
                                                                     OBEC PRIEPASNÉ 

                                                                     906  15 Priepasné 109 
 

ZÁPISNICA zo zasadania  Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 14.1.2019 v zasadačke budovy 
Obecného úradu Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie. 

Starosta  Obce Priepasné  Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo 
v utorok  14.1.2019 o 16:00 hodine v zasadačke budovy Obecného úradu Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie  

 

 

prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
 

O 16:00 hod otvoril  starosta Peter Czere  zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal  poslancov obecného zastupiteľstva 
v Priepasnom a hostí.  Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že zasadnutie je 
zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo sa 
zišlo v počte 4  poslancov  z celkového počtu 5 takže obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé  rokovať a je uznášania 
schopné.. 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili Martin Mosnáček. 

b) Voľba návrhovej komisie 

Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie:  Matúš Mládek, člen komisie : Mgr., Ján 
Marek Bc., Peter Cigánek 

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

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 
predseda komisie: Matúš Mládek 
člen komisie : Mgr., Ján Marek Bc. 
                        Peter Cigánek 

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

Starosta obce upovedomil obecné zastupiteľstvo a návrhovú komisiu, že obdržalo k jednotlivým bodom v pracovných 
materiáloch pripravené navrhované uznesenia, niektoré v kratšom čase, a že môžu byť niektoré navrhované body 
prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie. Starosta obce ďalej oznámil, že návrhová komisia 
má za úlohu sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy 
uznesení a že môže navrhované uznesenia v pracovných materiáloch  prijať  tak ako boli predložené. Spýtal sa, či má 
niekto otázky, 
  
 
c) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva starosta určil p. Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov poslancov Mgr. Matúša 
Mládka a Petra Cigánka. 

 



 
 
2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky.  

Navrhol prerokovať bod programu Zrušenie obchodnej verejnej súťaže z dôvodu chyby, ktorá nastala vydavateľom, ktorý 

nedopatrením nezverejnil objednané zverejnenie v regionálnej tlači, ktorý by sa zaradil ako bod 10. 

Starosta dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodu Zrušenie obchodnej verejnej súťaže  

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Starosta obce sa spýtal či si niekto želá doplniť návrh programu?  O programe rokovania dal starosta hlasovať. 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 
a) prerokovalo návrh programu rokovania OZ v Priepasnom dňa 14.1.2019 s doplnením 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 
b)  schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 14.1.2019 s doplnením v nasledovnom 
znení: 

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 2019 
7. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné za rok 2019 
8. Návrh na aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 - 2022 
9. Odvolanie delegovaného člena školskej rady a delegovanie nového člena školskej rady materskej školy 
10. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže 
11. Rôzne 
12. Záver 
 

 

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

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



Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 
3. Kontrola uznesení 

 
Úlohy v plnení: 
 
Uznesenie č. 56/2014 zo dňa 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.  
 
Uznesenie č. 78/2018 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 26.10. 2018 k bodu 13. Rôzne  
b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom splnomocňuje starostu obce Petra Czereho zabezpečiť právne služby pre obec a 
vykonať potrebné úkony vo veci žaloby na zadržanie sa zásahov do vlastníckeho práva a na prerušenie konania podanej na 
Okresnom súde Nové mesto nad Váhom, číslo spisu 12C/8/2018-18.  

Uznesenie č. 48/2018 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 27.6. 2018 k bodu 10. Žiadosť o 
predĺženie zmluvy o výpožičke 
c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prijíma sponzorský dar v podobe vykonania druhej etapy rekonštrukčných prác na 
nehnuteľnosti v majetku obce so súpisným číslom 211, postavenej na parcele číslo 15307/3 v hodnote 12000,-EUR. Rozsah 
rekonštrukčných prác bude vyšpecifikovaný a prílohou sponzorskej zmluvy. Obec Priepasné ako príjemca nie je povinný 
sponzorovi za prijatý sponzorský dar poskytnúť žiadne majetkové protiplnenie. Nehnuteľnosť a sponzorský dar po 
ukončení rekonštrukčných prác naďalej zostáva vo výlučnom vlastníctve Obce Priepasné ako príjemcu. 

