ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 12. marca 2008 o 1500 hod. v zasadačke OcÚ Priepasné.

Zuzana Hrajnohová
1.

Dušan Čúvala

2.

Milan Kázik

3.

Dušan Kopas

4.

Ján Potúček

5.

Vladislav Valihora

PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľ a overovateľov zápisnice
Štatút obecného kronikára
Výmena pozemku
Správa obecného kontrolóra
Rôzne: - cyklotrasy
- vchodové dvere KD
- zákopa u Potúčkov
- hnojisko
- rozhľadne – cezhraničná spolupráca
- mapy
- májové oslavy
7. Diskusia
8. Záver

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Švrčková, za overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Milan Kázik a Ján Potúček.

-
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ROKOVANIE
V prvom bode starostka obce otvorila mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
privítala prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať
sa, nakoľko boli prítomní všetci poslanci.
V druhom bode starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V treťom bode starostka obce oboznámila prítomných, že dňa 5.3. 2008 sa zúčastnila
školenia kronikárov obce, na ktorom im bol daný štatút obecného kronikára. Tento štatút
prispôsobila na podmienky obce Priepasné a spolu s pozvánkami rozdala poslancom na
preštudovanie. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhovanému materiálu, štatút
bol jednomyseľne schválený.
V štvrtom bode starostka obce oboznámila prítomných so žiadosťou o vydanie súhlasu
so zámenou nehnuteľnosti od pána Vladislava Valihoru, ktorú obdržala na OcÚ dňa
27.2.2008. Išlo o zámenu pozemku p.č. 15307/4 o výmere 113m2, vedľa Požiarnej zbrojnice,
ktorá je vo vlastníctve obce Priepasné. Pán Valihora ako protihodnotu ponáka p.č. 15304/1
o výmere 131 m2, asfaltová plocha pred jeho domom, ktorá počas futbalu slúži ako
parkovisko. Dôvod na výmenu je ohľadom usporiadania pozemkov žiadateľa. Poslanci
jednomyseľne zámenu schválili.

V piatom bode bola prečítaná správa o výsledku následnej finančnej kontrole, ktorú
vypracovala kontrolórka obce pani Viera Macúchová, na základe skontrolovania účtovných
a pokladničných dokladov, výkazov obce, inventúry pokladne, nedoplatkoch na daniach,
výplatných listín za rok 2007. Pri kontrole neboli zistené žiadne nedostatky, preto poslanci
správu jednomyseľne schválili.
V šiestom bode „rôzne“ starostka obce informovala prítomných :
Ø V rámci združenia Subregión pod Bradlom sa uchádzame o grant z EÚ na
cyklotrasy. V našom katastri by mali prechádzať od Košarísk po historickej
ceste smerom na Bradlo - dva úseky na Bradle a po asfaltke do Zubákov. Pri
vytipovaný trasy sme zistili, že uvedené úseky nemajú pridelené parcelné číslo.
Treba zavolať geodeta, ktorý ich zameria a podá návrh na vklad do katastra.
Poslanci s navrhovaným riešením súhlasili.
Ø Obdržali sme Rozhodnutie Krajského lesného úradu v Trenčíne, ktorý mení
kategóriu lesa z hospodárskych do ochranných lesov, a mení kategóriu lesov
hospodárskych na kategóriu lesov osobitného určenia – lesy s významnou
kultúrnou a rekreačnou funkciou. Ide o lesy v okolí NKP Mohyly Dr.
M.R.Štefánika na Bradle, ktoré sa budú upravovať, aby bola dobrá viditeľnosť.
Ø Občania obce Priepasné a Polianka, pracujúci v areáli bývalej SAM podali za
podpory spomenutých obcí petíciu na spoj č. 19, linky 303412, aby neposúvali
jeho skorší odchod, nakoľko to nebudú pracovníci stíhať. Odpoveď prišla, že
v rámci dodržiavania bezpečnostnej prestávky bude autobus odchádzať o 22.45
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hod. z Myjavy, aby pracovníci požiadali zamestnávateľov o skoršie začatie
smeny. Súčasne SAD Trenčín bude v spolupráci s OcÚ vymienať autobusové
značenie.
Ø Na výmenu vchodových dverí KD bola podpísaná Zmluva o dielo. Cena dvier
bude 57.886,- Sk
Ø Starostka poprosila poslancov, aby hľadali spoločné riešenie na zákopu
u Potúčkov, pretože pri väčšom daždi ide voda po ceste a tečie do dvorov.
V minulom roku bola zákopa vyčistená, avšak znova je zanesená. Poslanci
navrhli tento problém riešiť v spolupráci s cestármi (osloviť pána Michnu)
Ø Ďalší problém v obci je hnojisko u Ševcov, kde PD pri vyvážaní hnoja
z Polianky ťažkými strojmi ničí cestu. Poslanci navrhujú k 1.4.2008 vypovedať
zmluvu o nájme, ak to nedajú do poriadku.
Ø V ramci cezhraničnej spolupráce s Východným Slováckom na Morave,
chceme podať projekt na vybudovanie rozhľadní. V našej obci by mala byť
jeden rozhľadňa. Poslanci navrhli dve miesta – Vrštík a Vršok, kde bol
lyžiarský vlek – z týchto dvoch miest si architekti vyberú vhodné miesto.
Ø Firma R.G.T.PRESS, s.r.o. Banská Bystrica ponúka na odkúpenie turistické
mapy na voľný čas „Štefánikova magistrála“. Obec by si mala odobrať 50 ks
máp v cene cca 8.500,-Sk. Prítomní poslanci s touto ponukou nesúhlasili,
nakoľko konštatovali, že existujú aj podrobnejšie turistické mapy.
Ø O májových oslavách, ktoré budú v sobotu dňa 3. mája 2008 – pôjde
o regionálnu spomienku pri príležitosti 89. výročia smrti M.R.Štefánika. Pri
tejto príležitosti v našej obci privítame rodákov a priateľov z Dunajskej Lužnej
pri Pamätníku M.R.Štefánika v areáli OcÚ
Diskusia : Poslanec Ján Potúček navrhol, aby sme pouvažovali o rozšírení ženského
WC v Kultúrnom dome, pretože počas plesov a iných väčších akciach kapacitne
nestačí.
Taktiež sa informoval, či sa bude niečo robiť z cestou do Jurčatov. Na to mu starostka
odpovedala, že projekt na spomínanú cestu je, čaká sa na výzvu fondov EÚ, kde sa
projekt podá.
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UZNESENIA
Uznesenie

č.06 /08

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje Štatút obecného kronikára
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
U z n e s e n i e č.07/08
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje výmenu pozemkov
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
U z n e s e n i e č.08/08
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje správu kontrolórky obce
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
U z n e s e n i e č.09 /08
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zameranie a pridelenie parcelného
čísla cestám slúžiacim na cyklotrasu na Bradle
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
U z n e s e n i e č.10/08
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne neschvaľuje zakúpenie turistických máp
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie :
O odlesnení Mohyly
O podanej žiadosti na SAD o autobusové spoje
O vchodových dverách
O zákope u Potúčkov
O hnojisku
O vybudovaní rozhľadne v obci
O májových oslavách – 3.5.2008

………………………….
zástupca starostu

………………………….
starosta obce

………………………….

………………………….
overovatelia
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