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OBEC PRIEPASNÉ 

Priepasné 109 
 

ZÁPISNICA zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 19.05.2021 v 
kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

 

 
1.    Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
Dňa 19.05.2021 o 16:05 hod. otvoril p.  Peter Czere, starosta obce II. zasadnutie obecného zastupiteľstva v 
roku 2021. Privítal poslancov Obecného zastupiteľstva obce Priepasné, hlavnú kontrolórku obce. 
Zasadnutie je zvolané v súlade  so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva sa  ospravedlnil pán poslanec Martin Mosnáček. Obecné 
zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov, z celkového počtu  5 takže obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 
rokovať a je uznášania schopné. 
b) Určenie overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určujem pani Bc. Janu Papulákovú, za overovateľov pánov 
poslancov Petra Hrajnohu a Jána Mareka. 
c) Návrh členov návrhovej komisie 
 
Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie: Bc. Ján Marek, člen komisie:  
Peter Cigánek a Peter Hrajnoha. 
O obsadení návrhovej komisie dal starosta hlasovať. 
Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 
predseda komisie: Bc. Ján Marek 
člen komisie: Peter Cigánek 
                      Mgr. Matúš Mládek   
 
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: 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: Bc. Ján Marek 
člen komisie: Peter Cigánek 
                     Mgr. Matúš Mládek 
Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 
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predseda komisie: Bc. Ján Marek 
člen komisie: Peter Cigánek 
                     Mgr. Matúš Mládek 
 
Výsledky hlasovania: 
 
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 zmeniť 
poradie bodov v návrhu programu nasledovne 
 

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. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 
5. Návrh Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2020 
6. Informácia o vymenovaní riaditeľa Materskej školy 
7. Informácie: o ukončení zmluvného vzťahu vo veci bankového úveru, zapojenie sa do súťaže Dedina 

roka 2021 
8. Správa hlavného kontrolóra obce Priepasné 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
10. Stanovisko kontrolóra k úveru  
11. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
12. Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce 
13. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
14. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2021 
15. Rôzne  
16. Záver  

 
 
Starosta  dal o zmene návrhu programu hlasovať. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne zmenu poradia 
odsúhlasilo.  
Starosta sa opýtal či sú otázky k predloženému návrhu programu. Z poslancov nik nevystúpil.  
O programe na deň 19.05.2021 dal starosta hlasovať 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  
4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 
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5. Návrh Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2020 
6. Informácia o vymenovaní riaditeľa Materskej školy 
7. Informácie: o ukončení zmluvného vzťahu vo veci bankového úveru, zapojenie sa do súťaže Dedina 

roka 2021 
8. Správa hlavného kontrolóra obce Priepasné 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
10. Stanovisko kontrolóra k úveru  
11. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
12. Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce 
13. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
14. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2021 
15. Rôzne  
16. Záver  

 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva obce 
Priepasné dňa 19.05.2021 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. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 
5. Návrh Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2020 
6. Informácia o vymenovaní riaditeľa Materskej školy 
7. Informácie: o ukončení zmluvného vzťahu vo veci bankového úveru, zapojenie sa do súťaže Dedina 

roka 2021 
8. Správa hlavného kontrolóra obce Priepasné 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
10. Stanovisko kontrolóra k úveru  
11. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
12. Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce 
13. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
14. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2021 
15. Rôzne  
16. 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 
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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 p.xxxxxxxxxxxxxxx 3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 - časť 
o výmere 34 m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána xxxxxxxxxxxxxxx a 
spoločnosti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 4.časti pozemku registra E KN p.č.15310 - časť o výmere 
66 m2, zapísaný na LV č.2299 v podielovom spoluvlastníctve pána xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
– 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. Poslanci vyjadrili úprimnú sústrasť za pracovníka doterajšieho dodávateľa 
prác  Štefana Hazuchu z Košarísk , ktorí spolupracoval ochotne pri výmene verejného a vianočného 
osvetlenia v Priepasnom. Štefan Hazucha zosnul dňa 4.5. 2021, zomrel vo veku 60 rokov, bol zároveň 
dlhoročný funkcionár, predseda FC Bradlan Košariská a spolupracoval s TJ Slovan Priepasné. 