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. 

Uznesenie č. 95/2017 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14. 12. 2017 k bodu 19: Návrh 
zmluvy na pôsobnosť Mestskej polície Brezová pod Bradlom v k. ú.  Priepasné 
c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom splnomocňuje starostu Obce Priepasné v konaniach vedúcich pred uzatvorením a k 
uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 2a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov a k jej následnému uzatvoreniu. 
 
Uznesenie č. 35/2018  
Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018  
K bodu 4. Návrh na prenájom časti nehnuteľností a prislúchajúceho pozemku k stavbe vo vlastníctve obce  
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  
1. s c h v a ľ u j e  
a) obsah nájomnej zmluvy, t.j. prenájom majetku obce Priepasné a to  
- nehnuteľnej veci: dielne, nachádzajúci sa na území obce Priepasné, zapísaný na LV č. 765 kat. územia Priepasné ako parc. 
č. 15251/62 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2 spolu s  
- nehnuteľnou vecou - prislúchajúceho pozemku k stavbe: pozemkom na ktorom je dvor, nachádzajúci sa na území obce 
Priepasné, zapísaný na LV č. 765 kat. územia Priepasné ako parc. č. 15251/61 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4 
m2, za týchto podmienok :  
1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže dňa 20.12.2018 na úradnej 
tabuli obce Priepasné, elektronickej úradnej tabuli obce Priepasné na internetovej stránke obce a následne v regionálnej 
tlači – Kopaničiar Expres .  
2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže vylúčené.  
3. Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená podľa ust. §9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších právnych predpisov  



4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok verejnej obchodnej súťaže.  
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo prijať návrhy samostatne na jednotlivé nehnuteľnosti podľa čl. II. ods. 1 týchto 
podmienok obchodnej verejnej súťaže ( Ide o prípady kedy sa prenajíma viac samostatných nehnuteľností ).  
6. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t.j. do dňa 
13.1. 2019, do 10:00 hod.  
7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, ukončiť 
súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Zmena 
podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.  
8. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.  
9. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.  
10. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil.  
Podmienky prenájmu  
1. Vyhlasovateľ podmieňuje prenájom nehnuteľnosti jeho schválením obecným zastupiteľstvom obce.  
2. Cena za prenájom nehnuteľnosti bude hradená v mesačných pravidelných splátkach.  
3. Nájomca je oprávnený využívať prenajaté nehnuteľnosti na výkon podnikateľskej činnosti, prístup k predmetu prenájmu 
si zabezpečuje prenajímateľ sám.  
4. Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť právo vstupu, prechodu a prejazdu na a cez pozemok p. č. 15251/61 v prospech 
poverených osôb prenajímateľa Obce Priepasné a oprávneným a autorizovaným organizáciám - osobám pre výkon 
montáže, údržby a servisu určeného meradla (elektromera).  
5. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude nehnuteľnosť ponúknutá na prenájom 
záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení predložených návrhov.  
b) spôsob výberu nájomcu prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže.  
2.p o v e r u j e obecný úrad  
a) aby zabezpečil po organizačnej, právnej a ekonomickej stránke vykonanie obchodnej verejnej súťaže  
b) aby zverejnil oznámenie o zámere prenajať majetok obce, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom obchodnej verejnej 
súťaže v regionálnej tlači, na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce spolu s 
uvedením kde sú podmienky obchodnej verejnej súťaže zverejnené. 
 
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". 

