
OBEC PRIEPASNÉ 
Priepasné 109 

 
ZÁPISNICA  zo zasadania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 
25.11.2022 kultúrnom dome budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

 

Starosta  Obce Priepasné  Peter  Czere v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvolal  zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo  v stredu 25.11.2022 o 16:30 hodine 
v budove Obecného úradu Priepasnom v  sále Kultúrneho domu, Priepasné 109.  

 

   

  

PROGRAM SPOLOČNÉHO ZASADNUTIA ZASTUPITEĽSTIEV  

 
1.  Otvorenie zasadnutia 
     Štátna hymna 
2.  Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 
obecného zastupiteľstva 
3.  Slávnostné zloženie sľubu starostu a odovzdanie osvedčení o voľbe 
4.  Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o  voľbe 
5.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
6.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 
7.  Voľba mandátovej komisie 
8.  Voľba  návrhovej  komisie  
9.  Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
10. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá 
starosta a ani zástupca starostu 
12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu 
obce  a hlavného kontrolóra obce 
14. Záver 
 
 
 

 

 

prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

 

V zmysle  ust. 13 ods. 3 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v 
zmysle neskorších právnych predpisov zahrala  štátna hymna. 

 



1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce  privítal poslancov obecného zastupiteľstva v Priepasnom, zvolených 
kandidátov do obecného zastupiteľstva, občanov Priepasného a hostí. Poslancom a zástupcovi 
starostu obce odovzdal ďakovné listy starostu obce za predchádzajúce volebné obdobie 2018 
– 2022. V súlade s ustanovením zákona 369/1990 Zb . o obecnom zriadení  otvoril dnešné 
spoločné  zasadnutie zastupiteľstiev  v Priepasnom.  

 
2.  Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 
obecného zastupiteľstva 

Starosta odovzdal slovo Vladimírovi Blatniakovi – predsedovi miestnej volebnej komisie, 
ktorý prítomných  oboznámil  s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce nasledovne : 

Výsledky hlasovania volieb do orgánov samosprávy v Priepasnom 
Počet voličov zapísaných v zozname 292 
Počet voličov ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 213 
Počet voličov ktorí odovzdali obálku    212 
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 206  
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce 210 
Účasť  72,60% 
 
Počty hlasov za starostu obce: 
1. Peter Czere, 47 r., starosta obce, nezávislý kandidát   – 153 
2. Štefan Potúček, Ing., 57 r., ekonóm, nezávislý kandidát  – 57 
 
Počty hlasov za poslanca obecného zastupiteľstva : 
1. Andrea Blatniaková, 41 r., umelkyňa, SME RODINA   –  60 
2. Peter Cigánek, 36 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát  – 145 
3. Peter Hrajnoha, 38 r., lesník, koalícia Smer – sociálna demokracia a Slovenská národná 
strana – 135 
4. Ján Marek, Bc., 31 r., živnostník, koalícia Smer – sociálna demokracia a Slovenská národná 
strana – 113 
5. Ivana Mládeková, 38 r., nezamestnaná, Sloboda a Solidarita – 40 
6. Matúš Mládek, Mgr., 45 r., podnikateľ, Sloboda a Solidarita -100 
7. Martin Mosnáček, 44 r., živnostník, koalícia Smer – sociálna demokracia a Slovenská 
národná strana 112. 
 
Starostom obce Priepasné bol zvolený Peter Czere s počtom hlasov 153 , do obecného 
zastupiteľstva boli zvolení:  Peter Cigánek s počtom hlasov: 145, Peter Hrajnoha s počtom 
hlasov: 135, Ján Marek s počtom hlasov: 113, Martin Mosnáček s počtom hlasov: 112  a 
Matúš Mládek s počtom hlasov: 100. 
 
 
 
 
3. Slávnostné zloženie sľubu starostu, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom a odovzdanie osvedčení o voľbe. 

Starosta obce zložil slávnostne sľub  starostu: 

"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, 
ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné 



zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej 
funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 
 
Starosta obce  potvrdil  zloženie sľubu podpisom a zároveň potvrdil podpisom čestné 
prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcie.                               