 
Uznesenie č. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018 
K bodu 5. Návrh prvkov voľnočasových aktivít vhodných pre aktívny život obyvateľov na ihrisko pri 
komunitnom centre  
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer modernizácie detského ihriska na parcele 
15307/2 pri súčasnom komunitnom centre a poveruje obecný úrad a starostu aby zabezpečil po 
organizačnej, ekonomickej a projektovej stránke potrebné úkony a dokumentáciu k podaniu žiadosti 
súvisiacej s opatrením a projektovým zámerom CLLD stratégie "Opatrenie 1.1 Podpora na investície do 
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľov vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 7". – stav k 4.7.2019 , 27.6.2019 bolo na základe 
dokumentácie projektanta ukončené obstarávanie, ktorého výsledkom je zmluva o dielo s odkladným 
účinkom, ktorá bude podpísaná. Dňa 19.06.2019 bola vyhlásená výzva a predkladanie Žiadostí o 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou (Integrovaná stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región 
– miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre  podopatrenie 7.4 Podpora na 
investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke 
obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj). Výzva je 
učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. 
výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc 
a investície spojené s úsporou energie. Typ výzvy: uzavretá - Dátum vyhlásenia: 19.06.2019 - Dátum 
uzavretia:   27.09.2019 - Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: za zdroj EÚ: 174 420,00 € - za zdroj 
ŠR: 58 140,00 € - Poskytovateľ pomoci: Pôdohospodárska platobná agentúra  - Vyhlasovateľ výzvy: 
Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina. Vypracovanie žiadosti z kapacitných dôvodov bude zadané 
externej firme.  – priebežný stav: Obce bolo doručené súhlasné Rozhodnutie  o schválení žiadosti o 
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nenávratný finančný príspevok číslo NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným Pôdohospodárskou 
platobnou agentúrou. Obec prerokuje prefinancovanie projektu na zasadnutí dňa 19.05.2021 v bode číslo 
11. 

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, 16:00 hod., piatok 
10.12.2021 o 16:00 hod.  priebežný stav: zasadnutia sa konajú priebežne podľa plánu s ohľadom na 
epidemiologickej 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: vo veci bolo zaslané súdu vyjadrenie obce 

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 

Splnené úlohy: 

Uznesenie č. 76/2020 Z IV. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 10.12.2020 K bodu 
č. 17: Návrh na schválenie prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti  

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné: 

 1.schvaľuje 

a) Predaj majetku obce Priepasné a kúpnu zmluvu, ktorej predmetom sú nehnuteľností, ktoré sa 
nachádzajú v obci a k. ú. Priepasné a sú zamerané Geometrickým plánom č. 018/2020, ktorý dňa 
7.10.2020 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 8.10.2020 úradne overený 
Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-
371/2020:novovytvorenú parcelu KN-C č. 18312/5 vo výmere 289 m2zastavaná plocha a nádvorie 
novovytvorenú parcelu KN-C č. 18312/6 vo výmere   37 m2 zastavaná plocha a nádvorie (Tieto  
nehnuteľnosti  sa  na  základe  vyššie  uvedeného  geometrického  plánu  č.  018/2020  odčlenili  od  
pôvodnej parcely KN-E č. 18312 vo výmere 1559 m2 zastavaná plocha a nádvorie; pričom parcela 
KN-E č. 18312 je vo výlučnom vlastníctve Obce Priepasné –právny vzťah k tejto nehnuteľnosti je 
evidovaný Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 765) a to pre: 
Ingrid Filipová rodená Mosnáčková dátum narodenia: xxxxxxxxxxx rodné číslo: 
xxxxxxxxxxxxxxxxx trvalé bydlisko: Dolné Lúky 360/12, Brezová pod Bradlom, PSČ 90613 štátna 
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príslušnosť: Slovenská republika podľa ust. § 9a ods. 8písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov za celkovú predajnú cenu vo výške 
sumu 5,59  € za 1 m2, čo predstavuje v prospech predávajúceho –Obec Priepasné za celkom 326,00 
m2 kúpnu  cenu v sume 1822,34 ,-€, slovom jedentisícosemstodvadsaťdva EUR a tridsaťštyri 
centov. Nadobúdateľka  je vlastníkom stavby s. č. 159 nachádzajúcej sa na území obce Priepasné  
zapísanej na LV. č. 154, kat. územia: Priepasné ako druh stavby 10 – rodinný dom postavenej na 
parcele KN-C č. 17961   o výmere 151 m2 zastavaná  plocha a  nádvorie.  Predmetom  kúpnej  
zmluvy  sú    pozemky  vo  vlastníctve  obce,  ktoré  sú   priľahlou plochou -svojím umiestnením a 
využitím tvoria  neoddeliteľný celok so stavbou s. č. 159 o výmere celkovej 326,00 m2. 

