ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 28. apríla 2009 o 1500 hod. v zasadačke OcÚ v Priepasnom.

1.

Zuzana Hrajnohová

2.

Dušan Čúvala

3.

Milan Kázik

4.

Dušan Kopas

5.

Ján Potúček

6.

Vladislav Valihora

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

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľ a overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení
Prehodnotenie plnenia PHSR obce Priepasné a doplnenie
Stavba rodinného domu v extraviláne
Rôzne: - zápisy do obecnej kroniky-rok 2008
- kúpa pozemku p.č. 15313
- informácia o požiarnom vozidle
- oboznámenie - čistiarne odpadových vôd
- informácie o podaných projektoch
- májové oslavy
7. Diskusia
8. Záver
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Anna Švrčková, za overovateľov zápisnice boli určení
poslanci Vladislav Valihora a Ján Potúček

-
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ROKOVANIE
V prvom bode starostka obce otvorila zasadnutie obecného zastupiteľstva, privítala
prítomných a konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa,
nakoľko boli prítomní všetci piati poslanci.
V druhom bode starostka obce určila zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
V treťom bode starostka obce prečítala uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva
a konštatovala, že boli všetky uznesenia splnené.
V štvrtom bode starostka obce spolu s poslancami OZ prehodnotila PHSR obce
Priepasné a doplnili ho o vybudovanie viacúčelového ihriska a parkových úprav vedľa
futbalového ihriska (tenisový kurt, osvietenie areálu, kondičné zariadenie pre mládež
a dospelých, preliezačky pre deti, lavičky a pod.)
V piatom bode starostka obce oboznámila poslancov so žiadosťou o stavbu rodinného
domu pána Lukáča z Koplotoviec, ktorý odkúpil pozemok v blízkosti vodojemu smerom do
Kopeckých. Žiadosť priniesol pán Jaroslav Mosný. Keďže pozemok sa nachádza
v extraviláne, OZ musí rozhodnúť, či sa tu môže rodinný dom postaviť. Starostka dala
kolovať poslancom podklady, aby vedeli, kde sa bude dom nachádzať.
V šiestom bode rôzne:
* poslanci schválili zápisy do obecnej kroniky za rok 2008, ktoré dostali spolu s pozvánkou
a mali čas si ich prečítať.
* ďalej starostka informovala o tom, že obec je v súdnom spore s občanom Miroslavom
Markom ohľadom cesty do bývalého RD, ktorú obec v roku 2002 odkúpila od exekútora, keď
bolo RD v konkurze. V tom istom roku ju Miroslav Marko ohradil a tak zabránila prístupu
obce na futbalové ihrisko a do bývalého RD. Časť pozemkov pod cestou vlastní Marko, časť
Alnea a pán Vladislav Valihora. Keďže obec bojuje za to, aby cesta znova slúžila na verejné
účely, či už ako vstup na ihrisko, alebo do areálu, kde máme firmu DREVOREZ, treba, aby
sme i my vlastnili pozemok poď ňou. Preto je potrebné odkúpiť pozemok p.č. 15313 vo
výmere 127 m2 od pána Valihoru. Navrhnutá cena je 1 €/ m2 t.j. 127 €
Ďalej starostka informovala o tom, že požiarnici po prezretí a zhodnotení chceli
požiadať obec o príspevok cca 3.000 € na opravu a údržbu požiarneho vozidla. Naskytla sa
nám však možnosť vymeniť naše staré vozidlo za ten istý typ, avšak zachovalejšie, ktoré by
nepotrebovalo takú opravu s mestom Brezová pod Bradlom. Starostka jednala s primátorkou
mesta Brezová, ktorá súhlasí s návrhom urobiť zámenu.
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Poslanci prijali informáciu od starostky obce o čistiarni odpadových vôd,
s propagačným letákom. Je možnosť, ak by sa našlo viac záujemcov o tieto čistiarne, bolo by
možné požiadať z enviromentálneho fondu o dotáciu. Je to jedno z riešení ako odkanalizovať
obec. Poslanci sa zhodli na tom, že zakiaľ to nie je akútne, treba to zatiaľ nechať tak.
Od zastupiteľstva, ktoré bolo vo februári, sme podali projekt na detské ihrisko - Konto
Orange – Šanca pre váš región
Nakoľko sa blížia májové oslavy, starostka informovala prítomných o spomienkovej
slávnosti, ktorá začínala o 13.00 hod. pri pamätníku v našej obci. Potom pokračuje
v Košariskách a na Bradle. O 18.00 hod. štartuje slávnostný fakľový pochod po historickej
ceste. Postupne sa budú pripájať turisti z Myjavy. Približne o 18.45 hod. by sa mali pripojiť
pri smerovníku Chrbát Bradla i naši občania, tak aby o 19,15 hod. boli na Mohyle. Starostka
vyzvala poslancov, aby to šírili ďalej, a aby išli i naši občania v tomto sprievode.
V siedmom bode diskusia neboli diskusné príspevky, pretože sa diskutovalo pri
každom bode programu
V ôsmom bode starostka obce poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila
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UZNESENIA
Uznesenie

č.7 /2009

Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prehodnotenie a doplnenie PHSR obce
Priepasné
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0
U z n e s e n i e č.8/2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje stavbu rodinného domu v extraviláne
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0

U z n e s e n i e č.9/2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje zápisy do obecnej kroniky za rok 2008
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0

U z n e s e n i e č.10 /2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje odkúpenie pozemku č. 15313 vo
výmere 127 m2 v sume 1 €/m2 t.j. 127 €
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0

-4-

U z n e s e n i e č.11 /2009
Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne berie na vedomie výmenu požiarneho vozidla
s mestom Brezová pod Bradlom
Počet prítomných poslancov :
5
Za :
5
Proti :
0
Zdržal sa :
0

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o : čistiarňach odpadových vôd
podanom projekte na detské ihrisko
májových oslavách

………………………….
zástupca starostu

………………………….
starosta obce

………………………….
………………………….
Overovatelia
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