
1 

 

 

OBEC PRIEPASNÉ 

906 15 Priepasné 109 

 

Zápisnica zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 11.12.2019 v 

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

 

 Starosta Obce Priepasné p. Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo v stredu, 11.12.2019 o 16,15 hod. 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 p. Peter Czere otvoril zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

v Priepasnom a prítomných kontrolórku obce, poslancov obecného zastupiteľstva, hostí. Vzhľadom na 

to, že je bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, zvolané zasadnutie je uznášania schopné v 

súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné 

zastupiteľstvo sa zišlo v počte 3 poslancov, z celkového počtu 5, takže obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa ospravedlnili Mgr. 

Matúš Mládek a p. Peter Hrajnoha.  

 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

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

Petra Cigánka a Bc. Jána Mareka 

Prítomní: Martin Mosnáček, Peter Cigánek, Bc. Ján Marek 

Za : Martin Mosnáček, Peter Cigánek, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

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, Bc. Ján Marek  

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Martin Mosnáček 

člen komisie: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

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. 

 

Prítomní: Martin Mosnáček, Peter Cigánek, Bc. Ján Marek 

Za : Martin Mosnáček, Peter Cigánek, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

d) Starosta obce navrhol zriadiť mandátovú komisiu v zložení Martin Mosnáček, člen komisie: Peter 

Cigánek, Bc. Ján Marek  

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, Bc. Ján Marek  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predniesol podľa pozvánky návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. 

Informoval, že v programe absentuje bod Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020 ku 

ktorému bol zaslaný pracovný materiál a preto bude  Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 

2020 prerokovaný v bode rôzne.  

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

o predloženom návrhu programu rokovania na deň 11.12.2019 v 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 
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4.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2020 

6.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

7.   Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce centrá voľného času 

8.   Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 10/2019 o financovaní centier voľného času v roku 

2020 

9.   Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 

10. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

13. Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej správy 

14. Návrhy na zriadenie vecného bremena 

15. Rôzne  

16. Záver 

 

Starosta sa opýtal či sú otázky k predloženému návrhu ktorého v bode rôzne bude prerokovaný Plán 

zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020. S poslancov nik nevystúpil. O programe dal starosta 

obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v 

Priepasnom dňa 11.12. 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O miestnom poplatku za komunálne     

      odpady a drobné stavebné odpady 

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a      

      školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2020 

6.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného     

      zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej   

      jedálni  

7.   Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce centrá voľného času 

8.   Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 10/2019 o financovaní centier voľného času  

      v roku 2020 

9.   Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 

10. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

13. Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej  

      správy 

14. Návrhy na zriadenie vecného bremena 

15. Rôzne  

16. Záver 
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Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

3. Kontrola uznesení 

 

Úlohy v plnení: 

 

Uznesenie č. 56/2014 zo dňa 30.9.2014 k bodu 7: Rôzne- Cesta do bývalého PD, stav po súdnom 

rozhodnutí, vykonané opatrenia a verejný záujem 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci a spoluvlastníci pozemkov 

pod betónovou cestou s asfaltovým povrchom vo vlastníctve obce Priepasné v k. ú. Priepasné, 

situovanou medzi ihriskom a bývalým areálom RD Priepasné, vybudovanou na častiach pozemkov 

p.č.15308/13 vo vlastníctve obce a na ďalších pozemkoch vo vlastníctve iných fyzických a právnických 

osôb, neprejavili súhlas so zriadením vecného bremena k pozemkom pod cestou, schvaľuje podanie 

návrhu na vyvlastnenie častí pozemkov v k. ú. Priepasné pod cestou, a to:1. časti pozemku registra C 

