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A                                                                      OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                              Z Á P I S N I C A 

                                                       zo zasadnutia OZ konaného dňa 19.3.2014 

 

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 uskutočnilo  v stredu  19.3.2014  o 16.00 h v priestoroch  
Obecného úradu  v Priepasnom. 

 

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Dušan Čúvala 

3. Ján Potúček 

4. Pavol Potúček, Ing. 

5. Štefan Stančík,  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ 

  

Program:  

1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh na schválenie záverečného účtu obce a stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
6. Návrh na 1. úpravu rozpočtu 
7. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, pozemku, p.č. 15534/10 o výmere 4m2 
8. Prerokovanie platu starostu 
9. Návrh na pôsobnosť Mestskej polície Brezová pod Bradlom v k.ú. Priepasné  
10. Návrhy na ocenenie občanov Cenou obce 
11. Návrh na udelenie Čestného občianstva  obce Priepasné 
12. Návrh zápisov do kroniky obce 
13. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
14. Rôzne 
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1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta srdečne privítal prítomných na  obecnom zastupiteľstve. 

2. Za  overovateľov zápisnice určil p. Valihoru Vladimíra a p. Čúvalu Dušana, za zapisovateľa 
dnešného obecného zastupiteľstva určil p. Annu Švrčkovú . 

Vzhľadom na to, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, pán starosta skonštatoval, že obecné 
zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

3. Schválenie programu rokovania 

Pán starosta prečítal prítomným program zastupiteľstva 
Program:  
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Záverečný účet obce, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
6. Návrh na 1. úpravu rozpočtu 
7. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, pozemku, p.č. 15534/10 o výmere 4m2 
8. Prerokovanie platu starostu 
9. Návrh na pôsobnosť Mestskej polície Brezová pod Bradlom v k.ú. Priepasné  
10. Návrhy na ocenenie občanov Cenou obce 
11. Návrh na udelenie Čestného občianstva  obce Priepasné 
12. Návrh zápisov do kroniky obce 
13. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
14. Rôzne 

 
Keďže si nikto z poslancov neželal doplniť bod programu zasadnutia, pán starosta dal  
hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0. Program OZ bol prijatý počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

4. Kontrola uznesení 

Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

Pán starosta 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. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  

5. Záverečný účet obce, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
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Pán starosta pripomenul, že v  pracovných materiáloch poslanci obdržali záverečný účet obce, 
stanovisko kontrolóra obce a návrhy uznesení. Spýtal sa, či má  niekto k tomuto bodu programu nejaký 
príspevok. Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať, že: 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.  
 
Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 1 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

   
b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 2 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prebytku vo výške  6 495,31 Eur, zisteného 
podľa    ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na  
tvorbu rezervného fondu  6 495,31 Eur.  

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 3 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom navrhuje použitie rezervného fondu na splátku úveru v čiastke  
3 247,65 Eur a na kapitálové výdavky 3 247,65 Eur. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihor.a Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 4 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

 

6. Návrh na 1. úpravu rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje zmenu rozpočtu 
rozpočtovým opatrením č. 2  v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov podľa priloženého návrhu nasledovne: 

 

Bežné príjmy                   166 989,- €       Bežné výdavky:                             166 989,– € 
Kapitálové príjmy:           15 000,- €       Kapitálové výdavky:                       15 000,– € 
Finančné prij. operácie:  10 000,– €      Finančné výdavkové operácie:       10 000,– € 
Príjmy celkom                191 989,- €       Výdavky celkom:                           191 989,- € 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 5 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

7. Prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, pozemku, p.č. 15534/10 o výmere 4m2 

V súlade s Všeobecne záväzným nariadením Obce Priepasné č. 4/ 2011 o zásadách hospodárenia s 
majetkom obce bola po rokovaniach podpísaná nová, výhodnejšia nájomná zmluva so spoločnosťou 
RadioLan spol. s r.o., ktorá je právnym nástupcom predchádzajúceho nájomcu, spoločnosti Fiber 
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Network Myjava s.r.o.. Obec získala podpisom zmluvy vyšší príjem do rozpočtu obce t.j. 100 eur 
ročne, pričom je poskytovaný bezplatne rýchlejší internet so službami v súčasnej ročnej hodnote 
154,80 Eur. Týmto krokom zároveň obec ušetrí 278,40 Eur na internetovom pripojení, čo boli náklady 
na pôvodný a pomalší internet. 