Predseda miestnej volebnej komisie  odovzdal zvolenému starostovi osvedčenie o zvolení. 
Pán starosta prevzal  insígnie a prevzal ustanovujúce zasadnutie. 
 
Podpísaný sľub starostu tvorí prílohu zápisnice č. 2      

 

4.  Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení  o voľbe 

 

Ďalej pristúpili novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva k slávnostnému zloženiu sľubu 
podpisom bez výhrad, ktorý zvolení poslanci potvrdili na osobitom liste: „Sľubujem na svoju 
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, 
dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne 
záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich 
budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

Poslanci   potvrdili  zloženie sľubu podpisom a zároveň potvrdili  podpisom čestné 
prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcií.  

  

Predseda miestnej volebnej komisie – odovzdal  osvedčenia o zvolení poslancom obecného 
zastupiteľstva a zablahoželal  poslancom Obecného zastupiteľstva . 
 

Podpísaný sľub poslancov tvorí prílohu zápisnice č. 3     

 

5. Vystúpenie novozvoleného starostu 

Pán starosta vystúpil s nasledovným príhovorom : 
 

Vážení páni poslanci, vážení prítomní, 

v tomto roku sme mali možnosť,  viac ako po iné roky, hodnotiť, ako sa naša obec za 
uplynulé 4ročné obdobie posunula, rozvíjala. Neboli to ľahké roky, pretože nás obmedzovalo 
obdobie spojené predovšetkým s pandémiou Covid-19.  

Napriek tomu sa mnohé podarilo zrealizovať, vynoviť, dokázať, či vyhrať, no tiež plánovať 
do ďalších rokov.  S veľkou vďakou vnímam výsledky komunálnych volieb v našom 
Priepasnom, s veľkou úctou a rešpektom voči všetkým priepasňancom vstupujem do ďalších 
rokov v pozícii starostu našej obce.  

Sú to mnohé plány a vízie, ktorými chcem naďalej čo najsvedomitejšie nadviazať na 
uplynulých 12 rokov. Ďakujem, že vďaka Vašej dôvere spoločne kráčame ďalej. 



Nedá mi neobzrieť sa späť. Nepozerám sa len s hrdosťou na našu dedinu a na modernizáciu a 
rozvoj, ktorý v nej za posledné roky nastal. Spomínam často na ľudí, ktorí ma v mojej v snahe 
byť pre naše Priepasné prínosom, veľmi ovplyvnili, podporili a pomáhali, či sú alebo nie sú 
už dnes medzi nami. Sú to názory, rady no aj pripomienky Vás všetkých, ktoré rád pozorne 
počúvam.   

Nie je možné menovite spomenúť či poďakovať každému z Vás osobne, či spoločne 
organizáciám, ktoré u nás pôsobia. Vám všetkým patrí moje úprimné ďakujem. Vaša dôvera 
je pre mňa veľmi zaväzujúca. 

Moja veľká vďaka patrí aj mojim najbližším spolupracovníkom—zamestnancom obecného 
úradu, poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým blízkym priateľom, kamarátom, 
známym. Všetkým, ktorí vždy stáli na strane rozvoja a podpory nášho Priepasného.  

Nastávajúce obdobie bude pre samosprávy, no tiež pre jej občanov, nie ľahkým obdobím. 
Verím, že spoločnými silami zvládneme všetky prekážky tak, ako tomu bolo vlastne už 
veľakrát. S úsmevom, žartom a pozitívnou náladou,  pretože s dobrou vôľou ide vždy všetko 
akosi ľahšie.  

Ďakujem za pozornosť. 

 
Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, starosta obce oznámil, že 
zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 5 poslancov, z celkového počtu 5. 

 
6. Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 
 
Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil p. Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov 
poslancov Mgr. Matúša Mládka a Martina Mosnáčka 

 
7. Voľba mandátovej komisie 
 
Do mandátovej komisie s vymedzenými úlohami navrhol starosta poslancov Peter Cigánek, 
Peter Hrajnoha a Bc. Ján Marek. 
Z poslancov k návrhu  nik nevystúpil, o mandátovej komisií  a úlohách dal starosta hlasovať. 
 
A) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom – § 15 zákona o obecnom zriadení 
1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Peter 
Hrajnoha 
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov 
novozvoleného obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom 
zákonom predpísaného sľubu, 
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení 
zvolených funkcionárov, 
- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

Výsledky hlasovania: 

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



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

Mandátová komisia odkontrolovala výsledky volieb, predpísané sľuby a nezlučiteľnosť 
funkcií. Po kontrole o výsledku zistenia dal starosta hlasovať.   

B) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 
1. berie na vedomie 
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 
2. konštatuje, že 
- novozvolený starosta obce Priepasné Peter Czere zložil zákonom predpísaný sľub 
starostu obce, 
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Priepasné zložili zákonom predpísaný 
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:  Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Ján Marek Bc.,  
Matúš Mládek, Mgr., Martin Mosnáček 
- nezistili prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov. 

Výsledky hlasovania: 

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

Správa mandátovej komisie s podpísanými čestnými vyhláseniami o nezlučiteľnosti funkcií 
tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
 
8. Voľba  návrhovej  komisie  
Starostra obce navrhol členov a úlohy návrhovej komisie  
Z poslancov k návrhu nik nevystúpil. 
 
A) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom podľa - § 15 zákona o obecnom zriadení –  
1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov: Matúš Mládek, Mgr., Ján Marek Bc., 
Peter Hrajnoha 
2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 
Sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu 
a k postupu rokovania návrhy uznesení. 

Výsledky hlasovania: 

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

 
9.  Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 



Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, starosta oznámil, že 
ustanovujúce zasadnutie je zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania 
schopné. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte  5 poslancov, z celkového počtu 5. 
 
Starosta prečítal návrh programu. Z poslancov k návrhu nik nevystúpil. 

1.  Otvorenie zasadnutia 
     Štátna hymna 
2.  Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 
obecného zastupiteľstva 
3.  Slávnostné zloženie sľubu starostu a odovzdanie osvedčení o voľbe 
4.  Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o voľbe 
5.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
6.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 
7.  Voľba mandátovej komisie 
8.  Voľba  návrhovej  komisie  
9.  Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
10. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá 
starosta a ani zástupca starostu 
12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu 
obce a hlavného kontrolóra obce 
14. Záver 
 
 
O programe rokovania obecného zastupiteľstva na deň 25.11.2022 dal starosta hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného 
zastupiteľstva v Priepasnom dňa 25.11.2022 v nasledovnom znení: 
1.  Otvorenie zasadnutia 
     Štátna hymna 
2.  Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 
obecného zastupiteľstva 
3.  Slávnostné zloženie sľubu starostu a odovzdanie osvedčení o voľbe 
4.  Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o voľbe 
5.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
6.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 
7.  Voľba mandátovej komisie 
8.  Voľba  návrhovej  komisie  
9.  Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
10. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie 
nezvolá starosta a ani zástupca starostu 
12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, 
starostu obce  a hlavného kontrolóra obce. 
14. Záver 
 



 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin 
Mosnáček  
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
10.  Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 
 
 
Podľa § 13b ods. 1 a 3 zákona o obecnom zriadení starostu zastupuje zástupca starostu, 
ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia 
sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca 
starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak 
starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od 
odvolania zástupcu starostu. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom 
starostom v písomnom poverení. 
 
Výkonom funkcie zástupcu starostu obce Priepasné poveril starosta obce  Petra Cigánka. 
 
 
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie 
nezvolá starosta a ani zástupca starostu 
 
V tomto bode poveril starosta  poslanca  obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 1 a 2 
zákona o obecnom zriadení a to z dôvodu ochrany pred nečinnosťou starostu obce, ktorý bude 
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva hlasovať o návrhu.  

O poverení poslanca dal starosta hlasovať 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  poveruje poslanca Petra Hrajnohu zvolávaním a 
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, 
ods. 3 tretia veta, ods. 5 štvrtá veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov. 