2. konštatuje  

a) že v prípade predaja tohto majetku obce, obec nepostupuje podľa ust. § 9a ods. 1 až 7 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  pretože ide 
o majetok obce vymedzený v ust. § 9a ods. 8 písm. b) cit. zákona.    

b) že cena za majetok obce bola stanovená vo výške 5,59 eur, a to na základe znaleckého posudku 
č. 82/2020, ktorý vyhotovil Ing. Roman Chnapko dňa 7.12.2020  

c) kupujúca spĺňa podmienku stanovenú v ust. § 9a ods. 8 písm. b) zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o  majetku  obcí  v  znení  neskorších  právnych  predpisov  na  základe  ňou  
predloženého  listu  vlastníctva  č.  154, založeného pre k. ú. Priepasné ako aj Geometrického plánu 
č. 018/2020, ktorý dňa 7.10.2020 autorizačne overil Ing. Michal Garaj a ktorý bol dňa 8.10.2020 
úradne overený Okresným úradom Myjava, katastrálnym odborom pod číslom overenia G1-
371/2020.d) kupujúca nie je osobou podľa §9a ods. 6 písm. a) –g) zákona 138/1991 Zb.  v znení 
neskorších predpisov.  

3. poveruje obecný úrad, aby zabezpečil predaj tohto majetku obce po stránke organizačnej, ekonomickej a 
právnej a zároveň zverejnil kúpnu zmluvu na webovom sídle obce. priebežný stav: návrh na vklad bol 
schválený, prevod bol zrealizovaný. 

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: úloha splnená   

Uznesenie č. 13/2021 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.2.2021Kbodu č. 8 
Prerokovanie došlej žiadosti vo veci zriadenia vecného bremena b) Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  
nesúhlasí s uzatvorením  zmluvy zriadení vecného  bremena spočívajúce v práve prechodu a prejazdu k 
pozemkom KN-C p. č. ,xxxxxxx, xxxxxv k. ú. Priepasné vo vlastníctve p. O.P. s manž. xxxx,  trvale  
bytom Jablonka, xxxxxx cez pozemok KN-C p. č. 14291/1 v k. ú. Priepasné vo vlastníctve Obce Priepasné.  
stav: žiadateľovi bolo zaslané rozhodnutie obecného zastupiteľstva 
 
Úlohy sú plnené priebežne 
Má niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 



7 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu kontrolu 
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy 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. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 
 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so  stanoviskom kontrolóra obce k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k 
záverečnému účtu za rok 2020 
 
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. Návrh Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2020 
 
Záverečný účet Obce Priepasné je spracovaný v súlade s ustanovením § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Záverečný účet obsahuje údaje  
- o plnení rozpočtu v členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, 
- bilanciu aktív a pasív,  
- prehľad o stave a vývoji dlhu, 
- hodnotenie plnenia programov obce. 
Záverečný účet Obce Priepasné za rok 2020 vyjadruje výsledky hospodárenia za sledované obdobie. 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020  a celoročné 
hospodárenie bez výhrad 
 
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 obce Priepasné schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 29 026,93  EUR  
 
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 
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6. Informácia o vymenovaní riaditeľa Materskej školy 
 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo o vymenovaní riaditeľky školy v Priepasnom na návrh 
Rady školy. 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  berie na vedomie vymenovanie do funkcie riaditeľa 
Materskej školy, Priepasné 115,  906 15 Priepasné  na návrh Rady školy pani Janu Malečkovú na 
päťročné funkčné obdobie. 

