
                                                                         OBEC PRIEPASNÉ 

                                                                     906  15 Priepasné 109 

 

                         ZÁPISNICA 
           zo zasadnutia OZ, konaného dňa 16.12.2012 
 
 
Prítomní 
1. Peter Czere 
2. Dušan Čúvala 
3. Ján Potúček 
4. Pavol Potúček, Ing. 
5. Štefan Stančík 
6. Vladimír Valihora 
 
 
                                                   NÁVRH PROGRAMU OZ 
 

 

Program: 

1.Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu rokovania  
4. Kontrola uznesení  
5. Návrh VZN o miestnych daniach  
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností  
8. Návrh programového rozpočtu  
9. Návrh viacročného rozpočtu  
10. Návrh na zrušenie uznesenia č.14 OZ zo 16.5.2000  
11.Návrh na zrušenie uznesenia OZ č.27 zo dňa 14.11.2002  
   OZ č. 32/08 z 11.decembra 2008  
13.Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rady školy 

 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

 Pán starosta  privítal prítomných na obecnom zastupiteľstve.  

2. určenie overovateľov zápisnice 



Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil p. Annu Švrčkovú , za overovateľov pánov Ing.Pavla 
Potúčka  a  Štefana Stančíka.  

Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že obecné zastupiteľstvo 
je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 

3. Schválenie programu rokovania 
Pán starosta prečítal body programu, ku ktorým dostali poslanci dopredu kompletný materiál. 

Program:  
1.Otvorenie zasadnutia  
2. Určenie overovateľov zápisnice  
3. Schválenie programu rokovania  
4. Kontrola uznesení  
5. Návrh VZN o miestnych daniach  
6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností  
8. Návrh programového rozpočtu  
9. Návrh viacročného rozpočtu  
10. Návrh na zrušenie uznesenia č.14 OZ zo 16.5.2000  
11.Návrh na zrušenie uznesenia OZ č.27 zo dňa 14.11.2002  
12. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 32/08 z 11.decembra 2008  
13.Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rady školy 

 

Pán starosta pripomenul uznesenie č. 54 z minulého zastupiteľstva a to: Obecné zastupiteľstvo  
v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie, že tento bod prerokuje na ďalšom zasadnutí 
zastupiteľstva, podľa vyjadrenia vedenia Telovýchovnej jednoty v Priepasnom v zastúpení predsedom 
p. Jánom Potúčkom, ktorý predloží návrhy. 
Navrhol aby bol prijatý i bod č. 14. Zosúladenie užívacieho a právneho stavu pre užívanie budovy 
a pozemku vo vlastníctve obce. Ide o objekty Sociálne zariadenie na miestnom ihrisku – Priepasné s.č. 
260, p.č.15308/5 s príslušenstvom, Futbalové ihrisko s príslušenstvom na p.č. 15308/4 a traktorovú 
kosačku Starjet  AJ 102 24 HP. 

Spýtal sa  či chce niekto z poslancov doplniť ešte nejaký bod programu zasadnutia? 

Nikto sa neprihlásil, tak dal hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva 

Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto?. Program OZ bol prijatý   s počtom hlasov 5 za. 

Potom dal hlasovať o  bodoch programu s doplnením bodu č. 14, kto je za 5   kto je proti0    zdržal sa 
0.  Poďakoval sa  poslancom,  program dnešného zastupiteľstva bol schválený i s doplneným bodom. 

4. Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 47 z 27.9.2012 - Predaj parcely registra „C“ s parcelným číslom 12910/6 vo výmere 970 
m2 majetku vo vlastníctve obce Bytovému družstvu Skalica je v riešení, predložili znalecký posudok, 
v súčasnosti sa v tejto veci pracuje na vyhotovení zmluvy . 
 
Nakoľko na minulom rokovaní OZ dňa vyjadril pán Marko Miroslav svoj nesúhlas k akejkoľvek 



možnosti dohodnúť sa bez súdneho sporu, uznesenie č. 31 - 5c zo dňa 8.6.2012 vo vo veci  vecného 
bremena k ceste zostáva v platnosti. Je to uznesenie v znení: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 
prerokovalo, schvaľuje a splnomocňuje starostu obce Priepasné Petra  Czereho  k podaniu návrhu  
na vklad do katastra nehnuteľností, zároveň ho splnomocňuje k návrhu na zriadenie vecného bremena 
k pozemkom v práve prechodu na pešo a všetkými motorovými vozidlami a v konaniach,  
ktoré sú v súvise z uznesením č. 29 a uznesením č. 30 zo dňa 8.6.2012 konaným v Priepasnom. 
 