Keďže nemal nikto k uvedenému bodu pripomienky, ani návrhy, dal pán starosta hlasovať,  že: Obecné 
zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce, 
pozemku s p.č. 15534/10 o výmere 4m2 nájomnou zmluvou. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihor.a Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 6 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

 

8. Prerokovanie platu starostu 

V súlade so zákonom č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest po ostatnej novele č. 154/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. júna 2011(ďalej len zákon 
o platových pomeroch) obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje (§ 4 ods. 4 
zákona o platových pomeroch). Pán starosta prečítal Prečítam návrhy uznesení: 

Návrh uznesenia č. 7  o určení platu starostu s účinnosťou od 1. 1. 2014: 

 
Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje mesačný plat 
starostu obce Priepasné s účinnosťou od 1.1.2014  vo výške platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 29 
%. Plat starostu obce Priepasné vo výške 1584,- EUR pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1 
228 eur a zvýšenia platu vo výške 356,- EUR. 

 
Návrh uznesenia č. 8 o kritériách pri posudzovaní zvýšenia platu starostu: 

Kritériami pre zvýšenie platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov pri 
prerokovávaní platu starostu v lehote podľa § 4 ods. 4 tohto zákona sú plnenie rozpočtu obce za 
predchádzajúci kalendárny rok a priebežné plnenie rozpočtu obce za bežný rok, plnenie pracovných 
úloh starostu a uznesení obecného zastupiteľstva. 

Keďže nemal nikto k uvedenému bodu pripomienky, ani návrhy, dal pán starosta hlasovať  že: 

 Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 2011, ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov určuje mesačný plat 
starostu obce Priepasné s účinnosťou od 1.1.2014  vo výške platu 1. platovej skupiny zvýšeného  29 %. 
Plat starostu obce Priepasné vo výške 1584,- EUR pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1 
228 eur a zvýšenia platu vo výške 356,- EUR. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 7 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 
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Dávam hlasovať že: Kritériami pre zvýšenie platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov pri prerokovávaní platu starostu v lehote podľa § 4 ods. 4 tohto zákona sú plnenie rozpočtu 
obce za predchádzajúci kalendárny rok a priebežné plnenie rozpočtu obce za bežný rok, plnenie 
pracovných úloh starostu a uznesení obecného zastupiteľstva. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 8 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

 
9. Návrh na pôsobnosť Mestskej polície Brezová pod Bradlom v k.ú. Priepasné 

V tomto bode pán starosta oboznámil prítomných nasledovne : V súlade so zákonom 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  sme obdržali listy pre možnosť pôsobenia mestskej 
polície Brezová pod Bradlom na území obce Priepasné. 

V pracovných materiáloch poslanci bližšie obdržali informácie o páchaní priestupkov a trestnej 
činnosti v obci Priepasné a ďalšie informácie k tomuto bodu. Keďže nemal nikto pripomienky, pán 
starosta dal hlasovať že : 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom nesúhlasí s  pôsobnosťou mestskej polície mesta Brezová pod 
Bradlom podľa  § 2a zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  v 
katastrálnom území obce Priepasné. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 9  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

10. Návrhy na ocenenie občanov Cenou obce 

Cena obce Priepasné je najvyšším ocenením, ktoré je možné v súlade so štatútom obce Priepasné 
udeliť 1 x za rok. Do dnešného dňa neboli vznesené námietky ani iné návrhy.  
Keďže nemal nikto námietky, ani návrhy, dal pán starosta hlasovať že : 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa §35 Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008 Cenu 
obce Priepasné pani Alžbete Krásnej, za tvorivé výkony a významné pričinenie sa o rozvoj kultúry 
a propagáciu obce Priepasné. 