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. Informácie: o ukončení zmluvného vzťahu vo veci bankového úveru, zapojenie sa do súťaže 
Dedina roka 2021 
 
Starosta oboznámil obecné   zastupiteľstvo 
-  že  úver, vrátane príslušenstva na Základe úverovej zmluvy č. 310914-2019 bol  splatený. A tiež zanikol 
záväzok podľa blankozmenky a došlo k zrušeniu inkasa na úhradu pohľadávky vyplývajúcej z vyššie 
uvedenej úverovej zmluvy 
- že obec bola prihlásená do súťaže Dedina roka 2021 a dediny, ktoré sa v rámci Trenčianskeho kraja do 
súťaže zapojili. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie  informáciu o ukončení zmluvného vzťahu 
vo veci bankového úveru na základe  úverovej zmluvy č. 310914-2019 a zapojenie sa do súťaže 
Dedina roka 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 

 
8. Správa hlavného kontrolóra obce Priepasné 
 
V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu  správu o výsledkoch kontroly priamo 
obecnému zastupiteľstvu  na jeho najbližšom zasadnutí .  Návrh plánu práce bol zverejnený podľa § 18f 
ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce Priepasné 
z vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v I. polroku 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 
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9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
 
V súlade s § 18f ods. 1, písm. b/, zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov kontrolór obce predložil návrh Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 
na II. polrok 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 

10. Stanovisko kontrolóra k úveru 
 
Podľa § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór obce (ďalej len „hlavný 
kontrolór“) má povinnosť plniť ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom, ktorým je č. 583/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“). Podľa cit. zákona hlavný kontrolór preveruje 
dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania (§ 17 ods. 14) a sleduje počas 
rozpočtového roka stav a vývoj dlhu obce (§ 17 ods. 15). Prekovanie stanoviska predchádza bodu č. 4 
rokovania Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228.  
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k úveru na 
prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt 074TN220126 
 
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 na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
 
Obecné zastupiteľstvo obdržalo v pracovných materiáloch návrh na prefinancovanie oprávnených 
výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 aj v nadväznosti   na Program hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja a Uznesenie č. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 
2018 K bodu 5. Návrh prvkov voľno časových aktivít vhodných pre aktívny život obyvateľov na ihrisko pri 
komunitnom centre. Starosta podrobne oboznámil obecné zastupiteľstvo  s predloženými ponukami 
poskytovateľov finančného úveru ktoré obecné zastupiteľstvo prerokovalo po súhlasnom stanovisku 
kontrolóra obce prerokovanom v bode 10 zasadnutia a rozhodlo sa pre čerpanie úveru.  
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na prefinancovanie oprávnených 
výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 a jeho realizáciu. 
 
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 
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finančný príspevok číslo NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným Pôdohospodárskou platobnou 
agentúrou 
 
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. Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce 
 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo so stavom verejných budov.  Súčasťou informácie boli 
opadávajúce omietky, vlhkosť obecných budov a tiež stav  krytiny na streche budovy zberného dvora ktorá 
vyžaduje zásah. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie informáciu o stave stavieb vo vlastníctve 
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 

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 
 
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 čerpanie rezervného fondu 
 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo že podľa § 36 zákona č. 67/2020 Z. z. obec a VÚC môže 
počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu 
bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v 
tomto období porušením § 10 ods. 7 a 9 a § 12 ods. 3 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo vzhľadom  stav  verejných budov, aby obecné 
zastupiteľstvo zvážilo, či sa finančné prostriedky využijú okrem opráv aj na výdavky spojené s  potrebou 
majetkovoprávneho vysporiadania niektorých pozemkov, opráv a modernizáciu verejného majetku. 
 
a) Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje čerpanie rezervného fondu na projektovú 
dokumentáciu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s kultúrnym domom v 
obci Priepasné“ v rozsahu pre stavebné povolenie na budovu so s. č. 109 ležiacej v k. ú. Priepasné na 
parcele číslo 13165/2 vo výške 2664,- Eur 
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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 obce Priepasné schvaľuje  čerpanie rezervného fondu na oprávnené 
výdavky vo výške  1018,80 Eur  na realizáciu projektu  Modernizácia detského ihriska pri 
Komunitnom centre v Obci Priepasné s kódom NFP309070Z228 schváleného pre nenávratný 
finančný príspevok Rozhodnutím o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo 
NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
 
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 

Starosta obce po hlasovaní navrhol Obecnému zastupiteľstvu obce Priepasné prerokovať bod programu na 
najbližšom zasadnutí, ktoré definuje potrebnú výšku finančných prostriedkov na ďalšie zámery. 
 
