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OBEC PRIEPASNÉ 

906 15 Priepasné 109 

 

ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 25.09.2019 v 

zasadačke budovy Obecného úradu v 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 stredu 25.09.2019 o 16:00 hodine v zasadačke budovy Obecného 

úradu v Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie. 

 

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

 

a) Otvorenie zasadnutia 

O 16,15 hod. starosta obce Peter Czere otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné, privítal hlavnú kontrolórku obce a poslancov obecného zastupiteľstva.  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. Zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa ospravedlnil Bc. Ján Marek. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 3 poslancov, 

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

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil Bc. Janu Papulákovú, za overovateľov pánov poslancov 

Petra Hrajnohu a Petra Cigánka 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Za: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 0 

 

c) Návrh členov návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie: Martin Mosnáček, člen 

komisie: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda komisie  Martin Mosnáček 

Člen komisie         Peter Cigánek 

                              Peter Hrajnoha 

 

Starosta obce navrhol návrhovej komisii, aby uznesenia v pracovných materiáloch jednotne zneli 

„Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné“ namiesto „Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom“ , čo 

návrhová komisia prijala a následne bola aj poslancami obecného zastupiteľstva odsúhlasené. 



2 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček  

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

d) Návrh členov mandátovej komisie 

Starosta obce navrhol zriadiť mandátovú komisiu v zložení, predseda komisie: Martin Mosnáček, člen 

komisie: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha. 

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

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 

Predseda komisie: Martin Mosnáček 

Člen komisie          Peter Cigánek 

                               Peter Hrajnoha 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček  

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce predniesol podľa pozvánky návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

d. Návrh členov mandátovej komisie 

2. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

4. Rôzne  

5. Záver 

 

a navrhol doplniť do návrhu programu bod číslo 2. Schválenie programu zasadnutia a bod číslo 3. 

Kontrola uznesení. 

 

O doplnení bodu číslo 2. Schválenie programu zasadnutia a bodu číslo 3. Kontrola uznesení do návrhu 

programu zasadnutia dal  hlasovať. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predniesol podľa pozvánky návrh s doplnením programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. V súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predniesol a dal starosta 

hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania na deň 25.09.2019 v znení 
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1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

d. Návrh členov mandátovej komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 

5.Návrh plánu kontrolnej činnosti 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v 

Priepasnom dňa  25.09. 2019 v nasledovnom znení: 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

d. Návrh členov mandátovej komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

Príchod, pán poslanec Mgr. Matúš Mládek o 16.30 hod 

Mandátová komisia konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je v počte 3 poslancov z celkového počtu 5. 

Obecné zastupiteľstvo je naďalej uznášania schopné. 

 

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 
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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. 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. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018 

K bodu 5. Návrh prvkov voľnočasových aktivít vhodných pre aktívny život obyvateľov na ihrisko pri 

komunitnom centre  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer modernizácie detského ihriska na parcele 

15307/2 pri súčasnom komunitnom centre a poveruje obecný úrad a starostu aby zabezpečil po 

organizačnej, ekonomickej a projektovej stránke potrebné úkony a dokumentáciu k podaniu žiadosti 

súvisiacej s opatrením a projektovým zámerom CLLD stratégie "Opatrenie 1.1 Podpora na investície 

do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľov 

vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 7". – stav k 4.7.2019 , 27.6.2019 bolo na 

základe dokumentácie projektanta ukončené obstarávanie, ktorého výsledkom je zmluva o dielo 

s odkladným účinkom, ktorá bude podpísaná. Dňa 19.06.2019 bola vyhlásená výzva a predkladanie 

Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre  

podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

(mimo Bratislavský kraj). Výzva je učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú 

podporované aktivity ako napr. výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, 

amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc a investície spojené s úsporou energie. Typ výzvy: uzavretá - 

Dátum vyhlásenia: 19.06.2019 - Dátum uzavretia:   27.09.2019 - Finančné prostriedky vyčlenené na 

výzvu: za zdroj EÚ: 174 420,00 € - za zdroj ŠR: 58 140,00 € - Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska 
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platobná agentúra  - Vyhlasovateľ výzvy: Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina. 

Vypracovanie žiadosti z kapacitných dôvodov bude zadané externej firme. 

Uznesenie č. 40/2019 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 

K bodu 5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva 

obce Priepasné v roku 2019 nasledovne: utorok 4.7.2019, 16:00 hod., streda 25.9.2019, 16:00 hod., 

streda 13.11.2019, 16:00 hod. 