Prerokovanie uznesenia č . 54 zo zasadnutia zastupiteľstva zo dňa 27.9.2012 zosúladenie užívacieho 
 a právneho stavu pre užívanie budovy a pozemku vo vlastníctve obce bude prerokované v bode 14. 
dnešného rokovania OZ. Je to uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na 
vedomie, že tento bod prerokuje na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva, podľa vyjadrenia vedenia 
Telovýchovnej jednoty v Priepasnom v zastúpení predsedom p. Jánom Potúčkom, ktorý predloží 
návrhy. 
 

Potom sa pán starosta spýtal, či má niekto z prítomných  otázky ku kontrole uznesení? 

Keďže sa nikto neprihlásil dal  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v 
plnej miere kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a úlohy z predchádzajúcich 
zastupiteľstiev boli splnené. 
 
Dal hlasovať o bode programu kontrola uznesení: 

Kto je za?  5 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0. Program OZ  bol prijatý  za 5   proti 0   zdržal sa 0 

5. Návrh VZN o miestnych daniach 

Návrh VZN o miestnych daniach  č.2/2012. Do konania  zasadnutia neboli žiadne pripomienky   
k  Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnych daniach. Uznesenie bolo premietnuté projektorom  
na plátne. 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnych daniach  č.2/2012. 

Dal  hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach  č.2 / 2012. 
 

Kto je za? 5 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto?0 . Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 

 

6. Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  č.3/2012.  
Do konania  zasadnutia neboli žiadne pripomienky  k  Všeobecne záväznému nariadeniu o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  



Pán starosta prečítal návrh uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  č.3/2012. 
 
Dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  
č.3/2012. 
 

Kto je za? 5 Kto proti?0  Zdržal sa niekto?0.  Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0  zdržal sa 0 

7. Návrh VZN o dani z nehnuteľností 

Návrh VZN o dani z nehnuteľností  č.4/2012.  
Do konania  zasadnutia, na základe ústnej pripomienky, bolo upozornené na nesúlad  výšky sadzbe 
dane v stavbách na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (do 25 
m²) -  § 4 odsek 1 písmeno A,B,  §  5 ročná sadzba dane z bytov a zákona  č .582/2004 Z.z. v znení 
neskorších predpisov účinného od 1.7.2012.  
Sadzba dane podľa  zákona 582/2004 § 12, Sadzba dane, citujem časť  “nesmie presiahnuť  10-
násobok najnižšej ročnej sadzby dane zo stavieb určenej správcom dane vo všeobecne záväznom 
nariadení“, ďalej len tento paragraf a zákon. Pre zosúladenie  zákona  so všeobecne záväzným 
nariadením o dani z nehnuteľností  je nutné opraviť  hodnotu sadzby dane  vo VZN o dani 
z nehnuteľnosti  v  § 4 sadzba dane, odsek 1 písmeno A , sadzba dane napr. z 0,070 €/m2 na 0,090 
€/m2, ďalej v § 4 sadzba dane, odsek 1 písmeno B. Stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu, napr. sadzba dane z napr. 0,070 €/m2 na 0,090 
€/m2 a v §  5 ročnú sadzbu dane z bytov napr. z 0,055 €/m² na 0,090 €/m² za každý aj začatý m² 
podlahovej plochy bytu a napr.  z 0,055 €/m²  0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy 
nebytového priestoru. Iné pripomienky  do konania zasadnutia OZ neboli.  

Má niekto nejaké otázky?  
Za poslancov sa prihlásil sa pán poslanec Valihora.  
Obecné zastupiteľstvo opätovne prerokovalo sadzby daní vyplývajúcich zákona 582/2004.  Zvážilo 
negatívny dopad na zo zákona vyplývajúce úlohy obce súvisiace s rozpočtom obce a po 
úprave následne pán starosta prečítal návrhy uznesení. 
 
 
7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností č.4/2012  a  to v § 4 
sadzba dane, odsek 1. písmeno A. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu (do 25 m²) sadzbu dane z 0,070 €/m2 na 0,090 €/m2 v súlade so zákonom 582/2004 
Z.Z. v z.n.p. 

 

7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností  č.4/2012 a to v § 4 
sadzba dane, odsek 1. písmeno B. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 



na vlastnú administratívu sadzbu dane z 0,070 €/m2 na 0,090 € v súlade so zákonom 582/2004 Z.Z. 
v z.n.p. 