Uznesenie č. 40/2018  
Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018  
K bodu 6. Rôzne  
c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokuje návrh na doplnenie PHSR 2016 – 2022 na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 

Splnené úlohy: 

Uznesenie č. 6 /2018 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 21.11. 2018 k bodu 12. Návrh na 
zámenu pozemkov ako prípadu hodného osobitného zreteľa – bola podpísaná zámenná zmluva 
 
Uznesenie č. 20/2018  
Z II. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 05.12. 2018  
K bodu 8. Odvolanie a menovanie konateľa firmy Drevorez Priepasné spol. s r.o. a dozornej rady  
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na schválenie zmeny zástupcov obce v Dozornej rade 
spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r. o. a zmeny Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. 
s r. o. .  
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje 1) odvolanie xxxxxxx xxx, nar. xxxxxxxxxx, bytom Priepasné č. xxx , 
906 15 Priepasné z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o., s účinnosťou od 
05.12.2018,  
2) odvolanie xxxxxxxxxxx nar. xxxxxxxxxx bytom Priepasné č. xx , 906 15 Priepasné z funkcie člena Dozornej rady 
spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., s účinnosťou od 05.12.2018, 3) odvolanie xxxxxxxxxxxxxxxxx nar. 
xxxxxxxxxx bytom Priepasné č. xxx , 906 15 Priepasné z funkcie člena Dozornej rady spoločnosti DREVOREZ Priepasné, 
spol. s r.o., s účinnosťou od 05.12.2018 4) starostovi, ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka obchodnej 
spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r.o. rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného 
zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia rozhodnúť o odvolaní vyššie uvedených členov Dozornej rady a zabezpečiť 
vykonanie zápisu týchto zmien v obchodnom registri.  



c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zmenu Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Drevorez 
Priepasné, spol. s r. o. nasledovne:  
1/.) mení text Čl. V Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r. o.. Nový text Čl. V znie:  
Predmet podnikania spoločnosti  
Predmetom podnikania spoločnosti je:  
Predaj reziva a vianočných stromčekov  
Piliarska výroba (porez guľatiny)  
Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)  
Kúpa tovaru v rozsahu živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)  
Lesníctvo  
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu  
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb  
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby  
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov  
Opracovanie drevenej hmoty a výroba komponentov z dreva  
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností  
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom  
Prenájom hnuteľných vecí  
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien  
Čistiace a upratovacie služby  
Pokrývačstvo  
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu  
Prevádzkovanie výdajne stravy  
Administratívne služby  
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí  
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve  
Výroba nápojov  
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba  
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom  
Prípravné práce k realizácii stavby  
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov  
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave  
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích 
zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok  
Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok  
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov  
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky 
majetkových hodnôt  
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení  
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky  
Fotografické služby  
Služby požičovní  
Informačná činnosť  
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, 
požiarnych/požiarnotechnických zariadení  
Dopravná zdravotná služba  
Poskytovanie sociálnych služieb  
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení  
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu  
Poskytovanie služieb osobného charakteru  
Spoločnosť je oprávnená vykonávať tieto činnosti na území Slovenskej republiky, ako aj zahraničí pre slovenské i 
zahraničné právnické a fyzické osoby.  
2/.) vypúšťa sa v Čl. VIII iba písmeno „c) Dozorná rada“ a celý bod 8.3 Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti 
Drevorez Priepasné, spol. s r. o..  
3/.) mení text Čl. IX Zakladateľskej listiny o založení spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r. o..  
Nový text Čl. IX znie:  
Rezervný fond  
Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 5 % základného imania, t.j.331,989189 EUR ( slovom- tristotridsaťjedna eur a 
989189 centov. Spoločnosť je povinné rezervný fond každoročne dopĺňať o sumu rovnajúcu sa 5% z čistého zisku 
vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, max. do výšky 10% základného imania.  
4/.) ruší dozornú radu Drevorez Priepasné spol. s r.o.  
5/.) starostovi, ako štatutárnemu zástupcovi jediného spoločníka obchodnej spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r.o. 
rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného 
zhromaždenia rozhodnúť o zmene Zakladateľskej listiny tak, ako je to uvedené v predchádzajúcom bode 1,2,3 a 4 a 
zabezpečiť Úplné znenie Zakladateľskej listiny v znení prijatých zmien. 
 