 
Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 10 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa §35 Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008 Cenu 
obce Priepasné pánovi Vladislav Valihorovi, za verejnoprospešnú činnosť, tvorivé výkony a významné 
pričinenie sa o rozvoj a propagáciu obce Priepasné. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihor.a Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 11 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

11. Návrh na udelenie Čestného občianstva  obce Priepasné 

Navrhovaní  Ing. Štefan Vičík, Oľga Reptová, PaedDr. Martin Janšto,  Prof. Ing. Arch. Jendreák 
a Zuzana Durcová sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce šírenia  jej 
mena  a zároveň obohatili ľudské poznanie. 
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Do dnešného dňa neboli vznesené námietky ani iné návrhy.  
Keďže nemal nikto námietky, ani návrhy dal pán starosta hlasovať že : 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa  §34 Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008 Čestné 
občianstvo obce Priepasné  pánovi  Ing. Štefanovi Vičíkovi. Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto? 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 12 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa  §34 Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008  Čestné 
občianstvo obce Priepasné  pánovi  PaedDr. Martinovi Janštovi.  

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 13 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa  §34 Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008 Čestné 
občianstvo obce Priepasné  pani  Ing. Oľge Reptovej. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 14 bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa  §34 Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008  Čestné 
občianstvo obce Priepasné  pani Zuzane Durcovej. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 15  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom udeľuje podľa  §34  Štatútu obce Priepasné číslo 1/2008 Čestné 
občianstvo obce Priepasné  pánovi  Prof. Ing. Arch. Jendreákovi  Ľudovítovi.  

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 16  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

 

12. Návrh zápisov do kroniky obce 

Pán starosta pripomenul poslancom OZ, že v pracovných materiáloch  obdržali návrh zápisov do 
kroniky obce. Keďže nemal nikto námietky, ani návrhy dal pán starosta hlasovať že : 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zápisy do kroniky za  rok 2013. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 17  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

13.  Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

Poslanci OZ obdržali žiadosť  vo svojich materiáloch aj s návrhom uznesenia. Cena v uznesení 
vychádzala zo znaleckého posudku obdobného prípadu z roku 2012.  

Pán starosta sa spýtal, či má niekto iné pripomienky alebo návrhy. Keďže sa nikto neprihlásil, dal  
hlasovať že: 
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Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  žiadosť Anny Potúčkovej, rod. Markovej, 
nar.8.3.1945, bytom Priepasné č. 41 o odkúpenie pozemku p.č. 14256, ktorý je v celosti vo vlastníctve 
obce Priepasné a tento pozemok je priľahlý k rodinnému domu s.č. 41 vo vlastníctve  žiadateľky Anny 
Potúčkovej. 

 Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom po posúdení žiadosti – podľa mapy, obhliadky v teréne, 
preverení, kto platí daň z nehnuteľností  a súladu predaja pozemku so zákonom súhlasí s predajom za 
nasledovných podmienok:  

Žiadateľka dá vypracovať geometrický plán, podľa skutočného užívania, tak aby bola zabezpečená 
bezproblémová priechodnosť miestnej komunikácie  predovšetkým v zimnom období.  

Pri vytyčovaní hraníc pozemku bude prítomný starosta obce.  

Kúpna cena je stanovená na sumu 3,235 eura/m2. 

Po vyhotovení geometrického plánu bude  tento predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a následne bude možné pripraviť kúpnu zmluvu. 

Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad 
a správny poplatok za vklad do katastra hradí kupujúca. 

Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 18  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 

14. Rôzne 

K bodu rôzne poslanci obdržali pracovné materiály. Pán starosta povedal, ak má niekto príspevok ku 
konkrétnej téme, nech sa prihlási. 