 

Splnené úlohy: 

 

Uznesenie č. 17/2019 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

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 – úloha bola splnená, materiál bol 

predložený obecnému zastupiteľstvu. 

Uznesením č. 72/2019 zo VI. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa  5.9.2019  bola za hlavného 

kontrolóra obce Priepasné zvolená p. Jarmila Konečníková. 

 

Úlohy sú plnené priebežne 

 

K bodu kontrola uznesení neboli vznesené otázky. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 

 

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

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

4. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 

 

Starosta informoval o stanovisku poskytovateľa právnej služby. Obecné zastupiteľstvo podrobne 

hodnotilo predložené ponuky . 

O navrhnutom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

1. prerokovalo prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 
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2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k úveru  

 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

a) schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške:  47 950,86,-EUR    

    na financovanie investičnej akcie: Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec  

    Priepasné na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku za podmienok dohodnutých v  

    úverovej zmluve, 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce a Zmluvou o zriadení záložného práva k  

    pohľadávke z  bežného účtu 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

 

Slovo dostala pani kontrolórka, ktorá ozrejmila návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý je v príprave, 

nakoľko sa po svojom nástupe oboznamuje s predpismi, nariadeniami, uzneseniami potrebnými pre 

výkon kontrolnej činnosti v obci Priepasné. Následne predloží plán kontrolnej činnosti, čomu 

zastupiteľstvo porozumelo vzhľadom k nečakanej situácii vzniknutej úmrtím hlavného kontrolóra 

obce. 

 

6. Rôzne  

 

a)Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s doručenou žiadosťou Jednoty dôchodcov Slovenska  

   v Priepasnom, v ktorom žiadajú o poskynutie finančných prostriedkov na kultúrne predstavenia,      

   príspevok na OŠH, spolu financovanie nákladov na poznávacie tematické zájazdy. 

   O navrhnutom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska 

v Priepasnom zo dňa 9.9.2019 pre rok 2020. 

  
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje poskytnutie finančného príspevku Jednote 

dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,- EUR na aktivity uvedené v žiadosti zo dňa 

9.9.2019 pre rok 2020. 

   
Prítomní:Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa :0  

Nehlasoval:0  
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b) Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s ponukou partnerstva Spolku rodákov M.R. 

Štefánika- Košariská- pobočka Dunajská Lužná a Obce Dunajská Lužná pri vyhlásení súťaže ako i pri 

vyhlásení najlepšej práce v písaní eseje medzi stredoškolskou mládežou vybraných gymnázií na tému:  

„ Je Milan Rastislav Štefánik hrdina?“. Súťaž sa vyhlasuje v Roku Milana Rastislava Štefánika pri 

príležitosti 100. výročia jeho tragickej smrti „očami mladej generácie 21. Storočia“,  alebo „je aj po 

100 rokoch medzi nami“.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné jednotne konštatovalo jednotnú podporu obce ako 

partnera súťaže. 

 

c) Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s materiálom a návrhom uznesenia rokovania vlády  

v Brezovej pod Bradlom, kde vláda vyčlenila financie na trvalú udržateľnosť areálu Mohyly M. R. 

Štefánika, vegetačné úpravy na severnom svahu, či na rekonštrukciu cesty okolo mohyly alebo 

značenie ciest. Informoval tiež o ocenení obce Priepasné ministrom obrany Petrom Gajdošom, ktorý 

udelil Obci Priepasné pamätnú medailu pri príležitosti 75. výročia SNP.  

Ministerka kultúry Ľubica Laššáková sa dňa 22.9.2019 zároveň úprimne poďakovala starostom 

okolitých obcí, primátorovi, zamestnancom mesta Brezová pod Bradlom a starostovi Petrovi Czeremu 

za obetavú prácu počas organizovania spomienkového aktu pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti 

gen. Milana Rastislava Štefánika.  

O navrhnutom uznesení dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie uznesenie a informácie z rokovania 

vlády SR v Brezovej pod Bradlom zo dňa 22.9.2019 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje projektové zámery súvisiace s uznesením vlády 

SR v Brezovej pod Bradlom zo dňa 22.9.2019 

 

Riešenie vegetačných úprav na severnom svahu 

dotýkajúcom sa Mohyly M. R. Štefánika v 

zmysle stanoviska Pamiatkového úradu SR 

20 000 

Rekonštrukcia cesty okolo Mohyly M. R. 

Štefánika 

20 000 

Obstaranie dopravného značenia k Mohyle M. 