 

Starosta obce sa spýtal, či má niekto  nejaké otázky k bodu kontrola uznesení. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 

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

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Priepasné.  Uviedol, že návrh VZN obce Priepasné č. 
1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou patrí medzi obligatórne nariadenie a každá obec je povinná takéto 
nariadenie prijať. Starosta oboznámil prítomných za obecný úrad - predkladateľa návrhu VZN, že k VZN neboli doručené 
pripomienky. Spýtal sa obecného zastupiteľstva, či má otázky. Z prítomných poslancov nik  nevystúpil. Starosta dal 
hlasovať o schválení VZN  obce Priepasné č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou. Pre prijatie zmeny VZN 
obce Priepasné č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných 
poslancov. 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou  

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou. 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 2  tejto zápisnice . 

 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
 
Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Priepasné.  Uviedol, že návrh VZN obce Priepasné č. 
2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp patrí medzi obligatórne nariadenie a každá obec je povinná takéto nariadenie prijať. 
Starosta oboznámil prítomných za obecný úrad - predkladateľa návrhu VZN, že k VZN neboli doručené pripomienky. 
Spýtal sa obecného zastupiteľstva, či má otázky. Z prítomných poslancov nik  nevystúpil. Starosta dal hlasovať o schválení 
VZN  obce Priepasné č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp. Pre prijatie zmeny VZN obce Priepasné č. 2/2019 o 
zneškodňovaní obsahu žúmp bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 



 
Návrh uznesení:  
 
 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o 

zneškodňovaní obsahu žúmp  

 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu 

žúmp  

 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice . 

 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 
2019 
 
 
Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom  VZN obce Priepasné.  Uviedol, že návrh VZN obce Priepasné č. 
3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 2019 patrí medzi obligatórne nariadenie a každá 
obec je povinná takéto nariadenie prijať. Starosta oboznámil prítomných za obecný úrad - predkladateľa návrhu VZN, že 
k VZN neboli doručené pripomienky. Spýtal sa obecného zastupiteľstva, či má otázky. Z prítomných poslancov nik  
nevystúpil. Starosta dal hlasovať o schválení VZN  obce Priepasné č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce 
Priepasné v roku 2019. Pre prijatie zmeny VZN obce Priepasné č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce 
Priepasné v roku 2019 bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 
 
Návrh uznesení:  
 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 3 /2019 o 
financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 2019 

 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 



 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2019 o financovaní materskej 
školy na území obce Priepasné v roku 2019 

 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Text schváleného  VZN tvorí prílohu č. 3  tejto zápisnice . 

 
7. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné za rok 2019 
 
Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhmi zápisov do kroniky obce Priepasné za rok 2019. 
 