- Voľby riaditeľa MŠ:  v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle 
§ 5 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov obec 
Priepasné vyhlásila  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa (ky) Materskej školy 
v Priepasnom. Bližšie informácie sú aj na webstránke obce. 

 
-  Projekty v spolupráci s MŠ: 

Obec prihlásila MŠ do projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
„Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva” a prihláška bola pravdepodobne 
úspešná. Ak všetko prebehne v poriadku, tak ako sme preverili na stránke www.digiskola.sk, mala by 
byť Materská škola v Priepasnom vybavená digitálnym setom – interaktívnou tabuľou, notebookom 
a farebnou tlačiarňou. 
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Prtsc: 
 

 

 (V súčasnosti rokovala obec s Materskou školou so školou v Brezovej pod Bradlom pričom 
v spolupráci by sme sa radi zúčastnili projektu Erasmus +. Linky k projektu: 
http://web.saaic.sk/llp/sk/doc%5Cerasmusplus%5CvyzvaSK.pdf  a 
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_ErasmusPlus_novinky.cfm&sw_prog=3 .) 

 
- Zápis detí do MŠ: 

Pre školský rok 2014/15 v zmysle § 3 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení 
neskorších predpisov oznámila verejnosti zápis detí do Materskej školy na školský rok 2014/15. 
Zaznamenaných prihlášok je 17, z toho je 16 detí  je z Priepasného.  Pán starosta povedal, že je rád , 
že sme udržali Materskú školu a skvalitňuje sa jej úroveň. 

- Údržba Materskej školy:  
Priestory MŠ boli vymaľované, okrem miestností, ktoré budú vymaľované po výmene okien z dôvodu 
ich havarijného stavu. 

- Projektové zámery obce: 

Pre nasledujúce projektové obdobie a aj pre budúci plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  je 
nutné navrhnúť a spísať všetky projektové zámery obce Priepasné. V prílohe poslanci obdržali 
pripravené zosumarizovanie zámerov, ktoré budú prílohou zápisnice. Pán starosta sa spýtal, či má 
niekto iné pripomienky alebo návrhy. Keďže sa nikto neprihlásil, dal  hlasovať že: 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie projektové zámery obce Priepasné, ktoré 
tvoria prílohu zápisnice. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora. Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 19  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0 
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- Duatlon 2014 

Dňa 3. mája 2014 sa uskutoční v poradí 3. ročník Majstrovstiev SR v šprint duatlone dorastencov 
a juniorov 2014, Slovenský pohár, 2.kolo. Pri tejto príležitosti bude obmedzená premávka. 

- Pietna spomienka na M.R. Štefánika 

Dňa 3. mája 2014 sa uskutoční Pietna spomienka na M.R. Štefánika. Na neformálnom stretnutí dňa 
15.3. 2014, ktorého sa zúčastnili zástupcovia organizácií, škôl, združení, starostovia a poslanci obcí 
Košariská a Priepasné vznikla spolupráca, ktorá bola venovaná M.R.Štefánikovi. Občania 
Priepasného spolu s občanmi Košarísk zapália oheň, ktorý ponesú z obce Košariská na Bradlo, miesto 
posledného odpočinku M.R.Štefánika. Obe obce spoločne pozývajú všetkých občanov na fakľový 
pochod, na ktorý bude bezplatne zabezpečený autobus. Bližšie informácie a program budú spresnené a 
včas zverejnené.  

- Májové zpívání v Suchej Lozi 
 
 Obec Priepasné v spolupráci s obcou Suchá Loz nachádzajúcej sa na juhovýchode Moravy v Českej 
Republike a Centrom tradičnej kultúry Myjava Vás v rámci cezhraničnej spolupráce pozývajú na 
kultúrny  program do Suchej Loze s názvom „Májové zpívání" v Suché Lozi, ktoré sa koná 3. 5. 2014. 
 