7c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností č.4/2012  a to v § 5 ročnú  
sadzbu dane z bytov z 0,055 €/m² na 0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a  
0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru.. 

7d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností  č.4/2012.  

 
Pán starosta dal hlasovať : 

7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností č.4/2012  a  to v § 4 
sadzba dane, odsek 1. písmeno A. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu (do 25 m²) sadzbu dane z 0,070 €/m2 na 0,090 €/m2 v súlade so zákonom 582/2004 
Z.Z. v z.n.p. 

Kto je za?  Kto proti0  Zdržal sa niekto?0.  Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 

7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností  č.4/2012 a to v § 4 
sadzba dane, odsek 1. písmeno B. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu sadzbu dane z 0,070 €/m2 na 0,090 € v súlade so zákonom 582/2004 Z.Z. 
v z.n.p. 

Kto je za? 5 Kto proti?0  Zdržal sa niekto?0.  Program OZ  bol prijatý  za 5   proti 0  zdržal sa 0 

 

7c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností č.4/2012  a to v § 5 ročnú  
sadzbu dane z bytov z 0,055 €/m² na 0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a  
0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru. 

Kto je za 5  Kto proti 0 Zdržal sa niekto?0. Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa0. 

 

7d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností  č.4/2012.  

Kto je za? 5 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto?0. Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

8. Návrh programového rozpočtu  
Do konania  zasadnutia neboli žiadne pripomienky   k navrhovanému  programovému rozpočtu. 
Pán starosta prečítal návrh uznesenia : 



Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  programový rozpočet 
na rok 2013 až 2015. 

Dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  
programový rozpočet na rok 2013 až 2015. 

Kto je za? 5 Kto proti?  0Zdržal sa niekto?0. Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0. 

 9. Návrh viacročného rozpočtu  

Do konania  zasadnutia neboli žiadne pripomienky   k navrhovanému  viacročnému rozpočtu. 
Prečítam návrh uznesenia : 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  viacročný  rozpočet 
na rok 2013 až 2015. 

Pán starosta dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie  
a schvaľuje  viacročný  rozpočet na rok 2013 až 2015. 

Kto je za? 5 Kto proti? 0 Zdržal sa niekto?0.  Program OZ  bol prijatý  za 5   proti 0   zdržal sa 0 

Ďalší bod rokovania.. 

 
10. Návrh na zrušenie uznesenia č.14 OZ zo 16.5.2000  

 Pán starosta povedal, že  k pracovným  dokumentom , ktoré majú poslanci  pred sebou,  neboli  
žiadne pripomienky.  
Dôvod: pozemky nie sú vo vlastníctve obce 

Spýtal sa či má niekto nejaké otázky? 
Nikto nemal . 

Prečítal teda návrh uznesenia : 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č.14 obecného zastupiteľstva 
 zo 16.5.2000. 

Dal  hlasovať že: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č.14 obecného 
zastupiteľstva zo dňa 16.5.2000. 
 

Kto je za? 5Kto proti?0 Zdržal sa niekto?0. Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

Ďalší bod rokovania. 

11.Návrh na zrušenie uznesenia OZ č.27 zo dňa 14.11.2002 

K pracovným  dokumentom , ktoré máte aj pred sebou,  neboli  žiadne pripomienky.  
Dôvod: V uznesení kupujúci o pozemok dodnes neprejavil záujem a neexistuje teda dôvod domnievať 
sa, že záujem u osoby dodnes pretrváva. Nakoľko nastali skutočnosti a zmeny v zákonoch a aj trhová 
hodnota pozemkov sa zmenila, navrhujem aby zastupiteľstvo zrušilo toto uznesenie.  
 



Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky? 
Nemal nikto. 

Prečítal teda návrh uznesenia : 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č. 27 obecného zastupiteľstva 
 zo 16.5.2002. 

Dal hlasovať že: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č.27 obecného 
zastupiteľstva zo  dňa 16.5.2002. 
 

Kto je za? 5 Kto proti? 0 Zdržal sa niekto?0.  Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 
12. Návrh na zrušenie uznesenia OZ č. 32/08 z 11.decembra 2008  

Pán starosta povedal, že k pracovným  dokumentom , ktoré majú poslanci pred sebou,  neboli  žiadne 
pripomienky. 

Spýtal sa, či má niekto niekto nejaké otázky? 
Nikto sa neprihlásil. 

Prečítal  teda návrh uznesenia : 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č. 32/2008 obecného 
zastupiteľstva zo 11.12.2008. 

