
 OBEC PRIEPASNÉ 
Priepasné 109 

 
ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 29.9.2021             
kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

      

1.    Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
Dňa 29.9.2021 o 16:13 hod. otvoril  p.  Peter Czere, starosta obce  IV. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 
2021. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné, hlavnú kontrolórku obce,prítomných hostí. 
Zasadnutie bolo zvolané v súlade  so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zo 
zasadnutia obecného zastupiteľstva sa  ospravedlnil pán poslanec Martin Mosnáček. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo 
v počte 4 poslancov, z celkového počtu 5 takže obecné zastupiteľstvo bolo  spôsobilé rokovať a bolo  uznášania 
schopné. 
 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil    pani Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov poslancov Petra 
Hrajnohu a Mgr. Matúša Mládka. 
 
c) Návrh členov návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek, člen komisie:  
Peter Cigánek a 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: Mgr. Matúš Mládek 
člen komisie: Peter Cigánek 
                     Peter Hrajnoha   
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
d) Starosta obce navrhol zriadiť mandátovú komisiu v zložení predseda komisie: Mgr. Matúš Mládek  
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: Mgr. Matúš Mládek  
člen komisie:   Peter Cigánek 
                       Peter Hrajnoha 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 



 
2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce oboznámil  zastupiteľstvo s navrhovaným programom podľa pozvánky a navrhol doplnenie a zmeny 
bodov programu nasledovne 
 
NÁVRH PROGRAMU OZ PO ZMENÁCH A DOPLNENÍ BODU PROGRAMU 

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. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
5. Dohoda o spádovej materskej škole 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy /resp. o určení 

spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné 
a v obci Polianka  
Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 

7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 
zastupiteľstvo Obce Priepasné 

8. Ustanovenie Informácia o nových členoch rady školy  
       Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 

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

Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 

9. Prerokovanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov na školský rok 2021/2022 
10. Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky   Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-      

vzdelávacej činnosti  Materskej školy Priepasné za školský rok 2020/2021 
        Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 

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

11. Žiadosť o zámenu časti  pozemku Návrh Zmluvy o spolupráci ( o vyčlenení a prevádzkovaní                                      
časti   pohrebiska  pre potreby Obce Priepasné a úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní 
a užívaní Pohrebiska)  

            Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 
     Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
     Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
      Proti : 0 
      Zdržal sa : 0 
      Nehlasoval: 0 

12. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy Priepasné za školský rok  
2020/2021  
Vytvorenie pietneho miesta v obci 

             Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 



Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 

13. Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku obce 
14.  Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky (presunutý bod na budúce   

zasadnutie obecného  zastupiteľstva)  
            Žiadosť o zámenu časti  pozemku 
             Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 

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

15. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 
16. Návrh Zmluvy o spolupráci ( o vyčlenení a prevádzkovaní časti pohrebiska pre potreby Obce Priepasné a    

úprava práv  a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní Pohrebiska   
             Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky        
             Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 

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

 Proti : 0 
 Zdržal sa : 0 
 Nehlasoval: 0 

       17.  Vytvorenie pietneho miesta v obci    Zaradenie žiakov do školského obvodu 
              Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 

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

  Proti : 0 
    Zdržal sa : 0 
        Nehlasoval: 0 

       18.   Rôzne  
- pomoc obciam na Morave postihnutých tornádom 
- zvýšenie príspevku do spoločného obecného úradu -  Spoločnej obecnej úradovne Myjava 

              Starosta obce dal o zmene tohto bodu hlasovať: 
       Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
       Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
        Proti : 0 
        Zdržal sa : 0 
        Nehlasoval: 0 

- výsledky súťaže Dedina roka 2021 
- rôzne 

       19.  Záver 
 
 
Starosta sa opýtal či sú otázky k predloženým návrhom v zmene a doplnení programu. Z poslancov nik nevystúpil.         
Starosta  dal o návrhoch a zmenách v návrhu programu jednotlivo hlasovať. Obecné zastupiteľstvo každú zmenu a 
doplnenie jednohlasne v každom bode odsúhlasilo. 
 

O programe na deň 29.9.2021 dal starosta hlasovať 

   
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom 
dňa  29.9. 2021 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. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
5. Dohoda o spádovej materskej škole 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné 

predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka 
7. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo Obce Priepasné 
8. Informácia o nových členoch rady školy  
9. Prerokovanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov na školský rok 2021/2022 

       10.  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
              Materskej školy Priepasné za školský rok 2020/2021 
       11.  Návrh Zmluvy o spolupráci ( o vyčlenení a prevádzkovaní časti pohrebiska pre potreby  Obce          

 Priepasné a úprava  práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní  Pohrebiska)  
       12.  Vytvorenie pietneho miesta v obci 
       13.  Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku obce    
       14.  Žiadosť o zámenu časti  pozemku 
       15.  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku   
       16.  Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky 
       17.  Zaradenie žiakov do školského obvodu 
       18.  Rôzne  

- pomoc obciam na Morave postihnutých tornádom 
- zvýšenie príspevku do spoločného obecného úradu -  Spoločnej obecnej úradovne Myjava 
- výsledky súťaže Dedina roka 2021 
- rôzne 

        19.  Záver 
 

Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 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 xxxxxxxxx xxxxx 3.časti pozemku 
registra E KN p.č.15311 - časť o výmere 34 m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána 
xxxxxxxxx xxxxx 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 xxxxxxxx xxxxx 
a spoločnosti MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava. – priebežný stav: k 19.5.2021 nebolo obci 
doručené rozhodnutie 
 

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: 
výmena bodov osvetlenia v poruche bude prebiehať podľa poveternostnej a epidemiologickej situácie.  



 
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 komunit- 
nom 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: Obce bolo doručnené súhlasné Rozhodnutie  o schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok číslo NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. 
Podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 3090707228 Obcou Priepasné bola zaslaná na 
podpis poskytovateľovi. Prefinancovanie, realizácia a prefinancovanie projektu je závislá od uzatvorenia zmluvy, 
čaká sa na podpis poskytovateľa. 
 

Uznesenie č. 9/2021  z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.2.2021  K bodu č. 6. Návrh 
podpory pre Nemocnicu s poliklinikou Myjava    b) Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné  schvaľuje  poskytnúť 
dotáciu  vo výške 60 €  Nemocnici s poliklinikou Myjava pre darcov krvi za rok 2021. Stav splnený.    

Uznesenie č. 27/2021 z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 K bodu č. 11: 
Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje  prekleňovací úver  vo výške  19 357,20 EUR,  slovom: 
devätnásttisíctristopäťdesiatsedem eur a dvadsať eurocentov od Slovenskej sporiteľne, a.  s.  na realizáciu a 
prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt  Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v  obci  
Priepasné  s  kódom  NFP309070Z228  zo  zdrojov  schváleného  nenávratného  finančného  príspevku, schváleného 
Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 
vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Prefinancovanie, realizácia a prefinancovanie projektu je závislá 
od uzatvorenia zmluvy, čaká sa na podpis poskytovateľa. 