- Čistenie obce 
 
Obec zvolala pracovné stretnutie Slovenskej správy ciest, Povodia Moravy, Štátnych lesov z dôvodu 
zabezpečenia údržby a bezpečnosti na tokoch, cestách III. triedy a miestnych komunikáciách, pričom 
obec zabezpečovala i vyčistenie okolie Mohyly v k.ú. Priepasné. Práce by mali byť ukončené do konca 
mesiaca. Ak by mali občania záujem, je možné orez drevín, čiže konáre, haluze a podobne umiestniť 
do priestoru bývalej hnojnej jamy. 
 

- Autobusy 
 
Pán starosta povedal, že sa včera náhodou dozvedel, že bola zrušená zástavka U Potúčkov. 
Trenčiansky samosprávny kraj, nakoľko financuje verejnú dopravu, obdržal na základe podnetu 
občanov od obce žiadosť, na zachádzku autobusov do Markov, ktorá bola zamietnutá.  Situácia sa 
rapídne zhoršila, pán starosta pozval sem na stretnutie pána Drápala, aby mu ukázal fyzicky trasy, 
autobusy a zastávky v obci Priepasné a vyjadril dôležitosť fungovania dopravy v obci.   

 
 - Informácia k evidencii zmlúv o užívaní poľovného revíru 
Obec obdržala vyjadrenie Okresného úradu Nové mesto nad Váhom, pozemkového a lesného odboru 
list, v ktorom sa uvádza, že i keď poľovná organizácia a združenie splnili podmienky podľa zákona 
o poľovníctve, odporúča Poľovnú organizáciu a poľovné združenie na občiansko – súdne konanie, 
ktoré má daný stav vyriešiť. Celé znenie listu poslanci obdržali v pracovných materiáloch.   

- Upozornenie pre občanov vo veci požiarov 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom obracia na 
všetkých občanov s výzvou rešpektovania zákona o ochrane pred požiarmi aby nevypaľovali suché 
trávnaté porasty ! 
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- nezakladajte oheň v prírode na miestach, kde sú horľavé látky a odkiaľ sa môže oheň  rozšíriť! 
- nefajčite v lesoch ! 
- na kladenie ohňa v prírode využívajte len priestory na to určené – ohniská ! 
- pri odchode ohniská dôkladne uhaste ! 

Hasiči upozorňujú, že za vypaľovanie porastov je možné uložiť pokutu až do výšky 331 € ! 
 
- Stav žiadosti o NFP  k projektu Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 
13165/2  
 
S projektom súvisiaca Žiadosť o NFP z Programu Rozvoja vidieka 2007-2013, opatrenie 3.4.1. 
Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo implementované prostredníctvom osi 4  v rámci 
implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina 
bola vyhodnotená podľa informácií ako úspešná a v súčasnosti sa spracováva zmluva.  
 
- Nový Program odpadového hospodárstva 

Vláda SR dňa 22.2.2012 schválila Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 
2011 – 2015 (POH SR). Následne sa spracovávali krajské Programy odpadového hospodárstva, podľa 
ktorých sa následne budú tvoriť Program odpadového hospodárstva pôvodcov odpadov a samospráv. 
Obec Priepasné zadala vypracovanie Programu odpadového hospodárstva, pričom najneskorším 
termínom na predloženie pre schválenie je do 4. mája 2014. 

- Žiadosť na vybudovanie motocrossového areálu 

     Pán starosta oboznámil prítomných so žiadosťou o vybudovanie motocrossového areálu. Vzhľadom 
k predmetu žiadosti pán starosta uviedol, že podľa ústneho usmernenia Okresného úradu, nakoľko pre 
krátkosť času nebolo možné spracovať kompletné podklady k rokovaniu písomnou formou, je nutné 
rozhodnutie stavebného úradu o zmene a využití územia. Okrem iného v územnom  konaní sa vyžaduje 
vyjadrenie  dotknutých orgány štátnej správy a súhlas vlastníkov pozemkov. 

