluvou
č. 86393-2012 zo dňa 23.5.2011.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0
10. Návrh na schválenie výročnej správy u a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné
spol. s r.o. za rok 2012
V materiáloch poslanci obdržali pracovné dokumenty. Spýtal sa či má niekto otázky?
Nikto nemal. Pán starosta, prečítal návrh na uznesenie.

Uznesenie č. 14
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu a ročnú účtovnú závierku DREVOREZ Priepasné,
spol, s r.o. za rok 2012.
Kto je za 5 poslancov Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0

11.Záver
Poďakoval všetkým prítomným a ukončil rokovanie OZ. Všetkých srdečne pozval na stavanie mája
pred dom kultúry a poprial všetkým pekný deň.

UZNESENIA
zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.04.2013

Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a ruší
komisie obecného zastupiteľstva v Priepasnom:
Komisia
Sociálna, zdravia a
školstva
Finančná
Životného prostredia
Kultúry a cestovného
ruchu

Predseda

Člen 1

Člen 2

Vladimír Valihora

Miroslav Kázik

Jaroslav Mosný

Ing. Pavol Potúček
Dušan Čúvala

Alžbeta Potúčková
Martin Mosnáček

Anna Holíčová
Peter Hrajnoha

Štefan Stančík

Marcela Vičíková

Lenka Hrajnohová
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Športu

Ján Potúček

Štefan Marko

Milan Bachár

Uznesenie č. 9 bolo prijaté za 5poslancov, proti0, zdržal sa 0

Uznesenie č. 10

Obecné zastupiteľstvo Priepasné v nadväznosti na uznesenie č. 5a) a 5b) zo dňa 19.3.2013
a) berie na vedomie vyhodnotenie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže

b/ berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle ust. § 286 ods.
1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého najvýhodnejším z predložených návrhov a víťazným
návrhom sa stal návrh navrhovateľa: názov : AGRO ADOK, s.r.o., 906 15 Košariská 65, IČO:
46172301, ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia

c/ berie na vedomie odstúpenie spoločnosti AGRO ADOK, s.r.o., 906 15 Košariská 65 - nájom
nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov vo výmere, ktoré sa pripája k zápisnici tohto
zasadnutia
d) berie na vedomie, prerokovalo a ukončuje súťaž ako neúspešnú
Uznesenie č.10 bolo prijaté za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov

Uznesenie č. 11 a

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo, berie na vedomie,
a) schvaľuje:

prenájom nehnuteľností pozemkov v k.ú. Priepasné v členení :

Parcela Výmera Druh
Podiel
registra v m2
pozemku obce

LV

p. č.

765

14283/1 C

6284

1/1

Prepočítaná
výmera
vo vlastníctve
obce

Podiel

podiel

Prepočet
podielu/prac.
stĺpec

6 284,00

1,00

1,00

1,00

Orná
12

pôda

765

765

765

765

765

867

867

867

867

9

14283/3 C

14283/4 C

14976

C

15534/1 C

15544/2 C

14292/1 C

14292/5 C

14292/6 C

14292/7 C

14894/1 C

798

Orná
pôda

1/1

798,00

1,00

1,00

1,00

471

Orná
pôda

1/1

471,00

1,00

1,00

1,00

345

Orná
pôda

1/1

345,00

1,00

1,00

1,00

46276

Trvalo
trávnatý
porast

1/1

46 276,00

1,00

1,00

1,00

539

Trvalo
trávnatý
porast

1/1

539,00

1,00

1,00

1,00

1004

Orná
pôda

5/6

836,67

5,00

6,00

0,83

5859

Orná
pôda

5/6

4 882,50

5,00

6,00

0,83

1224

Orná
pôda

5/6

1 020,00

5,00

6,00

0,83

1012

Orná
pôda

5/6

843,33

5,00

6,00

0,83

602

Trvalo
trávnatý
porast

2/7

172,00

2,00

7,00

0,29

2/7

113,71

2,00

7,00

0,29

9

14894/2 C

398

Trvalo
trávnatý
porast

765

13163

573

Orná
pôda

1/1

573,00

1,00

1,00

1,00

129

Trvalo
trávnatý
porast

1/1

129,00

1,00

1,00

1,00

Trvalo
trávnatý
porast

1/1

130,00

1,00

1,00

1,00

1/1

809,00

1,00

1,00

1,00

765

13167

E

E

765

13169

E

130

765

13617

E

809

Trvalo
trávnatý

13

porast

2216

18116

E

664

Orná
pôda

1/4

166,00

Spolu trvalo trávnatý porast:

48 168,71

Spolu orná pôda:

16 219,50

Spolu v m2:

64 388,21

1,00

4,00

0,25

druh pozemku orná pôda a trvalo trávnatý porast formou obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a
zákona č. 138/91 Zb. v platnom znení s týmito podmienkami:
2. Nájomná zmluva bude podpísaná s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššie nájomné. Výška
nájomného na ďalšie roky sa bude každoročne upravovať dodatkom k nájomnej zmluve v
závislosti od ročnej miery inflácie predchádzajúceho roka zverejnenej Štatistickým úradom
SR k 31. 1. bežného roka. Účastníkmi súťaže môžu byť právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré majú oprávnenie na vykonávanie poľnohospodárskej výroby. Súťaže sa nesmú zúčastniť
osoby, ktoré sa priamo podieľajú na príprave vyhlásenia súťaže, členovia súťažnej komisie,
prizvané osoby a im blízke osoby. Účastníci musia mať splnené všetky daňové a iné
povinnosti voči obce Priepasné, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je obec.

2. Ponúknuté nájomné nemôže byť nižšie ako 26,47 €/ha/rok v prípade ornej pôdy a 26,47
€/ha/rok v prípade trvalého trávnatého porastu.

3. Súťaže sa môžu zúčastniť tuzemské aj zahraničné právnické a fyzické osoby, ktoré zaplatia

zábezpeku vo výške 20% z ročnej minimálnej výšky nájomného a náklady za spracovanie
obchodnej verejnej súťaže 30 €, t. j. spolu 64,08 € na účet obce Priepasné č.
4691712004/5600 vedený v Prima Banke a.s., variabilný symbol 212 003.

4. Návrh do súťaže predkladá účastník do podateľne Obecného úradu Priepasné v zapečatenej obálke
s výzvou „neotvárať“, na ktorej je uvedené meno a adresa, resp. sídlo účastníka a označenie
„Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov“.

5. Jeden účastník môže predložiť len jeden súťažný návrh.
6. V obálke účastník predloží:
j.

doklad o zaplatení zábezpeky,

k. doklad oprávňujúci vykonávať zamýšľanú činnosť (poľnohospodársku výrobu) právnické
osoby sú povinné preukázať sa výpisom z obchodného registra, nie starším ako 3
14

mesiace, fyzické osoby výpisom z registra podľa zákona č. 105/1990 Zb., nie starším ako
3 mesiace,
l.

ponuku nájomného,

m. čestné vyhlásenie o tom, že má splnené všetky daňové a iné povinnosti voči obce
Priepasné, organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a obchodným spoločnostiam,
ktorých jediným spoločníkom a zakladateľom je obec,
n. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov ( len fyzické osoby )
o. čestné vyhlásenie záujemcu – podnikateľský subjekt o tom, že voči nemu nie je vedené
konkurzné konania alebo reštrukturalizačné konanie
p. vyhlásenie záujemcu, že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi
q.

telefónny , prípadne e- mailový kontakt na záujemcu

r.

číslo bankového účtu záujemcu - pre prípad vrátenia zábezpeky

7. Obálka musí byť odovzdaná do podateľne Obecného úradu Priepasné tak, aby jej prijatie mohlo
byť zaevidované najneskôr dňa 17.5.2013 do 10:00 hod.

8. Návrh doručený po stanovenom termíne, resp. návrh, v ktorom nebude splnená niektorá
zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

9. Obhliadka nehnuteľností sa uskutoční po dohode záujemcov na Obecnom úrade Priepasné,
tel. č. +421 (0)34 654 7435, +421 918 913180, +421 911 335543.

10. Súťažné návrhy budú vyhodnotené komisiou menovanou starostom obce Priepasné na základe
schválenia členov Obecným zastupiteľstvom dňa 22.5.2013 o 16:30 hod. na Obecnom úrade
Priepasné. Vyhodnotenie súťaže je verejné a môže sa ho zúčastniť okrem účastníkov súťaže
aj verejnosť. Vyhlasovateľ súťaže bude písomne informovať všetkých účastníkov súťaže
o výsledku súťaže v lehote do 7 dní po overení zápisnice z vyhodnotenia súťaže starostom obce.