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

 
 
 
 
 
 
 



12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
 
Starosta obce oboznámil, že zriadenie komisie a zloženie komisie pre ochranu verejného 
záujmu vyplýva priamo zo zákona 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov. Starosta oboznámil prítomných o členoch  a predsedovi 
komisie z predchádzajúceho volebného obdobia a že do komisie sú navrhnutí všetci poslanci 
obecného zastupiteľstva a volí sa predseda. Nikto nemal iný návrh.  
 
Voľba predsedu a členov komisie prebehla na zasadnutí  s týmito výsledkami:  
 Za predsedu komisie: Mgr. Matúš Mládek 
 Členovia komisie : Bc. Ján Marek, Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Peter Hrajnoha  
 
O zriadení komisie dal starosta hlasovať 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje Komisiu pre ochranu verejného 
záujmu 
   
Výsledky hlasovania: 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin 
Mosnáček  
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
O zvolených do komisie  dal starosta hlasovať. 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné volí:  
 b.l/ za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Matúš Mládek  
 b.2/ členov komisie pre ochranu verejného záujmu Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. 
Ján Marek, Martin Mosnáček 
 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin 
Mosnáček  
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
 
 
13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, 
starostu obce  a hlavného kontrolóra obce 
 
Starosta obce oboznámil že komisia zabezpečuje súlad so zákonom o sťažnostiach. Starosta 
oboznámil prítomných o členoch  a predsedovi komisie z predchádzajúceho volebného 
obdobia a že do komisie sú navrhnutí všetci poslanci obecného zastupiteľstva v pôvodnom 
zložení z predchádzajúceho volebného obdobia a volí sa predseda. Nikto nemal iný návrh. 
 
Voľba predsedu a členov komisie prebehla na obecnom zastupiteľstve s týmito výsledkami:  
 Za predsedu komisie: Bc. Ján Marek  
 Členovia komisie : Mgr. Matúš Mládek, Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Peter Hrajnoha  
 Keďže nikto nemal doplňujúce otázky k bodu. O komisi a zvolených dal starosta hlasovať. 
 



 a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje Komisiu prešetrovania sťažností 
proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra obce.  
  
Výsledky hlasovania: 

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

 
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  volí za predsedu komisie: Bc. Ján Mareka  
 členov komisie : Mgr. Matúš Mládek, Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Peter 
Hrajnoha  
 
Výsledky hlasovania: 

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

 
 
 
 14. Záver 
 
Starosta obce na záver dnešného ustanovujúceho zasadnutia pozval prítomných  na malé 
pohostenie a na podujatia pred a počas adventu, ktorým budú tvorivé dielne spojené s výrobou 
adventných vencov dňa 26.11.2022 o 16:00 hod., pre mladšiu generáciu príde Mikuláš dňa 
3.12.2022  o 16:00 hodine a dňa 17.12. 2022 oslávime spoločne Vianoce v Priepasnom. 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva starosta ukončil o 17,50 hod a povedal, že sa teší na 
ďalšiu spoluprácu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 U Z N E S E N I A    č.  1 - 9 

                          z I.  zasadnutia OZ v Priepasnom  zo dňa 25.11.2022        

                                                 Uznesenie č. 1/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 7. Voľba mandátovej komisie 
 
A) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom – § 15 zákona o obecnom zriadení 
1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov Peter Cigánek, Bc. Ján Marek, Peter 
Hrajnoha 
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 
- overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 
sľubu, 
- zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov, 
- a podať o výsledkoch správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva. 

Výsledky hlasovania: 

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

                                                                                                       Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                   Uznesenie č. 2/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 7. Voľba mandátovej komisie 
 
B) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné 
1. berie na vedomie 
- výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, 
2. konštatuje, že 
- novozvolený starosta obce Priepasné Peter Czere zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce, 
- zvolení poslanci obecného zastupiteľstva obce Priepasné zložili zákonom predpísaný sľub 
poslanca obecného zastupiteľstva:  Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Ján Marek Bc.,  Matúš 
Mládek, Mgr., Martin Mosnáček 
- nezistili prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov. 