Dal teda  hlasovať, že: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č. 32/2008 
obecného zastupiteľstva zo 11.12.2008. 

Kto je za? 5 Kto proti?0  Zdržal sa niekto?0. Program OZ  bol prijatý  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

13.Delegovanie zástupcov zriaďovateľa za členov rady školy 

K navrhovaným členom rady školy pri  Materskej škole. 
Ako člena č. 1 navrhol delegovať pána poslanaca Vladimíra Valihoru a ako člena č. 2 Annu Holičovú. 
Pán starosta sa spýtal. či  siželá byť niekto dobrovoľne delegovaný do rady školy. 
 

Nikto sa neprihlásil. Dal teda hlasovať že: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na 
vedomie a súhlasí s delegovaním Vladimíra Valihoru a Annu Holičovú za členov rady školy. 
 

Kto je za? Potúček  Ján, Ing. Potúček  Pavol, Stančík Štefan, Čúvala Dušan  . Kto p 0roti? Zdržal sa 
niekto Vladimír Valihora. Program OZ  bol prijatý  za 4    proti 0   zdržal sa 1 

 
14. Zosúladenie užívacieho a právneho stavu pre užívanie budovy a pozemku vo vlastníctve obce. 
Ide o objekty Sociálne zariadenie na miestnom ihrisku – Priepasné s.č. 260, p.č.15308/5 s 
príslušenstvom, Futbalové ihrisko s príslušenstvom na p.č. 15308/4 a traktorovú kosačku Starjet  AJ 
102 24 HP. 

 



Tento bod bol prijatý na rokovanie  v súlade s uznesením č. 54 z 27.9.2012.   
Na základe návrhu pána poslanca Jána Potúčka predložil pán starosta návrh uznesenia, ktoré vyplýva  
z dlhodobého užívania, reálneho stavu a podpory reprezentácie obce, ktorej náklady na činnosť sú pri 
súčasných cenách pre činnosť klubu vo vlastnej réžii naďalej dlhodobo neudržateľné. Obecné 
zastupiteľstvo má vedomie, že obec pri výkone samosprávy najmä vykonáva úkony súvisiace s 
riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, zabezpečuje výstavbu a údržbu, 
vykonáva správu verejných priestranstiev a obecných zariadení, zabezpečuje verejnoprospešné služby, 
najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, utvára a chráni zdravé 
podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, ako aj utvára podmienky na 
zabezpečovanie telesnej kultúry a športu občanom, ktoré je v súlade s uznesením, ktorého návrh 
prečítal: 
 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  klubu TJ Slovan 
Priepasné , IČO: 34011340  z dôvodu hodného osobitého zreteľa, reprezentácie obce 
a verejnoprospešnej činnosti  užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce  
bez finančnej odplaty vrátane energií a vodného na  základe  budúcej zmluvy o výpožičke.   
Predmetom užívania majetku  vo vlastníctve obce  bez finančnej odplaty sú: 
a.) Sociálne  zariadenie na miestnom ihrisku – Priepasné s.č. 260, na p.č.15308/5 s príslušenstvom, 
b.)Futbalové ihrisko na  p.č. 15308/4 s príslušenstvom 
c.)Traktorová  kosačka Starjet AJ 102 24 HP 
 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto  nejaké otázky? 
Keďže nemal nikto dal hlasovať nasledovne : 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  klubu TJ Slovan 
Priepasné , IČO: 34011340  z dôvodu hodného osobitého zreteľa, reprezentácie obce 
a verejnoprospešnej činnosti  užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce  
bez finančnej odplaty vrátane energií a vodného na  základe  budúcej zmluvy o výpožičke.   
Predmetom užívania majetku  vo vlastníctve obce  bez finančnej odplaty sú: 
a.) Sociálne  zariadenie na miestnom ihrisku – Priepasné s.č. 260, na p.č.15308/5 s príslušenstvom, 
b.)Futbalové ihrisko na  p.č. 15308/4 s príslušenstvom 
c.)Traktorová  kosačka Starjet AJ 102 24 HP 
 

Kto je za? 5 Kto proti? 0 Zdržal sa niekto?0. Program OZ  bol prijatý  za 5   proti 0   zdržal sa 0 

 

 

Body dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva boli prerokované. Pán starosta poďakoval 
prítomným za účasť. Ďalšie rokovanie OZ bude v stredu o 16:00 hodine. 
Poprial  všetkým pekný zvyšok dňa. 

 

 

 



 

                                       U z n e s e n i a  OZ 
 
 
                                        

                                            U z n e s e n i e č. 59 

      
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnych daniach  č.2/2012. 