KN p.č.15315/3 - časť o výmere 350 m2 2. časti pozemku registra E KN p.č.15312 - časť o výmere 43 

m2, oba zapísané na LV č.2184 a oba vo výlučnom vlastníctve pána Miroslava Marka 3.časti pozemku 

registra E KN p.č.15311 - časť o výmere 34 m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve 

pána Miroslava Marka a spoločnosti MARIGOLD, s. r. o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava 4.časti 

pozemku registra E KN p.č.15310 - časť o výmere 66 m2, zapísaný na LV č.2299 v podielovom 

spoluvlastníctve pána Miroslava Marka a spoločnosti MARIGOLD, s. r. o. so sídlom Prievozská 18, 

Bratislava. – priebežný stav: k 11.12.2019, nebolo obci doručené rozhodnutie 

 

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. – priebežný stav, dňa 7.11. bol vydaný rozsudok, bolo dané poučenie o opravnom 

prostriedku. 

Uznesenie č. 13/2018 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.03. 2018 k bodu 

6: Verejné osvetlenie v obci  

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vykonať postupnú údržbu verejného osvetlenia 

výmenou svetelných bodov za úspornejšie LED svietidlá a modernizáciu rozvádzačov verejného 

osvetlenia. – priebežný stav: k 11.12.2019 bolo vymenených cca 50% svetelných bodov a po poruche 

pôvodného svietidla sa vždy svietidlo mení za úspornejšie nové 

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. – priebežný stav: od 

zmeny primátora Mesta Brezová pod Bradlom s obcou Priepasné o veci nebolo jednané 

  

 

Uznesenie č. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018 
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K bodu 5. Návrh prvkov voľnočasových aktivít vhodných pre aktívny život obyvateľov na ihrisko pri 

komunitnom centre  

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

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

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

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

vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľov 

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

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

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

Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho 

rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou 

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

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

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

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

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

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

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

výzvu: za zdroj EÚ: 174 420,00 € - za zdroj ŠR: 58 140,00 € - Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska 

platobná agentúra  - Vyhlasovateľ výzvy: Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina. Vypracovanie 

žiadosti z kapacitných dôvodov bude zadané externej firme.  – priebežný stav: obec podala žiadosť  

a bude čakať na vyhodnotenie projektu 

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

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 projekt 074TN220126 

 

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 - priebežný stav: zmluva bola podpísaná 

 

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 

 

Uznesenie č. 83/2019 zo VII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 25.09. 2019 
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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 

 

– priebežný stav: bolo začaté obstarávanie k obstaraniu vnútorného inventáru, pripravujú sa podklady 

pre ostatné  zámery 

 

Splnené úlohy: 

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. 

Uznesenie č. 92/2019 Z  VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 30.10. 2019 K 

bodu č. 7 Informácia i zmene plánovaného zasadnutia   Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  zmeny v 

pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Priepasné v roku 2019 nasledovne: plánované zasadnutie 

v stredu 13.11.2019, 16:00 hod. sa nahrádza termínom 11.12.2019, 16:00 hod.  

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. 

 

Uznesenie č. 94/2019  

Z VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 30.10. 2019 

K bodu č. 8 Návrh na čerpanie rezervného fondu 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje použitie rezervného na bežné výdavky vo výške 2 

844,- Eur na odstránenie havarijného stavu na miestnych komunikáciách v zmysle ustanovenia § 10 

odsek 9 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Uznesenie č. 95/2019 

Z VIII. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné dňa 30.10. 2019 

K bodu č. 9 Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné podporuje poskytnúť spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s  

r. o. pre TJ SLOVAN PRIEPASNÉ zmluvou o sponzorstve v športe poskytnutie priameho peňažného 

sponzorského. 

 

Úlohy sú plnené priebežne 

Má niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 
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Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo 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, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom  VZN Obce Priepasné.  Uviedol, že návrh 

VZN Obce Priepasné č. 7/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady 

je zosúladený s produkciou odpadov a triedením odpadov v obci. 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli obce v čase od 12.11.2019. Starosta oboznámil prítomných s 

návrhom. Následne dal hlasovať o schválení VZN Obce Priepasné č. 2/2017 O dani z nehnuteľností 

včítane tých pozmeňovacích návrhov, ktoré predtým obecné zastupiteľstvo schválilo. 