14.  Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo obdržalo v pracovných materiáloch návrh na I. zmenu rozpočtu roku 2021, ktorú 
prerokovalo. 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.  
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na II. zmenu  rozpočtu  obce v roku  
2021. 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  schvaľuje II.  zmenu rozpočtu obce v roku 2021 
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 299 360,00 € a celkovými výdavkami vo výške 
299 360,00  € 
 
Bežné príjmy                       255 520,00                Bežné výdavky:                  255 520,00 
Kapitálové príjmy:                         0,00                Kapitálové výdavky             43 840,00 
Finančné príj. Operácie        43 840,00                Finanč. výdav. operácie:               0,00 
Príjmy celkom                     299 360,00                 Výdavky celkom                299 360,00 

 

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. Rôzne  
 
Informácia k mobilnému odberovému miestu 
Starosta obce  oboznámil s výsledkami testovania v obci.  



12 

 

 
Zapojenie do súťaže dedina roka 2021 
Starosta obce  oboznámil obecné zastupiteľstvo o prihlásení obce do súťaže dedina roka a informovaní 
médií. 
 
Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale od roku 2001. Zameriava sa na prezentáciu dosiahnutých 
výsledkov v oblasti starostlivosti o vidiek, konkurencieschopnosti, výnimočnosti a schopnosti slovenských 
dedín prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie. Prezentuje úspechy, 
výnimočnosť slovenskej dediny a tvorivej práce jej predstaviteľov a obyvateľov na rozvoji ich domova a 
povzbudzuje ich do ďalších aktivít. Zdôrazňuje tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych 
regiónov, poukazuje na snahu slovenských dedín priblížiť sa procesu rozvoja obcí na európskej úrovni so 
zachovaním tváre a duše slovenskej dediny. 
 
Cieľom súťaže je preveriť úspešnosť rozvoja starostlivosti o vidiek,  dosiahnuté výsledky, 
konkurencieschopnosť, výnimočnosť a schopnosť slovenských dedín prinášať inovatívne riešenia do 
procesu starostlivosti o svoje prostredie. Súťaž zároveň upriamuje pozornosť verejnosti na fakt, že vidiecky 
priestor je podstatnou a nezanedbateľnou súčasťou Slovenska a upevňuje jeho postavenie v spoločnosti. 
 
Držiteľ titulu Dedina roka postupuje do súťaže o Európsku cenu obnovy dediny, ktorú organizuje Európske 
pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) od roku 1990 a prezentuje Slovenskú 
republiku na európskej úrovni. 
 
Mobilné odberové miesto v komunitnom centre:  
Starosta  obce  oboznámil prítomných o výsledkoch a účasti testovania v Priepasnom a fungovaní 
mobilných odberových miest. 
 
Memorandum o spolupráci 
Starosta obce  oboznámil obecné zastupiteľstvo o podpise memoranda dňa 03.05.2021 v novootvorenej 
expozícii  múzeu M.R. Štefánika, keď na stole M. R. Štefánika podpísali Memorandum o spolupráci, ktoré 
deklaruje spoločnú vôľu zástupcov účastníkov na udržiavaní pamäte na Gen. Dr. Milana Rastislava 
Štefánika, rodáka z Košarísk, jedného z najvýznamnejších zakladateľov prvého spoločného štátu Slovákov 
a Čechov predstavitelia územnej samosprávy, za Trenčiansky samosprávny kraj predseda Jaroslav Baška, 
za Mesto Myjava primátor Pavel Halabrín, za Mesto Brezová pod Bradlom primátor Mgr. Jaroslav Ciran, 
za Obec Košariská starosta Štefan Antol, za Obec Priepasné starosta Peter Czere a za Spoločnosť Milana 
Rastislava Štefánika Ing. Peter Novotňák. 
 