13.03.2018 Predstavenie knihy Rozprávania z Priepasného zozbierané Alžbetou Krásnou 
29.04.2018  "DÁVIDOVA HARFA",  umelecká súťaž detí a dorastu myjavského seniorátu 
30.04 2018 Tradičné ručné stavanie mája 
3. mája 2018  Regionálna spomienková slávnosť  a 5.mája. 2018 od 14:00 hod. na Celoslovenská spomienková slávnosť pri 
príležitosti 99. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika a 100. výročia vzniku ČSR 
04.05.2018 Prednáška Doc. PhDr. Karola K. Kulašika, CSc. – Havária gen. M. R. Štefánika v dokumentoch Policajného 
prezídia 1919 - 1938 
05.05.2018  Slovenský pohár v duatlone v Priepasnom 
08.05.2018 Deň matiek 
17.05.2018    Stretnutie starostov mikroregiónu Združenia obcí ČACHTICE - KOPANICE  - Východní Slovácko pri 
príležitosti 10. výročia spolupráce 
19.05.2018   Deň zdravia, 60. výročie Základnej organizácie Slovenského červeného kríža v Priepasnom 
23.06.2018 Rozprávkové Priepasné 
30.06.2018 Dedinský futbalový turnaj 
21.07.2017  Spomienková slávnosť pri príležitosti 138. výročia narodenia M. R. Štefánika 
15.7.2018 Nešporné služby božie pri pamätníku U Mosnáčkov v Priepasnom. 
24.7.2018 Stretnutie rodákov - priateľov z Dunajskej Lužnej, a členov Spolku M.R.Štefánika v Dunajskej Lužnej v 
Priepasnom 
05.08.2018 TJ SLOVAN PRIEPASNÉ po prvý raz vo svojej histórii postúpilo do vyššej súťaže 
16. 8. - 19.08.2018 Muziganské Priepasné 2018 
6.10.2018 Občania reprezentujú obec a náš kopaničiarsky región v Podhájskej 
14.10.2018 Podujatie pri príležitosti úcty k starším 
20.10.2018 Regionálne stretnutie v Dunajskej Lužnej pri príležitosti 100. výročia vzniku prvej ČSR 
28.10.2018 Slávnostný program 140. výročia pamiatky posvätenia chrámu a 100.výročia vzniku ČSR, ktorý sa uskutočnil v 
evanjelickom chráme Božom v Košariskách 
10.11.2018  Voľby do orgánov samosprávy obcí 
11.11.2018 Deň červených makov a  Svätomartinský lampiónový sprievod 
21.11. 2018 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
02.12.2018 Mikuláš 
16.12.2018 Vianoce v Priepasnom 
Ukončená „Modernizácia sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku v Obci Priepasné“ 
Výmena autobusových zastávok 
Únia žien v Priepasnom ocenená za výnimočnú organizačnú prácu 
Oprava miestnych komunikácií u Bachárov a Ševcov z dotácie  
Predseda TSK Jaroslav Baška a Priepasné 
Spevokoly v Priepasnom 
Zreštaurovaná pamätná tabuľa pamätníka pred Obecným úradom 
Súdne spory 
Postupná výmena verejného osvetlenia svietidiel za úspornejšie LED 
 
Starosta obce sa spýtal, či má niekto návrh na zmenu alebo doplnenie. 
Keďže sa nikto neprihlási, dal hlasovať : 



 
Návrh uznesenia:  
 
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  zápisy do kroniky obce Priepasné za rok 2018. 
 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 
 
 
8.  Návrh na aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 
Starosta oboznámil prítomných s uzneseniami, ktoré súvisia s návrhom na aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 
2022 a zapracovaným návrhom aktualizácie č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022. 
 
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". 

Uznesenie č. 40/2018  
Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018  
K bodu 6. Rôzne  
c) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokuje návrh na doplnenie PHSR 2016 – 2022 na ďalšom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 

 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 

 

Prítomní: 

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

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



Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Text schváleného PHSR tvorí prílohu č. 5 tejto zápisnice . 
 
 
9.  Odvolanie delegovaného člena školskej rady a delegovanie nového člena školskej rady materskej školy 
 

V zmysle § 25 zákona NRSR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odst. 12  písm. h) odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného 
zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb 
podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie, ktoré ho do školskej samosprávy delegovali- odvolaním 
delegovaného zástupcu zriaďovateľa. 

Z aktuálnej dikcie zákona vyplýva, že obec môže delegovať do rady školy akéhokoľvek zástupcu, nemusí ním byť 
poslanec obecného zastupiteľstva ani zamestnanec obecného úradu. Členom rady školy môže byť aj starosta obce (primátor 
mesta), pretože zákon mu neumožňuje členstvo len v obecnej školskej rade, a nie v rade školy- najmenej jeden 
z delegovaných zástupcov musí byť poslancom obecného alebo mestského zastupiteľstva. 