Neboli uplatnené žiadne pripomienky. Starosta obce sa spýtal obecného zastupiteľstva, či má otázky. 

Z prítomných poslancov nik  nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení VZN Obce Priepasné č. 

7/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. Pre prijatie VZN Obce 

Priepasné č. 7/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady bol 

dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 O 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a školských 

zariadení na území obce Priepasné v roku 2020 

 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.11.2019 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a školských 

zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 neboli uplatnené žiadne pripomienky. Starosta obce sa 

spýtal obecného zastupiteľstva, či má otázky. Nik nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení VZN 
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Obce Priepasné č. 8/2019  o financovaní materských škôl  a školských zariadení na území Obce 

Priepasné v roku 2020. Pre prijatie VZN Obce Priepasné č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a 

školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny 

prítomných poslancov. 

a)  Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

8/2019 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o 

financovaní materských škôl a školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

6.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu 

dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 12.11.2019 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019  o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa 

na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  neboli uplatnené žiadne 

pripomienky. Starosta obce sa spýtal obecného zastupiteľstva, či má otázky. Nik nevystúpil. Následne 

dal hlasovať o schválení VZN obce Priepasné č. 9/2019  o financovaní materských škôl  a školských 

zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020. Pre prijatie VZN Obce Priepasné č. 9/2019 o výške 

príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 

9/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o 

výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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7. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce centrá voľného času 

Starosta obce oboznámil s došlou žiadosťou o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce centrá voľného 

času. Predmetom tohto bodu je prerokovanie žiadostí z dôvodu zmeny spôsobu financovania 

záujmového vzdelávania v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) v súlade so zákonom 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. Na poskytnutie príspevku pre dieťa 

navštevujúce CVČ Myjava bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie Mesta 

Myjava číslo 22668-12 šk. pre deti s trvalým pobytom v Obci Priepasné navštevujúce CVČ 

Myjava, ktorá sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné určuje finančný príspevok na 4. štvrťrok roku 2019 pre 

žiakov uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie Mesta Myjava číslo 22668-12 šk  vo výške 24,00 

EUR. Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví zmluva medzi Obcou 

Priepasné a Mestom Myjava (žiadateľom o dotáciu).  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

8. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 10/2019 o financovaní centier voľného času v roku 

2020 

 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2019 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2019  o financovaní centier voľného času v roku 2020 

neboli uplatnené žiadne pripomienky. Starosta obce sa spýtal obecného zastupiteľstva, či má otázky. 

Nik nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení VZN obce Priepasné č. 10/2019 o financovaní centier 

voľného času v roku 2020. Pre prijatie VZN obce Priepasné č. 10/2019 o financovaní centier voľného 

času v roku 2020 bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. VZN bolo 

schválené s pripomienkou, ktorú podala kontrolórka obce. Žiadosti musia byť podané do 30.9.2019. 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019  o 

financovaní centier voľného času v roku 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019  o 

financovaní centier voľného času v roku 2020 
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Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

9. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 

 

Starosta obce udelil slovo p. Anne Švrčkovej, samostatnej referentke, aby oboznámila prítomných 

o hospodárení obce. Uviedla, že obec hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného 

rozpočtu a v priebehu rozpočtového roka sleduje vývoj rozpočtového hospodárenia, v prípade potreby 

vykonáva zmeny vo svojom rozpočte, najmä zvýšenie vlastných príjmov alebo zníženie výdavkov s 

cieľom zabezpečiť vyrovnanosť bežného rozpočtu ku koncu rozpočtového roka.  V zmysle ustanovenia 

§ 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli 

vykonané zmeny rozpočtu v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými  rozpočtu v priebehu 

rozpočtového roka rozpočtovými  opatreniami. Pre prijatie II. zmeny  rozpočtu obce v roku  2019 bol 

dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

 

a ) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh na II. zmenu  rozpočtu obce v roku  