Uznesenie č. 77/2020 z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2020 K bodu č. 18: Plán 
zasadnutí obecného zastupiteľstva - Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí obecného 
zastupiteľstva obce Priepasné v roku 2021 nasledovne: streda 24.2.2021, 16:00 hod., streda 19.5.2021, 16:00 hod., 
streda 18. 8. 2021, 16:00 hod., streda 10.11.2021 sa nebude konať, starosta informoval , že nasledujúce zasadnutie 
zvolá  ako  neplánované  alebo sa uskutoční podľa plánu, 10.12.2021 o 16:00 hod.  priebežný stav: zasadnutia sa 
konajú priebežne podľa plánu s ohľadom na epidemiologickú situáciu. 

Uznesenie č. 78/2020 Z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2020 K bodu 
č.19:Rôzne 
1) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie sporovú vec, vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad 
Váhom  pod  sp.  zn.  11C/69/2020  žalobcu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a  žalovaného  Obec  Priepasné  o 
odstránenie neoprávnenej stavby na cudzom pozemku  



2) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné súhlasí s právnym poradenstvom a právnym zastupovaním obce vo veci, 
vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 11C/69/2020  

priebežný stav: . priebežný stav: vo veci nebolo ku dňu 29.9.2021 pojednávané 

 

Uznesenie č. 11/2021z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.2.2021 K bodu č.7 Návrh 
zápisov do obecnej kroniky za rok 2020 b)  Obecné zastupiteľstvo  Obce  Priepasné  schvaľuje zápisy do obecnej 
kroniky za rok 2020 : obec nemá obecného kronikára, stále ho hľadá , na zápisy bude oslovený bývalý kronikár obce 

 
Uznesenie č. 30/2020  z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.06.2020 K bodu 10: 
Prerokovanie došlých žiadostí a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné:  
 I.  Schvaľuje  zámer vyporiadať pozemky vo verejnoprospešnom záujme pod pozemnou komunikáciou na  
základe  predloženej  žiadosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  štátneho občana Slovenskej 
republiky, ktoré sa nachádzajú v obci a k. ú Priepasné a sú zamerané Geometrickým plánom č. 043/20, ktorý 
vyhotovil a autorizačne overil Ing. Michal Garaj dňa 21.4.2020  
  
II. Splnomocňuje   starostu obce Priepasné na konanie v danej veci (prípravu podkladov, návrhy zmlúv a pod.)  
Sú začaté rokovania s vlastníkmi. Priebežný stav : začali rokovania, priebežne sa v danej veci pracuje. 
 
Uznesenie č. 30/2021  z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021  K bodu č. 12: 
Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce   
b) Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje vypracovanie potrebnej a projektovej  dokumentácie na  
budovu obecného úradu postavenej na parcele číslo 13165/2 v k. ú. Priepasné so súpisným číslom 109 v rozsahu  
súvisiacim - s odstránením vlhkosti - so zvýšením energetickej účinnosti budovy. 
Vypracovanie dokumentácie bolo zadané projektantovi, projektant má dokumentáciu dodať v čo najkratšom termíne. 
  
 

Splnené úlohy: 

 
Úlohy sú plnené priebežne 
K bodu kontrola uznesení nik nevystúpil. 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: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 

 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 
čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
 
Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom VZN Obce Priepasné. Uviedol, že návrh Všeobecne 
záväzné nariadenie č. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a 
určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v čase od 29.07.2021. 
K všeobecne záväznému nariadeniu neboli uplatnené žiadne pripomienky. 
Následne dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o výške príspevkov zákonného 
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.. Pre prijatie 



Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov. 

 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o výške príspevkov 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
 
  

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

 
 
5. Dohoda o spádovej materskej škole 
 
 
Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s Dohodou o spádovej materskej škole. Na základe noriem je obec  
povinná určiť všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu pre deti s trvalým pobytom v obci. Materskú 
školu v Priepasnom navštevujú aj deti z Polianky, ktorá nemá zriadenú materskú školu, a môže uzavrieť písomnú 
dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole, ktorá je odsúhlasená súhlasená obomi zastupiteľstvami. Predložená 
dohoda bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Polianka dňa 14.9.2021 uznesením číslo 29/2021. 
Z prítomných poslancov nik nevystúpil. O dohode dal starosta hlasovať. 
 
 
 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Dohodu o spádovej materskej škole pre povinné 
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka 
 
 

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

 
 
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné 
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka 
 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s návrhom VZN Obce Priepasné. Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  
v obci Priepasné a v obci Polianka bolo vyvesené na úradnej tabuli obce v čase od 04.09.2021. K všeobecne 
záväznému nariadeniu neboli uplatnené žiadne pripomienky. 
Následne dal hlasovať o schválení Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre 
povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka. Pre prijatie 
Všeobecne záväzného nariadenia Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre 
povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka  bol dosiahnutý súhlas 
nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení o určení 
spádovej materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Priepasné a v 
obci Polianka. 
 

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

 
 
7.  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 
zastupiteľstvo Obce Priepasné 
 
 
Starosta oboznámil obecné  zastupiteľstvo so Správou nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 
pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné. Z prítomných poslancov nik nevystúpil. Poslanci 
zobrali poslanci trojpätinovou  väčšinou prítomných poslancov na vedomie. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej 
závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné. 

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

 
 
8. Informácia o nových členoch rady školy 
 
    Starosta obce oboznámil prítomných, že Rada školy pri Materskej škole Priepasné oznámila obci nových členov 
rady školy. Dôvodmi sú, že ak zástupca nepedagogických zamestnancov školy, školského zariadenia skončí 
pracovný pomer s príslušnou školou alebo školským zariadením, končí sa aj členstvo v rade školy. Členstvo v rade 
školy tiež zaniká aj ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy. Poslanci po schválenej úprave 
uznesenia zobrali trojpätinovou  väčšinou prítomných poslancov, členov rady na vedomie. 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie zvoleného kooptovaného zástupcu z rodičov detí 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  a člena z nepedagogických zamestnancov pani xxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
 

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

 
9. Prerokovanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov na školský rok 2021/2022 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so základným kritériom financovania profesijného rozvoja ktorým  je prínos pre 
pedagogického zamestnanca, preto zamestnávateľ hradí náklady len toho vzdelávania, ktoré je v súlade s jeho 
potrebami (v súlade s ustanovením § 63 zákona 138/2019). Vzdelávacie aktivity sú rozpočtované obcou a preto sa 
oboznamuje obecné zastupiteľstvo o plánovanom vzdelávaní. Starosta dal hlasovať že Ročný plán vzdelávania 
zamestnancov na školský rok 2021/2022 berie zastupiteľstvo na vedomie. 

 



Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Ročný plán vzdelávania zamestnancov na školský 
rok 2021/2022 
 

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

 
 

10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský 
rok 2020/2021 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so správou o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Materskej školy Priepasné za školský rok 2020/2021.  O správe dal starosta hlasovať.  Bol dosiahnutý súhlas 
nadpolovičnej  väčšiny prítomných poslancov. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy v Priepasnom za školský rok  2020/2021.       
  

