ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.12. 2013
Prítomní:
1. Peter Czere
2. Dušan Čúvala
3. Ján Potúček
4. Pavol Potúček,
5. Štefan Stančík ospravedlnený za meškanie, pristúpil k rokovaniu o 16:07 hodine
6. Vladimír Valihora
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 riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19.12.2013 o 16.00 h v zasadačke
Obecného úradu v Priepasnom.

NÁVRH PROGRAMU OZ

Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie Verejnej vyhlášky s oznámením a pozvánkou pre všetkých vlastníkov poľovných
pozemkov v poľovnom revíri Priepasné
6. Záver

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 17.12.2013
Zvesené z úradnej tabule dňa ...........................................

1.Otvorenie zasadnutia
Pán starosta privítal prítomných a poslancov obecného zastupiteľstva.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa určil p. Annu Holičovú, za overovateľov pánov Jána Potúčka a Ing. Pavla Potúčka.
Pán poslanec Štefan Stančík sa ospravedlnil. K rokovaniu pristúpil neskôr.
Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, pán starosta oznámil, že obecné
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

3. Schválenie programu rokovania
Pán starosta prečítal navrhované body programu :
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Prerokovanie Verejnej vyhlášky s oznámením a pozvánkou pre všetkých vlastníkov poľovných
pozemkov v poľovnom revíri Priepasné
6. Záver

Pán starosta sa spýtal, či si želá niekto z obecného zastupiteľstva doplniť nejaký bod programu
zasadnutia. Nikto sa neprihlásil.
Dal hlasovať o programe rokovania obecného zastupiteľstva.
Za: Vladimír Valihora, Dušan Čúvala, Ján Potúček, Ing. Pavol Potúček
Proti: 0
Zdržal sa: 0.
Program OZ bol prijatý.
4. Kontrola uznesení
„Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne.“
Pán starosta sa opýtal pána poslanca Jána Potúčka, či prebehol výbor TJ Slovan Priepasné, kde sa
preberala zmluva o výpožičke.
Pán Potúček Ján sa spýtal či je to potrebné ešte tohto roku, že by to chcel prerokovať na výročnej
schôdzi.
Pán starosta povedal, aby sa na to nezabudlo a dotiahlo sa to budúci rok.
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky k bodu kontroly uznesení.
Nikto nemal.
Dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu kontrolu
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené
priebežne.
Za: Vladimír Valihora, Dušan Čúvala, Ján Potúček, Ing. Pavol Potúček
Proti: 0
Zdržal sa: 0.

O 16:07 hodine pristúpil na zasadnutie k rokovaniu obecného zastupiteľstva poslanec Štefan Stančík.
5. Prerokovanie Verejnej vyhlášky s oznámením a pozvánkou pre všetkých vlastníkov poľovných
pozemkov v poľovnom revíri Priepasné
V rôznych pracovných materiáloch obecné zastupiteľstvo obdržalo kompletné materiály týkajúce sa
Poľovného revíru Priepasné, ktoré boli k nahliadnutiu aj na rokovaní. Pán starosta povedal, že na
rokovaní sú materiály, ktoré mu boli odovzdané pri nástupe do funkcie a ostatné následné dokumenty,
ktoré sa týkajú poľovného revíru Priepasné. Ďalej povedal, že ide o rôzne žiadosti adresované na
Obec Priepasné vo veci poľovníctva, listy k uplatneniu práv, odpovede z rôznych ministerstiev na
žiadosti o usmernenie, pozvánky, verejnú vyhlášku s oznámením, uznesenia, návrhy uznesení
a podobne. V zmysle zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 5 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov odseku 3 Zhromaždenie zvoláva zástupca najmenej
jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len "zvolávateľ") počítanej z výmery pozemkov
navrhovaných na začlenenie do poľovného revíru písomnou pozvánkou alebo verejnou vyhláškou,
ktorá musí byť zverejnená vo všetkých dotknutých obciach obvyklým spôsobom najmenej 5 pracovných
dní pred konaním zhromaždenia. Obec obdržala verejnú vyhlášku, ktorá je zároveň oznámením
a pozvánkou. Obci Priepasné bola doručená tiež žiadosť, v ktorej sa uvádza Poľovnícka organizácia
MIROM-REV so sídlom v Myjave a konkretizuje, že chce umožniť výkon práva poľovníctva najmä
občanom obce Priepasné, dobrá spolupráca by spočívala vo vzájomnej úcte, zviditeľňovala by obec na
výstave trofejí ulovenej zveri, prispievala by do miestnych novín, spolupracovali by s TJ Slovan
Priepasné a každoročne by prispievali na konajúci sa futbalový turnaj, raz za rok by vykonali kultúrne
podujatie pre občanov obce Priepasné, prispeli by svojou mierou k ochrane životného prostredia
a majetku obce. Tiež, že prílohu tvorí predpokladaný zoznam členskej základne, ktorá je veľká časť
zložená z členov v súčasnosti pôsobiaceho poľovného združenia a obyvateľov obce, ktorí v minulosti
boli členmi v súčasnosti pôsobiaceho poľovného združenia. Vo veci poľovníctva rokovalo obecné
zastupiteľstvo opakovane, pričom uznesenia mali vždy na mysli zásadne verejný záujem. Pán starosta
uviedol, že obecné zastupiteľstvo prerokuje bod programu a návrhy uznesení v súlade so zákonom č.
274/2009 Z.z. o poľovníctve a ďalšími predpismi, nariadeniami a v súlade so štatútom obce
Priepasné.
Ďalej oboznámil obecné zastupiteľstvo, že v zmysle rokovacieho poriadku §7 ods. 1 v prípade
prerokúvania vecí a informácií chránených podľa osobitných zákonov, sa môže obecné zastupiteľstvo
uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo jeho časť je neverejné.
V prerokovávanom bode boli v niektorých materiáloch informácie chránené podľa osobitého zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pán starosta poprosil obecné zastupiteľstvo, ak má nejaké otázky k bodu programu, aby položilo po
vyzvaní otázku bez použitia osobných údajov z materiálov a v prípade, že sa týka otázka časti ochrany
osobných údajov podľa osobitého zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov požiadal OZ, aby sa uzniesli pred odpoveďou na návrh najskôr časti
rokovania ako neverejného.
Spýtal sa, či má niekto z obecného zastupiteľstva otázky k bodu programu, alebo pracovným
materiálom.
Nikto nemal.
Prečítal návrhy uznesení k bodu programu:
5a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
schvaľuje
užívanie poľovného revíru Poľovníckej organizácii MIRON – REV,
IČO: 421486777, sídlo: Novomestská14, 907 01 Myjava od roku 2014 na dobu 10 rokov na
poľovných pozemkoch
vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné v poľovnom revíri Priepasné,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č. 424/1994 zo dňa 09.08.1994,
ktoré nadobudlo účinky právoplatného rozhodnutia dňa 31.08.1994.