2019 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019 aj v 

súvislosti s prijatím úveru vo výške 47 950,86 EUR. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje II. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 

2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s 

celkovými príjmami  vo výške 465 732,26 € a celkovými výdavkami vo výške 407 754,87 €: 

 

Bežné príjmy                   269 796,16                   Bežné výdavky:              215 562,77 

Kapitálové príjmy:         144 241,24                   Kapitálové výdavky         47 950,86 

Finančné príj. operácie:   51 694,86                  Finanč. výdav.operácie: 144 241,24 

Príjmy celkom                 465 732,26                                                            407 754,87 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

10. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 
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Starosta obce oboznámil, že hlavný kontrolór obce  predkladá v súlade s ods. 1 písm. c ) § 18f zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov odborné stanovisko. Dal slovo hlavnej 

kontrolórke obce, ktorá oboznámila so svojim stanoviskom. O stanovisku dal starosta obce hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie stanovisko kontrolóra Obce Priepasné k 

návrhu viacročného rozpočtu Obce Priepasné na roky 2020 – 2022. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

 

Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 22.11.2019 

K návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 neboli uplatnené žiadne pripomienky. Starosta 

obce sa spýtal obecného zastupiteľstva, či má otázky. Nik nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení 

viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022. Pre prijatie viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 

2022 bol dosiahnutý súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 

Obce Priepasné. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje rozpočet Obce Priepasné na rok 2020. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie 

1.) rozpočet obce na rok 2021 

2.) rozpočet obce na rok 2022 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

 

V súlade s § 18 f, ods. 1, písm. b/, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov predložila kontrolórka obce návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 
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Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.11.2019.  

 

Starosta obce sa spýtal obecného zastupiteľstva, či má otázky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra na I. polrok 2020. Nik nevystúpil. Následne dal hlasovať o schválení 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0                                                 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na I. polrok 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

13. Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej správy 

 

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s dôvodovou správou, doterajším chodom stavebného 

úradu a nárastom konaní, kde mali stavebníci úrad k dispozícii iba  1 x za týždeň, 1 zamestnanec. 

Zároveň informoval o nákladoch a pripravovanej novele stavebného zákona, ktorá môže byť prijatá už 

v roku 2020 kde by chýbal kvalifikovaný zamestnanec a preto bolo potrebné úlohy obce riešiť . 

Návrhová komisia prerokovala návrh uznesenia, ktorý bol odsúhlasený a následne predložený na 

schválenie.  Pre zriadenie spoločného obecného úradu obec urobila príslušný prejav vôle predstavujúci 

návrh a pristúpenie k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo sídlom v Myjave ktorý bol 

dosiahnutý väčšinou prítomných poslancov. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo zriadenie spoločného obecného úradu v 

záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečenia samosprávnej pôsobnosti obcí vo 

veciach preneseného výkonu štátnej správy – kompetencií, v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o 

prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,  v znení 

neskorších predpisov a v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje 

    a) spoluprácu na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy a činnosti  

       podľa osobitých zákonov 

    b)vstup Obce Priepasné do Spoločnej obecnej úradovne so sídlom v Myjave, Námestie M.  

       R. Štefánika 4 ku dňu 1.1.2020 

    c) zmluvu o zriadení spoločnej obecnej úradovne zo dňa 30.12.2002; jej prílohy a jej     

      dodatky a Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne, ktorých kópie sú  

      prílohou zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa  

      11.12.2019. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

14. Návrhy na zriadenie vecného bremena 

 