11. Účastník súťaže, ktorého návrh bude vybraný, zaplatí prvé nájomné znížené o zaplatenú
zábezpeku a zvýšené o náklady vynaložené na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Termín
uzatvorenia nájomnej zmluvy je do 10 dní od vyhodnotenia súťaže
12. Zo súťaže bude vyradený uchádzač, ktorý má nezaplatené záväzky voči obci Priepasné
a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a obchodným spoločnostiam, ktorých jediným
spoločníkom a zakladateľom je obec Priepasné.
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13. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na obchodnej verejnej súťaži.

14. Neúspešným účastníkom súťaže sa vráti zábezpeka do 10 dní od oznámenia výsledkov súťaže.

15. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo
predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku obchodnej verejnej súťaže. Právo odstúpiť od Zmluvy
zo strany vyhlasovateľa v prípade nájmu, ak nájomca nezaplatí cenu nájmu v stanovenej lehote.

16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo, že ak úspešný uchádzač odstúpi z verejnej obchodnej súťaže,
úspešným uchádzačom sa stáva účastník druhý v poradí.

17. Súťaž sa začína prvým dňom jej zverejnenia na úradnej tabuli Obecného úradu Priepasné a na
internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 11 a) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č. 11 b

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo, berie na vedomie,
zloženie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v zložení :
Ing. Pavol Potúček, Anna Švrčková, Štefan Stančík. Komisia posúdi všetky návrhy a ich súlad
s podmienkami súťaže a po vyhodnotení súťaže predloží informáciu o víťazovi na nasledujúce obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 11 b) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č. 11 c

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a súhlasí s návrhom zmluvy k verejnej
obchodnej súťaži „Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov“.
Uznesenie č. 11 c) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0
Uznesenie č. 12 a

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti s trvalým pobytom v obci
Priepasné navštevujúce CVČ Myjava ktorej kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto
16

zasadnutia, berie na vedomie a určuje finančný príspevok na rok 2013 pre žiaka Samuela Jaša
68,97 EUR /rok a určuje finančný príspevok pre žiaka Jerguša Halabrína 00,00 EUR/rok z dôvodu
navštevovania CVČ Brezová pod Bradlom.
Uznesenie č. 12 a) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č. 12 b

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, prerokovalo žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie
pre deti s trvalým pobytom v obci Priepasné CCVČ Myjava-Brestovec ktorej kópia sa pripája ako
príloha k zápisnici z tohto zasadnutia a finančný príspevok CCVČ Myjava-Brestovec neschvaľuje.
Uznesenie č. 12 b) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č. 12 c

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti s trvalým pobytom v obci
Priepasné navštevujúce CVČ Brezová pod Bradlom ktorej kópia sa pripája ako príloha k zápisnici
z tohto zasadnutia, berie na vedomie a určuje finančný príspevok pre žiakov navštevujúcich CVČ
Brezová pod Bradlom nasledovne:
Andrej Dodrv
68,97 EUR /rok
Lucia Pekníková
68,97 EUR/rok
Lukáš Pekník
68,97 EUR/rok
Lukáš Marek 68,97 EUR/rok
Martin Švrček 68,97 EUR/rok
Jerguš Halabrín 68,97 EUR/rok
Viktor Volár
00,00 EUR/rok
Uznesenie č. 12 c) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č. 12 d

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a určuje že dotácie - finančné príspevky pre Centrá voľného času CVČ bude obec Priepasné poukazovať raz za štvrťrok príslušného kalendárneho roka a to v mesiaci
marec, jún, september a december. Ostatné prostriedky prijaté v balíku podielových daní budú použité
na bežné výdavky obce.
Uznesenie č. 12d) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0
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Uznesenie č. 13
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje
a) žiadosť na Pôdohospodársku platobnú agentúru so sídlom v Bratislave o úhradu dane z pridanej
hodnoty t.j. 8 105,40,- súvisiacu s projektom Viacúčelové športové ihrisko z PRV SR 2007-201
b) splátku úveru vo výške 8105,40,-EUR na účet banky súvisiacej s úverovou zmluvou
č. 86393-2012 zo dňa 23.5.2011.
Uznesenie č. 13) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

Uznesenie č. 14

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu a ročnú účtovnú závierku DREVOREZ Priepasné,
spol, s r.o. za rok 2012.
Uznesenie č. 14) bolo prijaté za 5 poslancov proti 0 zdržal sa 0

––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––

zástupca starostu

overovatelia zápisnice

––––––––––––––––––––––––––––
starosta obce
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