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

 
b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno        
vzdelávacej  činnosti Materskej školy v Priepasnom za školský rok 2020/2021. 
 
 

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

 
 
 
11. Návrh Zmluvy o spolupráci ( o vyčlenení a prevádzkovaní časti pohrebiska  pre potreby Obce Priepasné a 
úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní Pohrebiska) 
 
 
Obcou Košariská bolo plánované stretnutie na 9.9.2021 odvolané a do zasadnutia  nenavrhla nový termín. 
Vzhľadom na tieto skutočnosti sme obec Košariská opäť oslovili aby nám zaslali písomne navrhované zapracované 
pripomienky, do dohody v prílohe tejto zápisnice  farebne,  v lehote do 12.10.2021. Dohoda bola spracovaná 
advokátom podľa platných noriem a ku ktorej  obec Košariská uviedla: " Znenie tohto návrhu zmluvy nie je obcou 
Košariská akceptovateľné z dôvodu nevýhodnosti a návrh má veľa nejasností.". V pondelok 27.9.2021 boli doručené 
od Obce Košariská pripomienky pre ktoré sme žiadali vysvetlenie a bolo nám oznámené, že pripomienky nie sú 
aktuálne. Vzhľadom k týmto skutočnostiam nebolo možné o návrhu zmluvy rokovať. Pán starosta povedal 
prítomným, že nemáme dohodu s obcou Košariská. Zvyšujú každým rokom sumy za údržbu cintorína. Navrhol im 
stretnutie, toto  sa neuskutočnilo. V emaili nám napísali, že nemáme vyrovnané záväzky. Toto starosta preveril 
u pani referentky obce Priepasné. Tá mu oznámila, že máme záväzky vyrovnané.  Zrejme išlo o neaktuálne 
pripomienky.    Pán starosta s touto situáciou oboznámil Pána farára z Brezovej pod Bradlom a pána kaplána 
z Košarísk. Upovedomil ich, že problémom je,  že nám chýbajú písomné vzájomné dohody . Potom sa pán starosta 
opýtal, či sú nejaké pripomienky. Keďže sa nikto z poslancov neprihlásil, uvádzame len tieto skutočnosti v zápisnici. 
Prešlo sa k ďalšiemu bodu rokovania. 
.   
  
 
 



 
12.Vytvorenie pietneho miesta v obci 

 
 
Obec je v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov  (ďalej len zákon 
o pohrebníctve) „Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie 
na pohrebisku v inej obci; obec pri umiestnení nového pohrebiska musí zohľadniť jeho pietny charakter.“ Podľa §2 
ods. u)  je pohrebisko je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka. Po zohľadnení všetkých 
aspektov, neustále nové finančné nároky zo strany obce Košariská bez uzatvorenej dohody k 28.9.2021,  zákonných 
povinností obce, ďalej  z dôvodu dostupnosti pohrebiska pre občanov  obce aj v rámci obce, pomery pre vytvorenie 
pohrebiska, minimalizáciu nákladov, bolo na pracovnom stretnutí skonštatované, že kolumbárium a vybraná lokalita 
umiestnená blízko areálu úradu  je vhodným riešením. Vstupný chodník bude situovaný po ľavej strane objektu 
obecného úradu. Návrh by riešil by chodník vodopriepustným mlátom a betonovými schodmi. Vzrastlé stromy by sa 
zachovali v čo najväčšej miere. Pravá strana chodníka by sa dosvahovala k terénu obecného úradu podľa potreby. 
Samotné kolumbárium by sa zarezalo so existujúceho svahu nakoľko tam máme cca 1,5 m prevýšenie. Oporný múr 
by bol z liateho pohľadového betónu ako samostatne stojaci solitér vymedzujúci severnú hranu parcely. 
Kolumbárium by pozostávalo zo 4 samostatne stojacich kolumbárií každé s osemnástimi miestami.  Čiže spolu 72 
miest. Ideový návrh je zobrazený na obrazovke. Materiálovo by to bola kombinácia Priepasnanského zberaného 
pieskovca  - možnosť zapojiť aj verejnosť - s prírodnými granitovými leštenými doskami čiernej farby. Súčasťou 
projektu by sa navrhla aj zvonica ako samostatne stojaci prvok, ktorá by bola riešená v ďalšom stupni. Z finančných 
dôvodov by nebolo miesto riešené čiastočným prestrešením. Dlažba medzi jednotlivými kolumbáriami by bola 
betonová väčšieho formátu. 
Celý areál by dotvárala vzrastlá zeleň a prvky drobnej architektúry ako lavičky a koše. Primárne šlo o to zachytiť 
južný výhľad a v kombinácií s dispozičným a materiálovým prevedením kolumbária a zeleňou vytvoriť pokorný a 
pietny verejný priestor slúžiaci komunite.  Pán starosta uviedol, že to neznamená že sa občania nemôžu dať pochovať 
na Košariská. Dávame len možnosť, že môžu byť aj takto ľudia pochovaní. Povedal, že rozprával o tomto 
kolumbáriu aj s pani farárkou xxxxxx, ktorá nebola proti vybudovaniu kolumbária.   
Tiež sa spýtala prečo nemáme cintorín. Pán starosta na toto nevedel odpovedať. Pán starosta sa spýtal, či ideme do 
toho, lebo máme už nejaké veci vypracované. Pán Mládek sa prihlásil a navrhol presunúť tento bod na zastupiteľstvo 
kde budeme riešiť cintorín. 

 

Starosta obce dal hlasovať 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  schvaľuje bod programu: Vytvorenie pietneho miesta v obci 
presunúť  na ďalšie rokovanie  obecného zastupiteľsva. 
 

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

13. Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku 

Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku podľa uznesenia č. 
30/2020  z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.06.2020 K bodu 10: Prerokovanie 
došlých žiadostí. Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schválilo  zámer vyporiadať pozemky vo verejnoprospešnom 
záujme pod pozemnou komunikáciou.  O prijatí daru a darovacej zmluvy dal starosta obce hlasovať. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 

1. schvaľuje 
 
nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva obdarovanej Obce Priepasné, 
IČO: 00 309 851 od darkýň: 1. Xxxx  xxxxxx, Priepasné č. xx, 906 15 Priepasné , 2. xxxxxxx xxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxx, 905 01 Senica, 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, Priepasné č. xx, 906 15 Priepasné a uzavretie 
darovacej zmluvy, ktorej predmetom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci a k. ú. Priepasné, odčlenené 



geometrickým plánom č. 043/20 zo dňa 21.04.2020 vyhotoveným Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, 
Hurbanova 643, Myjava, IČO: 18040446, úradne overeným dňa 8.06.2020 pod č. G1-174/2020, úradne overil 
Ing. Marián Both, Okresný úrad Myjava ako nasledovné diely a novovytvorené pozemky: 

a) diel 9 o výmere 50 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13695/3, z ktorého vzniká 
novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 13695/7, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 50 m2,  

b)  diel 11 o výmere 24 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13696/5, ktorý sa pričleňuje k 
novovytvorenému pozemku registra „C“ – parc. č. 13696/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 28 m2, 

c) diel 13 o výmere 4 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13697/2, ktorý sa pričleňuje 
k novovytvorenému pozemku registra „C“ – parc. č. 13696/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 28 m2, 

d) diel 5 o výmere 47 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13690, z ktorého vzniká 
novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 13690/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, 
výmera 47 m2 

