
                                             OBEC  PRIEPASNÉ 

                                                  906 15 Priepasné                          

                                    

                                             Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.03.2016  

 

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 zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo   14.03.2016 o 16,00 hod. v zasadačke  

Obecného úradu v Priepasnom.  

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Mlčúchová, Mgr. 

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek  

5. Ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Prehodnotenie poistenia majetku obce 

5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 

6. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce roku 2016  

7. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 

   prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné 

8. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

9. Návrh na určenie odkúpnej ceny pre výkup častí pozemkov do vlastníctva Obce Priepasné 

10. Aktualizácia programu rozvoja obce 

11. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné  za rok 2015 

12. Identifikácia majetku obce 

13. Kritériá posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok 

14. Rôzne 

15. Záver 



1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal poslancov a prítomných hostí. Zároveň otvoril rokovanie obecného 

zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade s ustanovením zákona 369/1990 Z. z. o obecnom 

zriadení s tým, že všetci  obdržali  pozvánku a pracovný materiál.  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa  obecného zastupiteľstva určil p. Annu Holičovú , za overovateľov pánov 

poslancov Vladimíra Valihoru a Stanislava Malečku..  

Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil pán Ing. Pavol Potúček.  Vzhľadom na to, že bola 

prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a je uznášania schopné.  

2.  Schválenie programu zasadnutia 

 

Pán starosta prečítal navrhované body programu   

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Prehodnotenie poistenia majetku obce 

5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016* 

6. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce roku 2016  

7. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na 

   prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné 

8. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

9. Návrh na určenie odkúpnej ceny pre výkup častí pozemkov do vlastníctva Obce Priepasné 

10. Aktualizácia programu rozvoja obce 

11. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné  za rok 2015 

12. Identifikácia majetku obce 

13. Kritériá posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok 

14. Rôzne 

15. Záver 

 

 

Návrh na zmenu programu 

*Pán starosta navrhol zmenu programu, vypustiť bod 5/ Návrh plánu práce hlavného 

kontrolóra obce na I.polrok 2016 a v bode 14/ Rôzne, s tým, že v bode rôzne navrhuje 

prerokovať žiadosť p. Bartoša o odkúpenie pozemku a informuje zastupiteľstvo o zmenách 



v zmysle platnej legislatívy týkajúcej sa zmien v zákone 253/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

 

Pán starosta  dal hlasovať o zmene programu nasledovne: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmenu programu rokovania a bod 5) sa z návrhu 

programu vypúšťa. 

Za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

Pán starosta sa spýtal či  si niekto ešte želá  doplniť nejaký bod programu?  Nie . 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                

Pán starosta programu dal hlasovať o programe nasledovne. 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                

3. Kontrola uznesení 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 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? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 

 

4. Prehodnotenie poistenia majetku obce 

 



Obec a okolité obce navštívil generálny reprezentant poisťovne Generali Poisťovňa, a.s., 

ktorý ponúkol poradenstvo vo veci poistenia obecného majetku a zodpovednosti za škodu. 

Vypracoval ponuku na poistenie skutočnej hodnoty majetku podľa tabuliek súčasných kritérií 

s takým plnením, ktoré by bolo výhodné pre obec. Ide napríklad o poistné plnenie bez vysokej 

spoluúčasti obce a podobne. V cenovom návrhu nového poistenia v prílohe , ktorý zaslal 

reprezentant,  sú ceny poistenia budov vyššie oproti pôvodnej poistke a zároveň obsahuje aj 

napr. poistenie kamery na Dlhom Vŕšku, ktorá nie je v súčasnosti poistená. Cenový návrh 

neobsahuje zľavy z poistného, ktoré sú možné po rokovaní. Súčasné kvartálne poistenie 

predstavuje výdavok pre obec 277,16 €.  Pre prezentáciu ponuky a porovnanie s pôvodným 

poistením bol prizvaný na zasadnutie obecného zastupiteľstva na zodpovedanie otázok a 

prehodnotenie, či obec pristúpi k zmene poisťovateľa. 

 

Kontakt na reprezentanta pozvaného na zasadnutie OZ:  

Ján Ševčík 

generálny reprezentant 

M+ 421 903 191 765 

jan.sevcik@generali.sk 

Generali Poisťovňa, a.s. 

Nám. sv . Anny 15 

911 01 Trenčín  

 

Pán starosta sa spýtal ako to je s poistením lesov ? 

Pán Ševčík odpovedal, že zatiaľ nemajú takýto lesný produkt. 

Ďalej sa pán starosta spýtal či sa dajú poistiť miestne komunikácie ? 

Pán Ševčík povedal, že podľa jeho názoru sú naše miestne komunikácie ešte celkom v dobrom 

stave, lebo ceny poistenia ciest idú do vysokých súm, tak navrhol prípadne poistiť len nové 

komunikácie. 