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

                                                                                                       Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 

 

                                                    Uznesenie č. 3/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 8. Voľba  návrhovej  komisie  
 
A) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom podľa - § 15 zákona o obecnom zriadení –  
1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov: Matúš Mládek, Mgr., Ján Marek Bc., Peter 
Hrajnoha 
2. vymedzuje úlohy návrhovej  komisie nasledovne: 
Sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 
rokovania návrhy uznesení. 

Výsledky hlasovania: 

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

                                                                                                       Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 



 

 

                                                  Uznesenie č. 4/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 9.  Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného 
zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
v Priepasnom dňa 25.11.2022 v nasledovnom znení: 
1.  Otvorenie zasadnutia 
     Štátna hymna 
2.  Oznámenie  výsledkov volieb v obci na funkciu starostu obce a na funkciu poslancov 
obecného zastupiteľstva 
3.  Slávnostné zloženie sľubu starostu a odovzdanie osvedčení o voľbe 
4.  Slávnostné zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie osvedčení o voľbe 
5.  Vystúpenie novozvoleného starostu 
6.  Určenie  zapisovateľa a overovateľov  zápisnice 
7.  Voľba mandátovej komisie 
8.  Voľba  návrhovej  komisie  
9.  Schválenie ďalšieho programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
10. Oboznámenie poslancov s poverením  na  výkon funkcie zástupcu starostu 
11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 
zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď zasadnutie nezvolá 
starosta a ani zástupca starostu 
12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu 
obce  a hlavného kontrolóra obce 
14. Záver 
 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin 
Mosnáček  
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
                                                                                                       Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                    Uznesenie č. 5/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 11. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v prípadoch určených v zákone o obecnom zriadení keď 
zasadnutie nezvolá starosta a ani zástupca starostu 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  poveruje poslanca Petra Hrajnohu zvolávaním a 
vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 
tretia veta, ods. 5 štvrtá veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov. 

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

 

 

                                                            

                                                     Uznesenie č. 6/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje Komisiu pre ochranu verejného záujmu 
 

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

 

 

                                                      Uznesenie č. 7/2022 



Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 12. Voľba členov Komisie pre ochranu verejného záujmu  
 
b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné volí:  
 b.l/ za predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Matúš Mládek  
 b.2/ členov komisie pre ochranu verejného záujmu Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján 
Marek, Martin Mosnáček 
 
 

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

 

 

 

 

 

                                                     Uznesenie č. 8/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca 
OZ, starostu obce  a hlavného kontrolóra obce 
 
a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje Komisiu prešetrovania sťažností proti 
činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra obce.  
  
 
Výsledky hlasovania: 
Prítomní: Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin 
Mosnáček  
Za : Peter Cigánek, Peter Hrajnoha, Bc. Ján Marek, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček  
Proti : 0 
Zdržal sa : 0 
Nehlasoval: 0 
                                                                                                        Peter Czere 
                                                                                                            Starosta obce 

 

 



 

                                                      Uznesenie č. 9/2022 

Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 25.11. 2022 

K bodu 13. Voľba členov do Komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca 
OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra obce 
 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  volí za predsedu komisie: Bc. Ján Mareka  
 členov komisie : Mgr. Matúš Mládek, Peter Cigánek, Martin Mosnáček, Peter Hrajnoha  
 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prílohy  



zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konané dňa 27.4.2022 
v kultúrnom dome Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109 

 
1. Prezenčná listina zo zasadnutia OZ zo dňa 27.4.2022 

Písomné materiály podľa zápisnice: 
      2.  Sľub starostu obce 
      3.  Sľub poslancov obecného zastupiteľstva 
      4.   Správa mandátovej komisie + Čestné vyhlásenie o nevykonávaní funkcie, ktorá by     
              bola nezlučiteľná  s funkciou starostu obce a s funkciou poslanca obecného  
              zastupiteľstva.  
    