 

2. konštatuje 
že podľa darovacej zmluvy obdarovaný znáša aj náklady spojené s výmazom ťarchy z predmetu 
darovania uvedeného v bode 1, tohto uznesenia v predpokladanej výške do 300,- EUR 

3. poveruje obecný úrad, aby zabezpečil nadobudnutie tohto majetku od darcov v časti 1 a 2. tohto 
uznesenia po stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na 
webovom sídle obce  

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

 
 14.  Žiadosť o zámenu časti pozemku 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o zámenu časti pozemku. O prevode pozemku dal starosta 
hlasovať . Prevod z dôvodu hodného osobitého zreteľa bol schválený trojpätinou väčšinou všetkých poslancov. 
 

a) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom   prerokovalo Žiadosť o zámenu časti pozemku - návrh 
zámeru previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Priepasné - pozemok, novovytvorenú parcelu registra 
KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  
katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 
2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 
Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 
zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie 
Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve xxxxxx xxxxx r. xxxxxx, xxx. a xxxxxxx xxxxxxxxx r. 
xxxxxx, xxx., xxxxxxxxx xxxxxxx, Bratislava – Rača, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom 082/ 
2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 
Myjava, bez doplatku za rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností v prospech obce Priepasné   z 
dôvodu   hodného   osobitného   zreteľa   podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 
Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

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

 

b) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  zámer previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve 
obce Priepasné - pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie,  



vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 
765, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom 
Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, 
novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 zapísanú 
na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve xxxxxx 
xxxxx r. xxxxxx, xxx. a xxxxxxx xxxxxxxxx r. xxxxxx, xxx., xxxxxxxxx xxxxxxx, Bratislava – Rača, ktorá je 
identifikovaná geometrickým plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava, bez doplatku za rozdiel vo výmere zamieňaných 
nehnuteľností v prospech obce Priepasné z dôvodu   hodného   osobitného   zreteľa   podľa ustanovenia § 9a 
ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Obec Priepasné má zámer previesť pozemok vo vlastníctve obce žiadateľom 
zámenou za pozemok vo vlastníctve žiadateľov, ktorých popis sa nachádza v geometrickom pláne, ktorý 
je prílohou tohto zámeru. Cieľom tohoto prevodu je dosiahnutie zosúladenia skutočného stavu  a právneho 
stavu  pri užívaní zamieňaných nehnuteľností. Zároveň sa dosiahne zámer sledovaný zákonom č. 66/2009 Z. 
z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z 
vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to usporiadanie 
doteraz neusporiadaných vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré boli delimitované na obec. 
Obec Priepasné je zároveň podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cestný 
správny orgán ktorý v konaniach uplatňuje svoju pôsobnosť a z jej úloh vyplývajú povinnosti aj pre 
umiestňovanie zvislých dopravných značiek a takým je aj navrhovaný pozemok žiadateľa pre zámenu. 
Prechodné ustanovenie cestného zákona zároveň splnomocňuje obec podľa § 24h k vyvlastneniu: 

“Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo 
vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k 
ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v 
užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného 
vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto 
pozemkom môže podať do 31. decembra 2030.” Zámenou sa dosiahne stav pre obec  a žiadateľa k 
oprávneniu užívať pozemky na požadovaný účel a bez nutnosti vynaloženia ďalších nákladov spojených s 
prípadným vyvlastňovacím konaním. 

     Žiadatelia, súhlasia s vyporiadaním spôsobom uvedeným v tomto zámere.  

Náklady za geometrický plán znášajú žiadatelia, tak ako aj náklady spojené s prevodom vlastníckeho 
(zmluva, kolky a pod.). Náklady na znalecký posudok znáša obec. 

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

 

 
 
15.   Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 
 
Starosta obce oboznámil prítomných so žiadosťou o odkúpenie pozemku. Povedal, že členovia obecného 
zastupiteľstva mali na pozemku stretnutie nie naraz , ale každý samostatne. Na plátne ukázal prítomným riešené 
miesto. Všetci poslanci dostali pracovné materiály. Pozemok  nachádzajúci sa v lokalite Batíková je v zastavanom 
území. Žiadateľky sú prítomné dve na zasadnutí OZ. 
17.8.2021 bola obci doručená žiadosť o odkúpenie časti pozemku. Pred zameraním pozemku geodetom predchádzalo 
pozvanie starostu na tvar miesta. Snímok 1. Žiadosti ukázal starosta na plátne. Účel nehnuteľnosti  bude zachovaný 
tak  v akom stave sa nachádza. Bol prítomný aj sused pri zameraní. Mal námietky, že bude zúženie prejazdu, 
nemožnosť cúvania s vlečkou. 
Obec navrhla, že hranica pozemku nemôže zabrať bod VO a zúženie prístupu, ktorý využívajú vozidlá. Taktiež 
starosta navrhol, aby sa zámer odklonil o 1m od garáže. Starosta obce povedal, že má každý právo domáhať sa 
svojich námietok. 
30.8.2021 podali novú žiadosť vo výmere 206 m2. Žiadateľ akceptoval pripomienky. Po doručení žiadosti bola obec 
pozvaná na riešené miesto geodetom Kollárom. Prišli tam aj dvaja iní páni. Úsek časti pozemku nie je zahrnutý do 
miestnych komunikácií, tak isto studňa nachádzajúca sa na pozemku nie je majetkom obce. 