Odporúčaná dráha podľa majiteľa webstránky  všetkých priaznivcov terénnych motocyklov - endura, 
countrycrossu, motokrosu, supermota i trialu je v dĺžke 1,5 km až 2  km a šírke 3m nesúťažne, súťažne 
6m. Po preverení parcely s   p.č. 14460, ktorá je zámerom pre „motokros“ šírka pozemku, ktorý má 
slúžiť na tento účel  je cca 308 m dlhý, asi 21 – 22 m široký pričom je jeho šírka na konci dráhy 
približne 6 m.  

Prihlásil sa pán Jašo na vysvetlenie situácie. Povedal, že k tomuto zámeru ich donútila situácia, lebo 
vláda zákonom zakázala jazdiť motorkami po lese a v prípade porušenia je to trestný čin. „Marônek 
s Jurášom boli obzrieť terén. Ja som bol za starostom. Ten mi povedal, že keď budú ľudia za, bude aj 
on. Na Myjave trať končí, nemôžu sa dohodnúť, majú konflikty. Platí sa tam 20 € za jazdenie.  Dráha 
je vedľa Tessca a vedľa plotu rodinného domu. U nás by bola mimo zastavaného územia obce“. 
Motocross bude fungovať v určených hodinách. Pani Gréková povedala, že pán Hruška tam bude 
stavať. Pán Jašo: „Už je tam 5 rokov a ešte nič nepostavil. Aj Lukáš Zmeko chce jazdiť za Obec 
Priepasné“, povedal pán Jašo. Pán Zmeko sa prihlásil a povedal, že je proti tomu, aby syna spomínal. 
Ten má kde jazdiť. Na Myjave jazdí za 5  € celý deň. Potom sa prihlásil pán Mládek. Povedal, že 
v tejto riešenej časti je budovať trať nereálne. Musí byť  územné rozhodnutie, stavebné povolenie, 45 
vyjadrení, veternosť. Z druhej strany je škôlka, hluk. Takéto areály sa nachádzajú mimo zastavaného 
územia. Potom sa prihlásila pani Kučerová a povedala, že je tu za rodiny La Garde a Jendreákovú. 
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Títo sú zásadne proti areálu. Oni si nekúpili chalupy v prírode, preto aby počúvali motorky, hluk. 
prach. Pán Jašo povedal, že oni majú súhlas od ľudí, ktorí im to podpísali. 

Pán starosta oboznámil prítomných, že sú všetci občania našej obce a preto im dal priestor na 
prejavenie svojho zámeru.  Povedal, že sa dozvedel, že v lokalite, kde je takáto trať povolená, majitelia 
trate nezvládajú strážiť povolené hodiny jazdenia. 

Potom dal pán starosta hlasovať za uznesenie  č. 20                                                                   

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie  
a) prezentáciu pána Jaša Milana a jeho žiadosť na vybudovanie športového motocrossového areálu  

b) príspevky občanov zúčastnených na OZ dňa 19.3.2014  podľa prezenčnej listiny a postoje týkajúcej 
sa žiadosti na vybudovanie športového motocrossového areálu. 

Kto je za?  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihor.a Kto proti? 0  Zdržal 
sa niekto? 0.  Uznesenie č. 20  bolo prijaté s počtom hlasov za 4,    proti 0,    zdržal sa 0. 

Potom pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice  ––––––––––––––––––––––––-               ––––––––––––––––––––––––––– 

                                       –––––––––––––––––––––––––                                   Peter Czere 

                                                                                                                           starosta obce 

                                                                                                                                 

Podpisy poslancov 

        2.   Ing. Potúček Pavol  –––––––––––––––––––––- 

        3.    Potúček Ján             –––––––––––––––––––––- 

        4.    Valihora Vladimír     –––––––––––––––––––––– 

         5.    Čúvala  Dušan          ––––––––––––––––––––––- 
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