Starosta oboznámil zo žiadosťami, stanoviskami poskytovateľa právnej služby vo veci žiadostí. Svoje 

pripomienky si uplatnili i splnomocnení zástupcovia stavebníkov, ktorí sa zúčastnili na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. Uviedli, že žiadosť o zriadenie vecného bremená k pozemkom= iné právo 

k pozemku, vyplýva  z preukázania iného práva k pozemku pre potreby podania žiadosti o vydanie  

stavebného povolenie v danej veci.  Na základe preskúmania žiadostí a podkladov i  s ohľadom na 

stanovisko poskytovateľa právnej služby, ktorým bolo doporučené riešiť umiestnenie prípojky do telesa 

miestnej komunikácie súhlasom Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné rozhodlo nasledovne:  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné súhlasí s vybudovaním NN prípojky a vodovodnej 

prípojky stavebníčky xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na 

novovytvorenej parcele KN C číslo 15698/3 vo výmere 18 m2  podľa geometrického plánu číslo 

140/19 vypracovaným Ing. Michalom Garajom, ktorá je nehnuteľnosťou - pozemkom vo 

vlastníctve Obce Priepasné. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné neschvaľuje zriadenie vecného bremena v súvislosti 

s uložením sietí - NN prípojky stavebníčky  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxx na parcele KN C číslo 15518/1 vo výmere 1928 m2 vo vlastníctve Obce Priepasné podľa 

geometrického plánu číslo 50/2019 vyhotoveným Branislavom Cetlom. 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

15. Rôzne  

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s navrhovanými témami v súlade s rokovacím  

poriadkom a  zo strany kancelárie obce: 

- návrhom plánu zasadnutí 

- zriadenie karanténnej stanice 

- mimoriadne členské na chod združenia Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 

- poistenie kamerového systému 

- informácie o nadobudnutí majetku obce delimitáciou 

- žiadosť na Environmentálny fond, činnosť L6 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania - MŠ 

- úradné hodiny počas Vianočných sviatkov 

- pozvánka na Vianoce v Priepasnom 
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15a) V súlade s platným rokovacím poriadkom a zaslaným pracovným materiálom na zasadnutie 

starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s návrhom termínov pre  zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v roku  2020.  

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

Obce Priepasné v roku 2020 nasledovne: 

streda 19.2.2020, 16:00 hod., 

streda 18.3.2020, 16:00 hod., 

streda 17. 6. 2020, 16:00 hod., 

streda 16.9.2020, 16:00 hod., 

štvrtok 10.12.2020 o 16:00 hod.. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

15b) V súlade s väčšinovým uznesením členov ktorými sú obce, mestá a súkromný sektor pre chod 

združenia Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina zabezpečujúca rozvoj regiónu. Cieľom MAS je 

nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-

ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj 

občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania 

a služieb, rozvoj infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje mimoriadny členský príspevok vo výške 600,-  

EUR združeniu Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 

560/4, Myjava, 90701,  IČO: 42025150 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

15c)  Podľa zákona č. 39/2007 Z. z  o veterinárnej starostlivosti sú obce povinné zabezpečiť odchyt 

túlavých zvierat. Pre tento  účel plánuje obec zriadiť karanténnu stanicu,  ktorá slúži na držbu 

odchytených túlavých zvierat podľa § 9 vyhlášky č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zvierat a 

o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Objekt bude umiestnený v priemyselnej 

oblasti obce, pri stavbe zberného dvora umiestneného na parcele KN C p. č. 15251/3 slúžiacej na 

verejnoprospešné účely v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v bývalom areáli 

Roľníckeho družstva.   

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie potrebu zriadenia karanténnej stanice na 

území Obce Priepasné 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
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15d) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie informácie o nadobudnutí majetku 

obce delimitáciou. Zmluvy sú zverejnené podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

16. Záver 

V závere starosta obce poďakoval prítomným za spoluprácu počas celého roka 2019, poprial im 

pokojné a veselé sviatky. 
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Uznesenia č. 96- 126  

zo zasadnutia OZ v Priepasnom 

 

Uznesenie č. 96/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 1: Úvodné náležitosti 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Martin Mosnáček 

člen komisie: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 97/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

 

K bodu č .1: Úvodné náležitosti  

d) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Martin Mosnáček 

člen komisie: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 98/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 2: Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva v 