Dňa 24.9.2021 bola doručená žiadosť na obec. V žiadosti žiadateľ žiada aby súčasťou  kúpnej zmluvy bolo 
ustanovenie novému vlastníkovi strpieť údržbu a trasovanie vodovodného potrubia. Taktiež upozornil, že bod 2 až 6 
príliš zasahujú do cesty. Prípadné vysadenie zelene by zhoršili prístup k jeho pozemkom. Pán starosta ukázal 
prítomným na plátne body 2 až 6. Tiež uviedol, že pokiaľ ide o žiadosť, nie je možné zapracovať žiadne 
pripomienky. Taktiež povedal, že podľa advokáta právny stav je taký ako je zapísaný. Je potrebné znalcom určiť  
predajnú cenu. 
Prihlásila sa pani xxxxxxxxx  a povedala prítomným, že pozemok, ktorý žiadajú odkúpiť bol už v minulosti 
odkúpený za starostu obce pána Valihoru, ale nebol zapísaný na katastri nehnuteľností. Rozhodli sa že ho znova 
odkúpia a dajú vec na poriadok. Nikto nemá záujem tam stavať iné stavby. O jarok je záujem preto, aby sme ho 
čistili a neišla nám do domu voda z prívalových dažďov. 
 Pán xxxxxx  sa prihlásil a ukázal na mape že je tam málo placu pre väčšie auto. Keď sa to odpredá  
nebude sa tam dať ísť väčším vozidlom. Pán starosta ukázal na plátne riešenú situáciu. 
Pán poslanec  Mgr.Mládek  povedal, že neverí aby to bolo odkúpené ak  máte tú zmluvu  alebo iný doklad nie je 
s tým žiaden problém, prípadný záznam o tejto skutočnosti treba priniesť. 
Tiež povedal, že treba odstrániť čiernu stavbu garáž, ktorá je na obecnom pozemku. Pán xxxxxx povedal, že garáž 
mu neprekáža. Zatiaľ tam nebolo treba ísť s nákladným autom, bol komunizmus, nebolo podnikanie. Teraz je 
situácia iná. 
Pán poslanec  Bc.Marek povedal maximálne po žumpu a treba to vykolíkovať ešte raz tromi kolíkmi, lebo nevidíme 
celú hranicu. Treba sa tam stretnúť a dohodnúť sa tam. 
Pán poslanec Peter Cigánek : Od žumpy po plot, treba ísť znova na miesto a dohodnúť sa tam. 
Pán Bc.  Marek : obec to predávať nemusí.  
Pán starosta : Žiadateľ požiadal obec aby rozhodla. Treba sa dohodnúť so susedmi a potom to bude 
aj pre obecné zastupiteľstvo ľahšie. Nie je možné v tomto momente zamietnuť ani schváliť. Treba dohodnúť termín 
na stretnutie  na obhliadke prejednávaného miesta. V zmysle stanoviska advokáta je potrebné ocenenie pozemku . 
Bude treba predložiť overený geometrický plán   
 Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje, že žiadatelia vyhotovenie overeného geometrického plánu, kúpnej 
zmluvy, znaleckého posudku, návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradia kupujúci.  
Pán xxxxx:  akým spôsobom bude vypracovaný  znalecký posudok . Je potrebné aby sa stretli všetci poslanci 
na pracovnom stretnutí a dohodli sa. Pán Mgr. Mládek čo sa dohodne na pracovnom stretnutí, to by malo platiť. 
Termín stretnutia poslanci dohodli na budúci týždeň v stredu  6.10.2021 o 16,00 hod. 
 
 
 
Pán starosta dal hlasovať  : 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo žiadosť žiadateľov: RNDr. Xxxxxx  xxxxxxxxxxxxx, CSc. 
(rodená xxxxxxxxx), trvale bytom  xxxxxxxxx  xxxxxxx, 811 08 Bratislava, xxxxxxxx  r. xxxxxxxxxxxx, 
akad.mal., xxxxxxxx  cesta xxxxx, xxxxxxx, PSČ 900 31, SR xxxxxxxxxxxxxxxx r. xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 
3161/34, Bratislava, PSČ 831 04, SR č. zo dňa 30.08.2021  o odkúpenie obecného pozemku a konštatuje, že 
o veci rozhodne po doručení potrebných dokladov, najmä aby doplnili znalecký posudok pre určenie ceny 
všeobecnej hodnoty majetku, overený geometrický plán a návrh kúpnej zmluvy. 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

16. Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky  
 
Starosta obce oboznámil prítomných o žiadosti s uložením sietí NN prípojky v lokalite Batiková, ktoré obecné 
zastupiteľstvo prerokuje s odkazom na  zaslaný pracovný materiál k rokovaniu. Z poslancov nik nevystúpil. 
Následne dal starosta obce hlasovať o prerokovaní, zrušení, schválení a poverení vo veci žiadosti.  
 

 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné: 

I. Prerokovalo  
predloženú žiadosť o súhlas zo dňa 15.07.2021 xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 901 01 xxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx o vydanie súhlasu k nehnuteľnosti , ktorá 
sa nachádza v obci a k. ú. Priepasné a je zameraná a vytvorená Geometrickým plánom č. 18/2021, 
ktorý vyhotovil Branislav Cetl a autorizačne overil Ing. Andrej Vojtičko PhD.:                                                                                
- novovytvorená parcelu KN-C č. 15518/3   vo výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
v prospech xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 901 01 Malacky a xxxx xxxxxxxxxxxxxx, 
xx03601Martin,zaúčelom: 
- pre vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky – uloženie elektrického rozvodného kábla 
NN k rekonštrukcii a prestavbe rekreačnej chalupy postavenej na parcele KN-C č. 15531 podľa 
osobitých predpisov. 

Novovytvorená parcela KN-C č. 15518/3  sa v zmysle Geometrického plánu  č. 18/2021 odčleňuje od 
pôvodnej parcely KN-E  č. 15518/1, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce Priepasné – právny 
vzťah k parcele KN-E č. 15518/1 je evidovaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č.765 

 
 
II. Ruší  
uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné č. 75/2020 zo dňa 10.12.2020 bod II., bod I. uznesenia 

o prerokovaní žiadosti zostáva v platnosti 
 
       III. Súhlasí   
 
s umiestnením samostatnej elektrickej prípojky – uložením elektrického rozvodného kábla NN na pozemok vo 
vlastníctve obce Priepasné za splnenia zákonných podmienok na novovytvorenej parcele KN-C č.  15518/3 vo 
výmere 9 m2, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Priepasné a je zameraná a vytvorená Geometrickým plánom č. 
18/2021, ktorý vyhotovil Branislav Cetl a autorizačne overil Ing. Andrej Vojtičko PhD.:  
  - na novovytvorenú parcelu KN-C č. 15518/3   vo výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie v prospech 
xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 901 01 Malacky a xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 036 01 Martin, za 
účelom: 
- pre vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky – uloženie elektrického rozvodného kábla NN 
podzemným vedením k rekonštrukcii a prestavbe rekreačnej chalupy postavenej na parcele KN-C č. 15531 
podľa osobitých predpisov.  
 

Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov požadované podľa osobitných predpisov, bol schválený obecným zastupiteľstvom Obce Priepasné 
a je podmienený jednorázovou úhradou na sumu 5,-€ za 1 m2 čo celkom za 9 m2 predstavuje 45,-€, slovom 
stotridsaťpäť eur. Úhrada je splatná v hotovosti - do pokladnice Obce Priepasné, o čom bude vystavené 
príslušné potvrdenie alebo bezhotovostne prevodom na bankový účet obce IBAN:  SK75 5600 0000 0046 9171 
2004. 