Mgr. Lenka Mlčúchová – bola poslancom, členom delegovaným zriaďovateľom ( od 15.12.2017 )  

Vzhľadom k platným predpisom OZ odvolá člena bez mandátu poslanca a deleguje poslanca OZ  ako člena do školskej 
rady MŠ v Priepasnom. 

 
Návrhy uznesení: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ponecháva dňom 14.1.2019 delegovaného zástupcu zriaďovateľa, ktorý bol 
delegovaný do Rady školy Materskej školy Priepasné  č. 115 uznesením č. 77/2017 zo dňa 14.12.2017 obecného 
zastupiteľstva obce Priepasné. 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 
10.  Zrušenie obchodnej verejnej súťaže 
 
V zmysle čl. IV. Bod 7. si vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže schválenej uznesením č.35/2018 zo dňa 17.12.2018 
vyhradil práva, ktorým bolo aj zrušenie súťaže. Regionálna tlač na základe zaslanej objednávky vyhlasovateľom 
nedopatrením nezverejnila oznámenie o obchodnej verejnej súťaži čím by došlo k porušeniu predpisov. Starosta navrhol 
obecnému zastupiteľstvu aby prenechalo priestory v prípade záujmu vyhlásením novej obchodnej verejnej súťaže ak sa tak 
rozhodne. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž schválenú uznesením č. 35/2018 zo dňa 
17.12.2018 . 
 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 



 
12. Rôzne 
 
 
Starosta obce oboznámil prítomných v podmienkach samosprávy obce Priepasné 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje poskytnutie právnych služieb pre Drevorez Priepasné, spol. s r. o., 
IČO: 34139281 za účelom  
A./  právny rozbor veci  - posúdenie postupov orgánov obce Priepasné vo vzťahu k obchodnej spoločnosti obce so 
100 % účasťou, postavenie orgánov spoločnosti a posúdenie spoločenskej zmluvy (notárskej zápisnice), všetko  
v nadväznosti na platnú právnu úpravu v príslušnom časovom období,  
B./ spracovanie odborného právneho stanoviska pre potreby klienta v uvedenom rozsahu a to vrátane návrhu 
doplnení a zmien zakladateľskej listiny – zohľadňujúcej judikatúru a platnú právnu úpravu: 
- návrh nového znenia zakladateľskej listiny DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. v súlade so zákonom 369/1990 Zb.  
a Obchodným zákonníkom 
- určenie kompetencií obecného zastupiteľstva, starostu a štatutárneho orgánu spoločnosti (rozhodovanie, kontrola, 
úlohy)" 
– všetko  pre potreby príslušných orgánov 

Prítomní: 

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

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

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 
11. Záver 
Týmto pán starosta ukončil zasadnutie OZ  poďakoval prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok dňa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z n e s e n i a   č. 1 - 18 

                                                    zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                                                   zo dňa 14.1.2019        I. / 2019 

 

Uznesenie č. 1/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu 1. Voľba návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 
predseda komisie: Matúš Mládek 
člen komisie : Mgr., Ján Marek Bc. 
                        Peter Cigánek 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 

 

Uznesenie č. 2/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  2.  Schválenie programu zasadnutia 

a)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje doplnenie bodu Zrušenie obchodnej verejnej súťaže. 

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

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 

Uznesenie č. 3/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  2.  Schválenie programu zasadnutia 

b)  Obecné zastupiteľstvo  prerokovalo návrh programu rokovania OZ v Priepasnom dňa 14.1.2019 s doplnením 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Uznesenie č. 4/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  2.  Schválenie programu zasadnutia 

c)  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 14.1.2019 s 
doplnením v nasledovnom znení: 

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 2019 
7. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné za rok 2019 
8. Návrh na aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 - 2022 
9. Odvolanie delegovaného člena školskej rady a delegovanie nového člena školskej rady materskej školy 
10. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže 
11. Rôzne 
12. Záver 
 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 5/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  3. Kontrola uznesení 
  