Priepasnom dňa 11.12. 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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O miestnom poplatku za komunálne     

      odpady a drobné stavebné odpady 

5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a      

      školských zariadení na území obce Priepasné v roku 2020 

6.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného     

      zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej   

      jedálni  

7.   Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce centrá voľného času 

8.   Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 10/2019 o financovaní centier voľného času  

      v roku 2020 

9.   Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 

10. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

13. Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej  

      správy 

14. Návrhy na zriadenie vecného bremena 

15. Rôzne  

16. Záver 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 99/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 3: Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo 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, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 100/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č.: 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

a)Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 101/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č.: 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 O miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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b)Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 O miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 102/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a 

školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 

o financovaní materských škôl a školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 103/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 5: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o financovaní materských škôl  a 

školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 
 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o 

financovaní materských škôl a školských zariadení na území Obce Priepasné v roku 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 104/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 6:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 

o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok 

úhrady v školskej jedálni. 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 105/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 6:  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o výške 

príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v 

školskej jedálni. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 106/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre deti navštevujúce centrá voľného 

času 

 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie Mesta Myjava číslo 

22668-12 šk pre deti s trvalým pobytom v Obci Priepasné navštevujúce CVČ Myjava, ktorá sa pripája 

ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 107/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 7: Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácií pre deti navštevujúce centrá voľného 

času 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné určuje finančný príspevok na 4. štvrťrok roku 2019 pre žiakov 

uvedených v žiadosti o poskytnutie dotácie Mesta Myjava číslo 22668-12 šk  vo výške 24,00 EUR. 

Konkrétne podmienky poskytnutia a vyúčtovania dotácie upraví zmluva medzi Obcou Priepasné 

a Mestom Myjava (žiadateľom o dotáciu).  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 108/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

8. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 10/2019 o financovaní centier voľného času v roku 

2020 
 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019  o 

financovaní centier voľného času v roku 2020 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                           Peter Czere 

                                                                                                           starosta obce 
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Uznesenie č. 109/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

8. Návrh Všeobecne  záväzného   nariadenia č. 10/2019 o financovaní centier voľného času v roku 

2020 
 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019  o 

financovaní centier voľného času v roku 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 110/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

9. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 
 

a ) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo návrh na II. zmenu  rozpočtu obce v roku  2019 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 111/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

9. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2019 aj v súvislosti s 

prijatím úveru vo výške 47 950,86 EUR. 
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Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 112/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

9. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2019 

 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje II. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 v 

zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s celkovými 

príjmami  vo výške 465 732,26 € a celkovými výdavkami vo výške 407 754,87 €: 

 

Bežné príjmy                   269 796,16                   Bežné výdavky:              215 562,77 

Kapitálové príjmy:         144 241,24                   Kapitálové výdavky         47 950,86 

Finančné príj. operácie:   51 694,86                  Finanč. výdav.operácie: 144 241,24 

Príjmy celkom                 465 732,26                                                            407 754,87 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                           Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 113/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 10: Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Priepasné k návrhu 

viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2020 – 2022. 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                          Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 114/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

 

K bodu č. 11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 
 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2022 Obce 

Priepasné. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 115/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

 

K bodu č. 11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 
 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje rozpočet Obce Priepasné na rok 2020. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 116/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

 

K bodu č. 11. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020 – 2022 

 

c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie 

1.) rozpočet obce na rok 2021 
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2.) rozpočet obce na rok 2022 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 117/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

 

K bodu č. 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2020 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 118/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

 

K bodu č. 12. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 
 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. 

polrok 2020 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 119/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 13: Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej 

správy 
 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné prerokovalo zriadenie spoločného obecného úradu v záujme 

kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečenia samosprávnej pôsobnosti obcí vo veciach 

preneseného výkonu štátnej správy – kompetencií, v zmysle zákona 416/2001 Z. z. o prechode 

niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky,  v znení neskorších 

predpisov a v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 120/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 13: Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej 

správy 

 

b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje 

    a)spoluprácu na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy a     

        činnosti podľa osobitých zákonov 

    b)vstup Obce Priepasné do Spoločnej obecnej úradovne so sídlom v Myjave, Námestie M.  