 

 

 



IV. Poveruje 
 

starostu obce Petra Czereho aby zabezpečil zápis geometrického plánu č. plánu  č. 18/2021 do katastra 
nehnuteľností, ktorej predmetom bude novovytvorená parcela KN-C č. 15518/3  a 15518/4, ktorá sa 
nachádzajú v obci a k. ú Priepasné, pod a pri miestnej ceste,  a sú zamerané Geometrickým plánom č. 
18/2021, ktorý vyhotovil Branislav Cetl a autorizačne overil Ing. Andrej Vojtičko PhD. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 17. Zaradenie žiakov do školského obvodu 
 
V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v záujme zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov uzavrú dohodu o spoločnom 
školskom obvode základnej školy. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje aj náklady na 
dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska a preto je do školských obvodov nutné zaradiť súpisné čísla bydliska 
buď nových žiakov, ktorí začali dochádzať do  škôl mimo obec v tomto školskom roku alebo tých ktorí prestúpili do 
iného školského obvodu, čo je prerokovávaný prípad. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zaradenie súpisných čísel do školských obvodov nasledovne : 
Školský obvod 1:  Základná škola Viestova ul. č. 1 Myjava  súpisné číslo xxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  Priepasné 
xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx Priepasné xxx, xxxxxxxxxxxxxx  Priepasné xxx 

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

 
 
       18.  Rôzne  
- pomoc obciam na Morave postihnutých tornádom 
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom podľa uznesenia č. 39/2021 zo dňa 2.7.2021 Združenia miest a obcí 
Myjavského regiónu.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  
I. berie na vedomie podľa uznesenie č. 39/2021 zo dňa 2.7.2021 Združenia miest a obcí Myjavského  

regiónu  
II. schvaľuje mimoriadny členský príspevok pre ZMO myjavského regiónu vo výške 1,- Euro/obyvateľ   

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

 
 



- zvýšenie príspevku do spoločného obecného úradu -  Spoločnej obecnej úradovne Myjava 
 
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom spoločného obecného úradu  v Myjave -zvýšenie príspevku na 
jedného  obyvateľa Obce Priepasné na výdavky pre činnosť spoločného obecného úradu - Spoločnej obecnej 
úradovne so sídlom v Myjave v záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej 
správy z 2,00 € na 3,00 € / obyvateľ obce Priepasné. 
 
Starosta obce dal  o zvýšení príspevku hlasovať  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje od 1.1.2021 zvýšenie príspevku na jedného  obyvateľa Obce 
Priepasné na výdavky pre činnosť spoločného obecného úradu - Spoločnej obecnej úradovne so sídlom 
v Myjave v záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy z 2,00 € 
na 3,00 € / obyvateľ obce Priepasné. 
 
 

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

 
 
- výsledky súťaže Dedina roka 2021 
Starosta obce oboznámil prítomných s výsledkami súťaže Dedina roka . V súťaži Dedina roka získala Obec 
Priepasné ocenenie generálneho riaditeľa CCOP Jednota. 
 
 
 
 
 
 
- rôzne 
V bode rôzne sa pán xxxxxx  uchádzal o slovo.  Pán starosta dal pánovi xxxxxxxx  slovo . 
xxx xxxxxx povedal, že kolumbárium nepripadá do úvahy, je tam zosun  pôdy a ílovica.   
 
19.  Záver 
Pán starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na zveľadovaní a šírení dobrého mena obce Priepasné. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil starosta obce o 18,30 hod.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZNESENIA č. 34 – 45, 47-55 
zo  IV. zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 29.9.2021 

 
 
 

 Uznesenie č. 34/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení, predseda:  
Mgr. Matúš Mládek  
člen komisie: Peter Cigánek 
                     Peter Hrajnoha 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 35/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
 
K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 
Mgr. Matúš Mládek  
člen komisie: Peter Cigánek 
                     Peter Hrajnoha 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 

 

 



 

 
Uznesenie č. 36/2021 

zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 
 

K bodu č. 2:  Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 29.9. 
2021 v nasledovnom znení:  

10. Úvodné náležitosti: 
a. Otvorenie zasadnutia  
b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  
c. Návrh členov návrhovej komisie  
d. Návrh členov mandátovej komisie  

11. Schválenie programu zasadnutia  
12. Kontrola uznesení  
13. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
14. Dohoda o spádovej materskej škole 
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné 

predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka 
16. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné 

zastupiteľstvo Obce Priepasné 
17. Informácia o nových členoch rady školy  
18. Prerokovanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov na školský rok 2021/2022 
19. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

               Materskej školy Priepasné za školský rok 2020/2021 
       11.  Návrh Zmluvy o spolupráci ( o vyčlenení a prevádzkovaní časti pohrebiska pre potreby Obce           
              Priepasné a úprav práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní              
              Pohrebiska) 
       12.  Vytvorenie pietneho miesta v obci 
       13.  Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku obce    
       14.  Žiadosť o zámenu časti  pozemku 
       15.  Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku   
       16.  Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky 
       17.  Zaradenie žiakov do školského obvodu 
       18.  Rôzne  

- pomoc obciam na Morave postihnutých tornádom 
- zvýšenie príspevku do spoločného obecného úradu -  Spoločnej obecnej úradovne Myjava 
- výsledky súťaže Dedina roka 2021 
- rôzne 

        19.  Záver 
 
 

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

 



 

 

 

Uznesenie č. 37/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 

K bodu č. 3 Kontrola uznesení 

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

 

Uznesenie č. 38/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 

K bodu č. 4  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 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. 1/2021 o výške príspevkov 
zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 
 
  
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 



 
 
 
 

Uznesenie č. 39/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 

K bodu č. 5. Dohoda o spádovej materskej škole 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Dohodu o spádovej materskej škole 
pre  povinné predprimárne vzdelávanie detí  s trvalým pobytom v obci Priepasné a v obci Polianka 
 

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

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 40/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 

K bodu č. 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.2/2021 o určení spádovej materskej školy pre povinné 
predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom  v obci Priepasné a v obci Polianka 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021 o určení o určení spádovej 
materskej školy pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Priepasné a v obci Polianka. 
 
 

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



 
 
 
 
 

Uznesenie č. 41/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 

K bodu č. 7.  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 pre štatutárny orgán a 
obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 
31.12.2020 pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné. 

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

Uznesenie č. 42/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 

K bodu č. 8. Informácia o nových členoch rady školy 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie zvoleného kooptovaného zástupcu z rodičov detí 
xxxxxxxxxxx  xxxxxxx a člena z nepedagogických zamestnancov pani xxxxx xxxxxxxxxx. 
 
 
 

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



 
 
 

Uznesenie č. 43/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 9. Prerokovanie Ročného plánu vzdelávania zamestnancov na školský rok 2021/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Ročný plán vzdelávania zamestnancov na školský rok 
2021/2022 
 

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

Uznesenie č. 44/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné 
za školský rok 2020/2021 
 

a) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-
vzdelávacej činnosti Materskej školy v Priepasnom za školský rok  2020/2021.       
  