R. Štefánika (projekt, realizácia) 

4 000 

Obstaranie vnútorného inventáru kultúrneho 

domu 

10 000 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce informoval prítomných o úmrtí doc. Ing. Viliama Jána Grusku, ktorý skonal  pred 

svojimi 83. narodeninami.  Bol spätý so životom v obci Priepasné, navrhol „Poctu primášom 

z Priepasného“, ktorá sa nachádza pri rodnom dome primáša Petruchu a primáša Kolárika. Dňa 
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29.9.2019 sa zúčastnia starosta obce spolu s manželkou a Petrom Obuchom na poslednej rozlúčke 

v Bratislave v našom kroji, čomu by sa potešil.  

Prítomní na zasadnutí obecného zastupiteľstva si uctili pamiatku doc. Ing.  Viliama Jána Grusku 

minútou ticha. 

 

 

7. Záver 

 

Starosta prítomným poďakoval a ukončil zasadnutie o 17:30 hodine. 
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U z n e s e n i a č. 77 - 83  

zo VII.  zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 25.9.201919  

 

 

Uznesenie č. 77/2019 

 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 

Predseda komisie: Martin Mosnáček 

Člen komisie: Peter Cigánek 

                        Peter Hrajnoha 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček  

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček  

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

                                                                            Peter Czere 

                                                                              starosta obce 

 

Uznesenie č. 78/2019 

 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 

Predseda komisie: Martin Mosnáček 

Člen komisie: Peter Cigánek 

                        Peter Hrajnoha 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček  

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                 Peter Czere 

                                                                                                                starosta obce 
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Uznesenie č. 79/2019 

 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v 

Priepasnom dňa  25.09. 2019 v nasledovnom znení: 

 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

d. Návrh členov mandátovej komisie 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti 

6. Rôzne  

7. Záver 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček  

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

                                                                                                          Peter Czere 

                                                             starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 80/2019 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

 

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

rozsahu  kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev i to, že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

                                                                                                          Peter Czere 

                                                                                                         starosta obce 
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Uznesenie č. 81/2019 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 

K bodu č. 4  Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt074TN220126 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

1. prerokovalo prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126, 

2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k úveru  

 

3. Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

a) schvaľuje prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške:  47 950,86,-EUR   

    na financovanie investičnej akcie: Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec  

    Priepasné na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku za podmienok dohodnutých v  

    úverovej zmluve, 

b) zabezpečenie úveru formou blankozmenky obce a Zmluvou o zriadení záložného práva k  

    pohľadávke z bežného účtu 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                            Peter Czere 

                                                                                                           starosta obce 

 

Uznesenie č. 82/2019 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.09. 2019 

 

K bodu č. 4  Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje poskytnutie finančného príspevku  Jednote 

dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,- eur na aktivity uvedené v žiadosti zo dňa 9.9.2019 

pre rok 2020. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 83/2019 

Zo  VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 

K bodu č. 4  Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje projektové zámery súvisiace s uznesením vlády SR 

v Brezovej pod Bradlom zo dňa 22.9.2019 

 

Riešenie vegetačných úprav na severnom svahu 

dotýkajúcom sa Mohyly M. R. Štefánika v 

zmysle stanoviska Pamiatkového úradu SR 

20 000 

Rekonštrukcia cesty okolo Mohyly M. R. 

Štefánika 

20 000 

Obstaranie dopravného značenia k Mohyle M. 

R. Štefánika (projekt, realizácia) 

4 000 

Obstaranie vnútorného inventáru kultúrneho 

domu 

10 000 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Martin Mosnáček, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 

                                                                      Peter Czere 

                                                                      starosta obce 
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P r í l o h y  

 

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Priepasné, konaného dňa 25.09.2019 v zasadacej miestnosti 

obecného úradu  v Priepasnom. 

 

 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konaného dňa 25.09.2019       

    v zasadacej miestnosti obecného úradu  

 

Písomné materiály podľa zápisnice: 

 

2. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 452 z 22. septembra 2019 k Správe o  

    príprave a realizácii podujatí a aktivít v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika do 16. septembra  

    2019 a na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov  

    financovania. 

4. Indikatívna ponuka pre financovanie pre obec Priepasné, Prima banka Slovensko, a. s.      

5. Návrh úverovej ponuka Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. Trenčín 

6. Informácie o súťaži o najlepšiu esej o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi 

7. Žiadosť Jednoty dôchodcov Slovenska v Priepasnom o poskytnutie finančných prostriedkov na  

    kultúrne predstavenia, príspevok na OŠH, spolufinancovanie nákladov na poznávacie tematické  

    zájazdy.  
 