5b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
poveruje
starostu obce na zastupovanie Obce Priepasné ako vlastníka poľovných
pozemkov vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné
v poľovnom revíri Priepasné na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov,
ktoré bude konané v zmysle zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v plnom rozsahu vrátane podpísania zmluvy o užívaní spoločného poľovného
revíru Priepasné na poľovných pozemkoch vo vlastníctve obce Priepasné v poľovnom revíri
Priepasné,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č. 424/1994 zo dňa 09.08.1994,
ktoré nadobudlo účinky právoplatného rozhodnutia dňa 31.08.1994 od roku 2014 na dobu 10 rokov.
Pán starosta sa spýtal, či má niekto iný návrh uznesenia. Nikto nemal, tak dal hlasovať že:
5a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
schvaľuje
užívanie poľovného revíru Poľovníckej organizácii MIRON – REV,
IČO: 421486777, sídlo: Novomestská 14, 907 01 Myjava od roku 2014 na dobu 10 rokov na
poľovných pozemkoch vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné v poľovnom revíri Priepasné,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č. 424/1994 zo dňa 09.08.1994,
ktoré nadobudlo účinky právoplatného rozhodnutia dňa 31.08.1994.
Za: Ján Potúček, Ing. Pavol Potúček, Štefan Stančík
Zdržal sa: Vladimír Valihora, Dušan Čúvala
Proti: 0
Pán starosta dal hlasovať, že
5b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
poveruje
starostu obce na zastupovanie Obce Priepasné ako vlastníka poľovných
pozemkov vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné
v poľovnom revíri Priepasné na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov,
ktoré bude konané v zmysle zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v plnom rozsahu vrátane podpísania zmluvy o užívaní spoločného poľovného
revíru Priepasné na poľovných pozemkoch vo vlastníctve obce Priepasné v poľovnom revíri
Priepasné,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č. 424/1994 zo dňa 09.08.1994,
ktoré nadobudlo účinky právoplatného rozhodnutia dňa 31.08.1994 od roku 2014 na dobu 10 rokov.
Za: Ján Potúček, Ing. Pavol Potúček, Štefan Stančík
Zdržal sa: Vladimír Valihora, Dušan Čúvala
Proti: 0
6. Záver
Pán starosta ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva a poprial všetkým príjemné sviatky a úspešný
vstup do nového roka 2014.
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UZNESENIA
zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.12.2013

Uznesenie č. 67
5a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
schvaľuje
užívanie poľovného revíru Poľovníckej organizácii MIRON – REV,
IČO: 421486777, sídlo: Novomestská14, 907 01 Myjava od roku 2014 na dobu 10 rokov na
poľovných pozemkoch
vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné v poľovnom revíri Priepasné,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č. 424/1994 zo dňa 09.08.1994,
ktoré nadobudlo účinky právoplatného rozhodnutia dňa 31.08.1994.
Uznesenie č. 68
5b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné
poveruje
starostu obce na zastupovanie Obce Priepasné ako vlastníka poľovných
pozemkov vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné

v poľovnom revíri Priepasné na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov,
ktoré bude konané v zmysle zákona č.274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v plnom rozsahu vrátane podpísania zmluvy o užívaní spoločného poľovného
revíru Priepasné na poľovných pozemkoch vo vlastníctve obce Priepasné v poľovnom revíri
Priepasné,
ktorý bol uznaný rozhodnutím Lesného úradu Senica pod č. 424/1994 zo dňa 09.08.1994,
ktoré nadobudlo účinky právoplatného rozhodnutia dňa 31.08.1994 od roku 2014 na dobu 10 rokov.
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