        R. Štefánika 4 ku dňu 1.1.2020 

     c) zmluvu o zriadení spoločnej obecnej úradovne zo dňa 30.12.2002; jej prílohy a jej     

      dodatky a Dodatok k zmluve o zriadení spoločnej obecnej úradovne, ktorých kópie sú  

      prílohou zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa  

      11.12.2019. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 121/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 14: Návrhy na zriadenie vecného bremena 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné súhlasí s vybudovaním NN prípojky a vodovodnej prípojky 

stavebníka Mgr. Adely Vinczeovej bytom Čárskeho 3541/2, 841 04 Bratislava na novovytvorenej 

parcele KN C číslo 15698/3 vo výmere 18 m2 podľa geometrického plánu číslo 140/19 vypracovaným 

Ing. Michalom Garajom, ktorá je nehnuteľnosťou - pozemkom vo vlastníctve Obce Priepasné. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 122/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 14: Návrhy na zriadenie vecného bremena 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné neschvaľuje zriadenie vecného bremena v súvislosti s uložením 

sietí - NN prípojky stavebníčky Ing. Janky Valigurskej bytom Lipová 4, 90101 Malacky a Ing. Vlasty 

Bodovej, V. Žignora 54, 036 01 Martin na parcele KN C číslo 15518/1, výmery  1928 m2 vo vlastníctve 

Obce Priepasné, podľa geometrického plánu číslo 50/2019 vyhotoveným Branislavom Cetlom. 

 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 123/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 15: Rôzne 

 

15a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí Obecného 

zastupiteľstva Obce Priepasné v roku 2020 nasledovne: 
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streda 19.2.2020, 16:00 hod., 

streda 18.3.2020, 16:00 hod., 

streda 17. 6. 2020, 16:00 hod., 

streda 16.9.2020, 16:00 hod., 

štvrtok 10.12.2020 o 16:00 hod.. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 124/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 15: Rôzne 

15b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje mimoriadny členský príspevok vo výške 600,-  

EUR združeniu Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, so sídlom Nám. M. R. Štefánika 560/4, 

Myjava, 90701,  IČO: 42025150 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 

 

Uznesenie č. 125/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 15: Rôzne 

15c) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie potrebu zriadenie karanténnej stanice na 

území Obce Priepasné 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Uznesenie č. 126/2019 

Z  IX. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 11.12.2019 

K bodu č. 15: Rôzne 

15d) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie informácie o nadobudnutí majetku obce 

delimitáciou. Zmluvy sú zverejnené podľa zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

znení neskorších predpisov 

Prítomní: Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Za : Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Bc. Ján Marek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                    Peter Czere 

                                                               starosta obce 
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Prílohy 

 

Zápisnice z Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné, konaného dňa 11.12.2019 v zasadačke Obecného 

úradu v Priepasnom  

 

1. Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné, konaného dňa 11.12.2019 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Priepasnom.       

Písomné materiály podľa zápisnice: 

2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o financovaní materských škôl a školských zariadení na území 

Obce Priepasné v roku 2020 

4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok  v školskej jedálni 

5. Žiadosť Mesta Myjava č. 22668-12 šk o poskytnutie dotácie pre deti s trvalým pobytom v Obci 

Priepasné navštevujúce CVČ Myjava 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o financovaní centier voľného času v roku 2020 

7. Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2020-2022 

8. Návrh na II. Zmenu rozpočtu obce v roku 2019 

9. Stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu na rok 2020-2022 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 

11. Návrh zmluvy na zriadenie spoločného obecného úradu pre prenesený výkon štátnej správy 

12. Uznesenie o mimoriadnom členstve na chod združenia KR-MAS zo dňa 11.9.2019 

13. Žiadosti o zriadenie vecných bremien 

 

 

 

 