Chránený pohľad na Mohylu M.R. Štefánika z Priepasného 
 
Starosta obce  oboznámil obecné zastupiteľstvo o upovedomení o začatí konania vo veci určenia lesného 
celku Vrbové  v súvislosti s Mohylou M. R. Štefánika a lesoparkom na Dlhom Vŕšku. Informoval, že 
požiadal poskytovateľa lesníckych služieb a miestneho lesného hospodára o súčinnosť zviditeľnenia 
mohyly v súlade s rozhodnutím Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, rozhodnutie o zmene 
ochranného pásma NKP PAMÄTNÍKA "Štefánikova mohyla"  
 
Poskytovanie sociálnej služby monitorovaním a signalizáciou 

Starosta  obce  oboznámil prítomných, že obec vykonala prieskum, ktorý bol vyhlásený obecným 
rozhlasom a na webstránkach k záujmu o poskytovanie sociálnej služby monitorovaním a signalizáciou 
potreby pomoci prostredníctvom elektronického systému IS AAL prevádzkovaného Trenčianskym 
samosprávnym krajom a Obcou Priepasné.  Táto služba je doslova „šitá na mieru“ občanovi, v prípade 
náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu. Systém vyšle signál o možnom probléme dohliadajúcej osobe, 
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ktorú si klient určí sám. Na zistenie záujmu o službu v obci Priepasné boli občania pozvaní vyplniť 
formulár  a informovaní boli aj starostom obce. Prieskum sa vykonával od 17.4.2021 a bude ukončený 
20.5.2021. K zasadnutiu obecného zastupiteľstva o túto službu občania záujem neprejavili a preto sa Obec 
do projektu nezapojí. 

Informácia k hospodáreniu v spoločnosti DREVOREZ Priepasné spol. s.r.o. za rok 2021 
Starosta obce informoval prítomných o výsledkoch hospodárenia v spoločnosti DREVOREZ Priepasné 
spol. s.r.o. 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie prerokované témy v bode rôzne 
 
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. Záver   
Starosta obce poďakoval prítomným a ukončil stretnutie o 17,45 hod.  
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UZNESENIA č. 15-33 
 

z II. zasadnutia OZ v Priepasnom zo dňa 19.05.2021 
 
 
 

 Uznesenie č. 15/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
 
K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení, predseda: Bc. Ján Marek 
člen komisie: Peter Cigánek 
                       Mgr. Matúš Mládek 
 
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 

 
Uznesenie č. 16/2021 

z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 
 
 
K bodu č. 1: Úvodné náležitosti: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje mandátovú komisiu v zložení: 
Bc. Ján Marek 
člen komisie: Peter Cigánek 
                       Mgr. Matúš Mládek 
 

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 

 

 
Uznesenie č. 17/2021 

z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 
 

K bodu č. 2:  Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné 
dňa 19.05.2021 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  
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2. Schválenie programu zasadnutia  
3. Kontrola uznesení  
4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 
5. Návrh Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2020 
6. Informácia o vymenovaní riaditeľa Materskej školy 
7. Informácie: o ukončení zmluvného vzťahu vo veci bankového úveru, zapojenie sa do súťaže Dedina roka 

2021 
8. Správa hlavného kontrolóra obce Priepasné 
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
10. Stanovisko kontrolóra k úveru  
11. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
12. Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce 
13. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
14. Návrh na II. zmenu rozpočtu v roku 2021 
15. Rôzne  
16. 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 

 

Uznesenie č. 18/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 

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 

 

Uznesenie č. 19/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 

K bodu č. 4. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému 
účtu za rok 2020. 
 
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 
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Uznesenie č. 20/2021 

z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 
 
 
K bodu č.5: Návrh záverečného účtu obce Priepasné za rok 2020 
 
a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2020  a celoročné 
hospodárenie bez výhrad. 
 
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 

 
Uznesenie č. 21/2021 

z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 
 
 
K bodu č.5: Návrh záverečného účtu obce Priepasné za rok 2020 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 29 026,93  EUR  
 
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 

Uznesenie č. 22/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 

K bodu č.6: Informácia o vymenovaní riaditeľa materskej školy 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  berie na vedomie vymenovanie do funkcie riaditeľa Materskej školy, 
Priepasné 115,  906 15 Priepasné  na návrh Rady školy pani Janu Malečkovú na päťročné funkčné obdobie. 