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
  

 

 

Uznesenie č. 6/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou  

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

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
  

 

 

 

 

 



                                            

 

 

Uznesenie č. 7/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 8/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o 
zneškodňovaní obsahu žúmp  
 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 
Proti :  0 
Zdržal sa :  0 
Nehlasoval: 0 

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 9/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
 
b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu 
žúmp  
 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 
Proti :  0 
Zdržal sa :  0 
Nehlasoval: 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 10/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce 
Priepasné v roku 2019 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia  č. 3 /2019 o 
financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 2019 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 11/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce 
Priepasné v roku 2019 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 /2019 o financovaní materskej 
školy na území obce Priepasné v roku 2019 
 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek 
Proti :  0 
Zdržal sa :  0 
Nehlasoval: 0 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     Uznesenie č. 12/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  7. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné za rok 2019 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  zápisy do kroniky obce Priepasné za rok 2018. 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 13/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  8. Návrh na aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 

 

 

 

 

 

 

 Uznesenie č. 14/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  8. Návrh na aktualizáciu č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje aktualizácie č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 
 
 
 

 



 

  

 

Uznesenie č. 15/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu  9.  Odvolanie delegovaného člena školskej rady a delegovanie nového člena školskej rady materskej školy 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ponecháva dňom 14.1.2019 delegovaného zástupcu zriaďovateľa, ktorý bol 
delegovaný do Rady školy Materskej školy Priepasné uznesením č. 77/2017 zo dňa 14.12.2017 obecného 
zastupiteľstva obce Priepasné. 

 

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

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

Proti :  0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                        Peter Czere 

 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   

                                                                                                                                        

 

 

 

 

Uznesenie č. 16/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu 10. Zrušenie obchodnej verejnej súťaže 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž schválenú uznesením  
č. 35/2018 zo dňa 17.12.2018 . 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 



 
 
 
 
 

Uznesenie č. 17/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu 12. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje poskytnutie právnych služieb pre Drevorez Priepasné, spol. s r. o., 
IČO: 34139281 za účelom  
A./  právny rozbor veci  - posúdenie postupov orgánov obce Priepasné vo vzťahu k obchodnej spoločnosti obce so 
100 % účasťou, postavenie orgánov spoločnosti a posúdenie spoločenskej zmluvy (notárskej zápisnice), všetko  
v nadväznosti na platnú právnu úpravu v príslušnom časovom období,  
B./ spracovanie odborného právneho stanoviska pre potreby klienta v uvedenom rozsahu a to vrátane návrhu 
doplnení a zmien zakladateľskej listiny – zohľadňujúcej judikatúru a platnú právnu úpravu: 
- návrh nového znenia zakladateľskej listiny DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. v súlade so zákonom 369/1990 Zb.  
a Obchodným zákonníkom 
- určenie kompetencií obecného zastupiteľstva, starostu a štatutárneho orgánu spoločnosti (rozhodovanie, kontrola, 
úlohy)"     
– všetko  pre potreby príslušných orgánov 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
 
 

 

Uznesenie č. 18/2019 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

K bodu 12. Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje poskytnúť Nemocnici s poliklinikou v Myjave 
finančný dar vo výške 60 € pre darcov krvi na rok 2019. 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Peter Czere 
 V Priepasnom  14.1.2019                                                              starosta obce   
 
                                                                                                                          
 

 

 



 

 

P r í l o h y 

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konaného dňa 14.1.2019 

v zasadačke budovy Obecného úradu Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie  

1./ Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konaného dňa 14.1.2019 v zasadačke budovy 
Obecného úradu Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie  

Písomné materiály podľa zápisnice: 

2./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
3./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp 
4./ Všeobecne záväzného nariadenia č. 3 /2019 o financovaní materskej školy na území obce Priepasné v roku 2019 
5./  Aktualizácia č. 1 PHSR obce Priepasné 2016 – 2022 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