 Uznesenie č. 59 bolo prijaté  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

                                                   

                                            U z n e s e n i e č. 60 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  Všeobecne záväzné 
nariadenie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  č.3/2012. 
 

Uznesenie č. 60  bolo prijaté   za 5    proti 0  zdržal sa 0 

 

                                            U z n e s e n i e č. 61 

7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností č.4/2012  a  to v § 4 
sadzba dane, odsek 1. písmeno A. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu (do 25 m²) sadzbu dane z 0,070 €/m2 na 0,090 €/m2 v súlade so zákonom 582/2004 
Z.Z. v z.n.p. 

 Uznesenie č. 61 bolo prijaté  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

   

 

                                           U z n e s e n i e č. 62 

 

7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností  č.4/2012 a to v § 4 
sadzba dane, odsek 1. písmeno B. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné 
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb 



na vlastnú administratívu sadzbu dane z 0,070 €/m2 na 0,090 € v súlade so zákonom 582/2004 Z.Z. 
v z.n.p. 

Uznesenie OZ č. 62  bolo  prijaté  za 5   proti 0  zdržal sa 0 

 

                                                U z n e s e n i e č. 63 

 

7c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje zmenu sadzby 
dane v navrhovanom všeobecne záväznom nariadení  o dani z nehnuteľností č.4/2012  a to v § 5 ročnú  
sadzbu dane z bytov z 0,055 €/m² na 0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy bytu a  
0,090 €/m² za každý aj začatý m² podlahovej plochy nebytového priestoru. 

Uznesenie OZ č. 63  bolo  prijaté   za 5    proti 0   zdržal sa 0. 

                                      

 

                                       U z n e s e n i e č. 64 

 

7d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností  č.4/2012.  

Uznesenie OZ č. 64   bolo  prijaté   za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 

                                    U z n e s e n i e č. 65 

Obecné zastupiteľstvo v Pr iepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  programový rozpočet 
na rok 2013 až 2015. 

Uznesenie č. 65  bolo prijaté   za 5    proti 0   zdržal sa 0. 

 

 

                                             U z n e s e n i e č. 66 

 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo berie na vedomie a schvaľuje  viacročný  rozpočet 
na rok 2013 až 2015. 

Uznesenie č. 66  bolo  prijaté  za 5   proti 0   zdržal sa 0 

 



                                            U z n e s e n i e č. 67 

: 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č.14 obecného zastupiteľstva 
 zo 16.5.2000. 

Uznesenie č. 67  bolo  prijaté   za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 

                           

                                              U z n e s e n i e č. 68 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č. 27 obecného zastupiteľstva 
 zo 16.5.2002. 

Uznesenie  č. 68 bolo  prijaté   za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 
                                           U z n e s e n i e č. 69 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a  ruší  uznesenie  č. 32/2008 obecného 
zastupiteľstva zo 11.12.2008. 

Uznesenie č. 69  bolo prijaté  za 5    proti 0   zdržal sa 0 

 

 

                                                  U z n e s e n i e č. 70 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a súhlasí s delegovaním Vladimíra 
Valihoru a Annu Holičovú za členov rady školy. 
 

Uznesenie č. 70 bolo prijaté za Potúček Ján, Ing.Potúček  Pavol, Stančík Štefan, Čúvala Dušan  . proti  
0   Zdržal sa  Valihora 

 

                                                  U z n e s e n i e č. 71 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  klubu TJ Slovan 
Priepasné , IČO: 34011340  z dôvodu hodného osobitého zreteľa, reprezentácie obce 



a verejnoprospešnej činnosti  užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku  vo vlastníctve obce  
bez finančnej odplaty vrátane energií a vodného na  základe  budúcej zmluvy o výpožičke.   
Predmetom užívania majetku  vo vlastníctve obce  bez finančnej odplaty sú: 
a.) Sociálne  zariadenie na miestnom ihrisku – Priepasné s.č. 260, na p.č.15308/5 s príslušenstvom, 
b.)Futbalové ihrisko na  p.č. 15308/4 s príslušenstvom 
c.)Traktorová  kosačka Starjet AJ 102 24 HP 
 

Uznesenie č. 71 bolo  prijaté   za 5   proti 0   zdržal sa 0 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------                                  ------------------------------------------------- 

            zástupca starostu  obce                                                                 starosta obce            

 

                

 

                                        ------------------------------------------- 

 

                                        ------------------------------------------- 

                                              overovatelia zápisnice            

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