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 

 
Uznesenie č. 23/2021 

z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 
 
K bodu č. 7: Informácia o ukončení zmluvného vzťahu vo veci bankového úveru, zapojenie do súťaže Dedina 
roka 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie informáciu o ukončení zmluvného vzťahu vo veci 
bankového úveru na základe  úverovej zmluvy č. 310914-2019 a zapojenie sa do súťaže Dedina roka 2021 
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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 

 

Uznesenie č. 24/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
 
K bodu č. 8: Správa hlavného kontrolóra obce Priepasné 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie Správu hlavnej kontrolórky obce Priepasné z 
vykonanej kontroly hlavnej kontrolórky obce Priepasné v I. polroku 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 

 

Uznesenie č. 25/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
K bodu č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. Polrok 2021 
 
Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. 
polrok 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 

 
 

Uznesenie č. 26/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
 
K bodu č. 10: Stanovisko kontrolóra k úveru 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k úveru na 
prefinancovania oprávnených výdavkov pre projekty 074TN220126. 
 
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 
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Uznesenie č. 27/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
K bodu č. 11: Návh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre 
projekt s kódom NFP309070Z228 a jeho realizáciu. 
 
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 

 

Uznesenie č. 28/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
K bodu č. 11: Návh 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. 
 
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 

 

Uznesenie č. 29/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
K bodu č. 12: Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce 
 
a) Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné berie na vedomie informáciu o stave stavieb vo vlastníctve 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 

 

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 
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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 
 
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 

 
Uznesenie č. 31/2021 

z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 
 

 
K bodu č. 13: Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
a) Obecné zastupiteľstvo  obce Priepasné schvaľuje čerpanie rezervného fondu na projektovú dokumentáciu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu s kultúrnym domom v obci Priepasné“ v rozsahu 
pre stavebné povolenie na budovu so s. č. 109 ležiacej v k. ú. Priepasné na parcele číslo 13165/2 vo výške 2664,- 
Eur 
 
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 

 

Uznesenie č. 32/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
K bodu č. 13: Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 
b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje  čerpanie rezervného fondu na oprávnené výdavky vo 
výške  1018,80 Eur  na realizáciu projektu  Modernizácia detského ihriska pri Komunitnom centre v Obci 
Priepasné s kódom NFP309070Z228 schváleného pre nenávratný finančný príspevok Rozhodnutím o 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok číslo NFP309070Z228 zo dňa 14.04.2021 vydaným 
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 
 
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 

 

Uznesenie č. 33/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
 
K bodu č. 14: Návrh na II. Zmenu rozpočtu 
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a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na II. zmenu  rozpočtu  obce v roku  2021. 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  schvaľuje II.  zmenu rozpočtu obce v roku 2021 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 299 360,00 € a celkovými výdavkami vo výške 299 360,00  € 
 
Bežné príjmy                   255 520,00                Bežné výdavky:                  255 520,00 
Kapitálové príjmy:                     0,00               Kapitálové výdavky             43 840,00 
Finančné príj. operácie    43 840,00                Finanč. výdav. operácie:               0,00 
Príjmy celkom                  299 360,00               Výdavky celkom                299 360,00 
 
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 

 

Uznesenie č. 34/2021 
z II. rokovania Obecného zastupiteľstva obce Priepasné zo dňa 19.05.2021 

 
K bodu č. 15: Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie prerokované témy v bode rôzne 
 
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 
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Prílohy k zápisnici 

 

1. Materiál k bodu č. 4.: Stanovisko hlavného kontrolóra k úveru 
2. Stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Priepasné za rok 2020. 
3. Materiál na schválenie záverečného účtu. 
4. Správa z finančnej kontroly na mieste. 
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 
6. Stanovisko kontrolóra k úveru 
7. Návrh na prefinancovanie oprávnených výdavkov pre projekt s kódom NFP309070Z228 
8. Zámer na zateplenie verejných budov vo vlastníctve obce- návrh uznesení 
9. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
10. Návrh na II. Zmenu rozpočtu v roku 2021 
11. Hospodársky výsledok spoločnosti 