 
 

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

 

 



 

 

Uznesenie č. 45/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 10. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné 
za školský rok 2020/2021 
 
b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy v Priepasnom za školský rok 2020/2021. 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 

 

 

 

 
Uznesenie č. 47/2021 

zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 
 
 
K bodu č. 12. Vytvorenie pietneho miesta v obci 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  schvaľuje bod programu: Vytvorenie pietneho miesta v obci 
presunúť  na ďalšie rokovanie  obecného zastupiteľsva. 
 

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



 
 

Uznesenie č. 48/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 13. Návrh na prijatie daru nehnuteľnosti do majetku 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 

3. schvaľuje 
 
nadobudnutie vlastníctva nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva obdarovanej Obce Priepasné, IČO: 
00 309 851 od darkýň: 1. xxxxxxxxxxx, Priepasné č. 80, 906 15 Priepasné , 2. Xxxxxxx xxxxxxx, Rovenská 
xxxxxxx, 905 01 Senica, 3. xxxxxx xxxxxxxxx, Priepasné č. xx, 906 15 Priepasné a uzavretie darovacej zmluvy, 
ktorej predmetom sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci a k. ú. Priepasné, odčlenené geometrickým plánom č. 
043/20 zo dňa 21.04.2020 vyhotoveným Ing. Michal Garaj, Geodézia Myjava, Hurbanova 643, Myjava, IČO: 
18040446, úradne overeným dňa 8.06.2020 pod č. G1-174/2020, úradne overil Ing. Marián Both, Okresný úrad 
Myjava ako nasledovné diely a novovytvorené pozemky: 

e) diel 9 o výmere 50 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13695/3, z ktorého vzniká 
novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 13695/7, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 50 
m2,  

f)  diel 11 o výmere 24 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13696/5, ktorý sa pričleňuje k 
novovytvorenému pozemku registra „C“ – parc. č. 13696/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
28 m2, 

g) diel 13 o výmere 4 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13697/2, ktorý sa pričleňuje 
k novovytvorenému pozemku registra „C“ – parc. č. 13696/5, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 
28 m2, 

h) diel 5 o výmere 47 m2, odčlenený z pôvodného pozemku parc. č. 13690, z ktorého vzniká 
novovytvorený pozemok registra „C“ – parc. č. 13690/3, druh zastavaná plocha a nádvorie, výmera 47 
m2 

 

 

4. konštatuje 
že podľa darovacej zmluvy obdarovaný znáša aj náklady spojené s výmazom ťarchy z predmetu darovania 
uvedeného v bode 1, tohto uznesenia v predpokladanej výške do 300,- EUR 

3. poveruje obecný úrad, aby zabezpečil nadobudnutie tohto majetku od darcov v časti 1 a 2. tohto uznesenia po 
stránke organizačnej, ekonomickej a právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovom sídle obce  

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



 
 
 
 

Uznesenie č. 49/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 14.  Žiadosť o zámenu časti pozemku 
 

a) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom   prerokovalo Žiadosť o zámenu časti pozemku - návrh zámeru 
previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Priepasné - pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 
zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie 
Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 2021 vyhotoveným dňa 
26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  
pozemok, novovytvorenú  parcelu registra KN-C č.  12825/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 
zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve 
xxxxxx xxxxx r. xxxxxx, Ing. a xxxxxxx xxxxxxxxx r. xxxxxx, Ing., xxxxxxxxx xxxxxxx, Bratislava – Rača, ktorá 
je identifikovaná geometrickým plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, 
Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava, bez doplatku za rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností 
v prospech obce Priepasné   z dôvodu   hodného   osobitného   zreteľa   podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  
zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  

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



 
 
 

Uznesenie č. 50/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 14.  Žiadosť o zámenu časti pozemku 

b) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  zámer previesť nehnuteľnosť vo vlastníctve obce 
Priepasné - pozemok, novovytvorenú parcelu registra KN-C č. 12795/2 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  
2  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 765, ktorá je 
identifikovaná geometrickým plánom č. 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia 
Myjava, Hurbanova 643,90701 Myjava,  zámenou za nehnuteľnosť -  pozemok, novovytvorenú  parcelu registra 
KN-C č.  12825/6 zastavaná plocha a nádvorie,  vo  výmere  3  m2 zapísanú na  Správe  katastra Myjava,  
katastrálne územie Priepasné v liste vlastníctva č. 2718 vo vlastníctve xxxxxx xxxxx r. xxxxxx, Ing. a xxxxxxx 
xxxxxxxxx r. xxxxxx, Ing., xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Bratislava – Rača, ktorá je identifikovaná geometrickým 
plánom 082/ 2021 vyhotoveným dňa 26.7.2021 Vladimírom Fašánekom, Geodézia Myjava, Hurbanova 643,90701 
Myjava, bez doplatku za rozdiel vo výmere zamieňaných nehnuteľností v prospech obce Priepasné z dôvodu   
hodného   osobitného   zreteľa   podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e)  zákona SNR č. 138/1991 Zb.   o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.  

Dôvod hodný osobitého zreteľa: Obec Priepasné má zámer previesť pozemok vo vlastníctve obce žiadateľom 
zámenou za pozemok vo vlastníctve žiadateľov, ktorých popis sa nachádza v geometrickom pláne, ktorý je prílohou 
tohto zámeru. Cieľom tohoto prevodu je dosiahnutie zosúladenia skutočného stavu  a právneho stavu  pri užívaní 
zamieňaných nehnuteľností. Zároveň sa dosiahne zámer sledovaný zákonom č. 66/2009 Z. z. o niektorých 
opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a 
vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to usporiadanie doteraz neusporiadaných 
vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami, ktoré boli delimitované na obec. Obec Priepasné je zároveň podľa 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) cestný správny orgán ktorý v konaniach 
uplatňuje svoju pôsobnosť a z jej úloh vyplývajú povinnosti aj pre umiestňovanie zvislých dopravných značiek 
a takým je aj navrhovaný pozemok žiadateľa pre zámenu. Prechodné ustanovenie cestného zákona zároveň 
splnomocňuje obec podľa § 24h k vyvlastneniu: 

“Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve 
Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich 
majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, 
možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, 
cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d, pričom návrh na vyvlastnenie práv k takýmto pozemkom môže podať do 31. 
decembra 2030.” Zámenou sa dosiahne stav pre obec  a žiadateľa k oprávneniu užívať pozemky na požadovaný účel 
a bez nutnosti vynaloženia ďalších nákladov spojených s prípadným vyvlastňovacím konaním. 

     Žiadatelia, súhlasia s vyporiadaním spôsobom uvedeným v tomto zámere.  

Náklady za geometrický plán znášajú žiadatelia, tak  ako aj náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva 
(zmluva, kolky a pod.). Náklady na znalecký posudok znáša obec. 

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



 
Uznesenie č. 51/2021 

zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 
 
 
K bodu č. 15.   Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  prerokovalo žiadosť žiadateľov: RNDr. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, CSc. 
(rodená xxxxxxxxx), trvale bytom  xxxxxxxxxxxxxxxxx, 811 08 Bratislava,  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, akad.mal., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Stupava, PSČ 900 31,  xxxxxxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, Bratislava, PSČ 831 04,  zo dňa 30.08.2021  o odkúpenie obecného 
pozemku a konštatuje, že o veci rozhodne po doručení potrebných dokladov, najmä aby doplnili znalecký posudok 
pre určenie ceny všeobecnej hodnoty majetku, overený geometrický plán a návrh kúpnej zmluvy. 

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



 
Uznesenie č. 52/2021 

zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 
 
 
K bodu č. 16: Žiadosť o súhlas s uložením sietí NN prípojky  
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné: 

II. Prerokovalo  
 

predloženú žiadosť o súhlas zo dňa 15.07.2021 Ing. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 901 01 Malacky a Ing. xxxxxx 
xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 036 01 Martin o vydanie súhlasu k nehnuteľnosti , ktorá sa nachádza v obci a k. ú. 
Priepasné a je zameraná a vytvorená Geometrickým plánom č. 18/2021, ktorý vyhotovil Branislav Cetl a autorizačne 
overil Ing. Andrej Vojtičko PhD.:                                                                                                                                                              
- novovytvorená parcela KN-C č. 15518/3   vo výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie v prospech Ing. 
xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, 901 01 Malacky a Ing. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx, 036 01 Martin, za 
účelom: 
- pre vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky – uloženie elektrického rozvodného kábla NN 
k rekonštrukcii a prestavbe rekreačnej chalupy postavenej na parcele KN-C č. 15531 podľa osobitých predpisov. 

Novovytvorená parcela KN-C č. 15518/3  sa v zmysle Geometrického plánu  č. 18/2021 odčleňuje od pôvodnej 
parcely KN-E  č. 15518/1, ktorá je v podiele 1/1 k celku vo vlastníctve Obce Priepasné – právny vzťah k parcele 
KN-E č. 15518/1 je evidovaný v k. ú. Priepasné na liste vlastníctva č.765 

 
 
II. Ruší  
uznesenie Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné č. 75/2020 zo dňa 10.12.2020 bod II., bod I. uznesenia 

o prerokovaní žiadosti zostáva v platnosti 
 
       III. Súhlasí   
 
s umiestnením samostatnej elektrickej prípojky – uložením elektrického rozvodného kábla NN na pozemok vo 
vlastníctve obce Priepasné za splnenia zákonných podmienok na novovytvorenej parcele KN-C č.  15518/3 vo 
výmere 9 m2, ktorá sa nachádza v obci a k. ú. Priepasné a je zameraná a vytvorená Geometrickým plánom č. 
18/2021, ktorý vyhotovil Branislav Cetl a autorizačne overil  
Ing. Andrejom Vojtičkom, PhD. 
 
  - na novovytvorenú parcelu KN-C č. 15518/3   vo výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie v prospech Ing. 
xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, 901 01 Malacky a Ing. xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 036 01 Martin, za účelom: 
- pre vybudovanie samostatnej elektrickej prípojky – uloženie elektrického rozvodného kábla NN podzemným 
vedením k rekonštrukcii a prestavbe rekreačnej chalupy postavenej na parcele KN-C č. 15531  osobitých predpisov.  
 

Tento súhlas nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých 
orgánov požadované podľa osobitných predpisov, bol schválený obecným zastupiteľstvom Obce Priepasné a je 
podmienený jednorázovou úhradou na sumu 5,-€ za 1 m2 čo celkom za 9 m2 predstavuje 45,-€, slovom štyridsaťpäť 
eur. Úhrada je splatná v hotovosti - do pokladnice Obce Priepasné, o čom bude vystavené príslušné potvrdenie alebo 
bezhotovostne prevodom na bankový účet obce IBAN:  SK75 5600 0000 0046 9171 2004. 

IV. Poveruje 
 

starostu obce Petra Czereho aby zabezpečil zápis geometrického plánu č. plánu  č. 18/2021 do katastra nehnuteľností, 
ktorej predmetom bude novovytvorená parcela KN-C č. 15518/3  a 15518/4, ktorá sa nachádzajú v obci a k. ú 
Priepasné, pod a pri miestnej ceste,  a sú zamerané Geometrickým plánom č. 18/2021, ktorý vyhotovil Branislav Cetl 
a autorizačne overil Ing. Andrej Vojtičko PhD. 



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

Uznesenie č. 53/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 17 Zaradenie žiakov do školského obvodu 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zaradenie súpisných čísel do školských obvodov nasledovne : 
Školský obvod 1:  Základná škola Viestova ul. č. 1 Myjava  súpisné číslo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Priepasné xxx, 
xxxxxx xxxxx xxxxx Priepasné xxx, xxxx xxxxxxxxx Priepasné xxx 

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



 
Uznesenie č. 54/2021 

zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 
 
 
K bodu č. 18.  Rôzne - pomoc obciam na Morave postihnutých tornádom 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  
I.berie na vedomie podľa uznesenie č. 39/2021 zo dňa 2.7.2021 Združenia miest a obcí Myjavského regiónu  
II.schvaľuje mimoriadny členský príspevok pre ZMO myjavského regiónu vo výške 1,- Euro/obyvateľ   
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 
 

Uznesenie č. 55/2021 
zo  IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 29.9.2021 

 
 
K bodu č. 18.  Rôzne - zvýšenie príspevku do spoločného obecného úradu -  Spoločnej obecnej úradovne 
Myjava 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje od 1.1.2021 zvýšenie príspevku na jedného  obyvateľa Obce 
Priepasné na výdavky pre činnosť spoločného obecného úradu - Spoločnej obecnej úradovne so sídlom v Myjave v 
záujme kvalitného a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh  štátnej správy z 2,00 € na 3,00 € / 
obyvateľ obce Priepasné. 
 
 
 
 
Prítomní: Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Za : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
                                                                                                            Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 
 
 
 

 

 



                                                        Prílohy k zápisnici 

 

                  1./   Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné 
        konaného dňa 29.9.2021  
2./    Písomné materiály podľa zápisnice 

     1. Návrh VZN č. 1  
     2. Dohoda o spádovej materskej škole 
     3. Návrh VZN č. 2  
     4. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2020 
     5. Plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov Materskej školy Priepasné na  
          rok 2020-2024. 
     6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné  
         za školský rok 2020/21 
     7. Návrh zmluvy o spolupráci (o vyčlenení a prevádzkovaní časti pohrebiska pre potreby Obce 
         Priepasné a úprava práv a povinností zmluvných strán pri prevádzkovaní a užívaní Pohrebiska) 
     8. Nákres plánovaného Kolumbária obce Priepasné 
     9. Darovacia zmluva 
   10. Žiadosť o zámenu pozemkov,GP82/2021, LV 2718, Zverejnenie návrhu zámeru      
   11. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku 
   12. Žiadosť o zahrnutie podmienky do kúpno-predajnej zmluvy 
   13. Žiadosť o súhlas NN prípojka , výpis z listu vlastníctva    

    
 