Pán starosta mal ďalšiu otázku či je možné priblížiť sa k súčasnej sume poistenia majetku ? 

Pán Ševčík odpovedal, že k tejto sume sa nedostaneme, nakoľko súčasné poistenie je 

podhodnotené. Po všetkých zľavách, ktoré môže poskytnúť, dalo by sa dostať na sumu 

približne 1500 Eur. 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu.  

 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie k poisteniu majetku obce a 

jej zodpovednosti za škodu generálneho reprezentanta poisťovne a navrhuje vytvoriť komisiu, 

ktorá vyhodnotí ponuku poistenia a následne bude prerokovaná na ďalšom zastupiteľstve. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

5.  Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 

 

Bod 5 bol z programu vypustený. 

 

 

tel:%2B%20421%20903%20191%20765
mailto:jan.sevcik@generali.sk


6. Návrh na I. úpravu rozpočtu obce roku 2016 

 

Dôvodová správa: 

Ide o úpravu rozpočtu v súlade so zákonom 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s opatrením ministerstva 

financií 18977/2015-31.  I. úprava rozpočtu spočíva v zmene v príjmoch a výdavkoch školskej 

jedálne.  V rozpočte sú navýšené príjmy 1000 Eur a výdavky 1000 Eur, celková výška 

rozpočtu sa navýšila o 1000 Eur. 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu ? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1  

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                   185 533,00 €                Bežné výdavky:         185 533,00   € 

Kapitálové príjmy:           150 000,00 €                Kapitálové výdavky    150 000,00   € 

Finančné prij. operácie:    20 000,00 €  Finančné výdavkové operácie:  20 000,00   € 

Príjmy celkom                 355 533,00  €                 Výdavky celkom:     355 533,00  € 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

7. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné 

 

K rokovaniu neboli predložené  pripomienky. 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu ? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej školy so 

sídlom na území obce Priepasné 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 



8. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 

Dôvodová správa: 

Ide o zostatkovú čiastku úveru vo výške 2541,20 € poskytnutej obci zo Slovenská záručná a 

rozvojová banka, a. s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420.  Po schválení tejto 

splátky bude obec nezaťažená úvermi a dlh voči SZRB bude splatený. 

 

*Po zadaní IČO: 00682420  do vyhľadávača tu: http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Zmluvy-

faktury-a-objednavky/Zmluvy.alej  sa Vám zobrazia uzatvorené úverové zmluvy. 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu ? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na splátku 

úveru v čiastke  2 541,20 Eur. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

9. Návrh na určenie odkúpnej ceny pre výkup častí pozemkov do vlastníctva Obce 

Priepasné 

 

Dôvodová správa 

 

ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov zostavený podľa zákona č. 180/1995 Z. z. o 

niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom bol v Priepasnom ukončený 

v roku 2001. Z finančných dôvodov  sa však v obci neuskutočnili pozemkové úpravy, ktoré sa 

uskutočňujú podľa odlišného zákona č. 330/1991 Zb. a ich účelom nie je zisťovanie 

neevidovaných pozemkov, ale pre usporiadanie pozemkov v rámci katastrálneho územia. 

Väčšinou sa v rámci pozemkových úprav sceľujú pozemky tak, aby sa mohli efektívnejšie 

obrábať. Vlastníci sceľovaných pozemkov spravidla dostanú náhradný pozemok v inej časti 

obce, alebo sa im poskytne peňažná náhrada. V extraviláne, ale aj v intraviláne sa však 

nachádzajú pozemky verejno prospešné, ktoré vlastní mnoho vlastníkov, ale sú užívané 

verejnosťou, sú na nich nádoby na zber odpadov, alebo autobusové zástavky. Niektorí 

vlastníci zvažovali nevyužívanú pôdu darovať obci, pričom jedno darovanie sa aj fyzicky 

uskutočnilo ( http://www.priepasne.sk/sk/Detail.alej?pvid=15638&lid=585345 ). V prípade, 

že by prišlo k rokovaniu s vlastníkom nehnuteľností (pozemkov) ktorý má  záujem poskytnúť 

obci verejno prospešný pozemok za úplatu, alebo v prípade napríklad vykúpenia pozemkov 

pod bývalým hnojiskom, ktoré občania môžu využívať na uloženie dreviny, navrhujeme určiť 

odkúpnu cenu za takéto pozemky 0,20 Eur /m 2 z dôvodu finančných možností obce. Samotné  

prípady nadobudnutia vlastníctva k nehnuteľnostiam  vždy prerokováva obecné zastupiteľstvo 

na zasadnutí jednotlivo. 

Pán starosta upovedomil obecné zastupiteľstvo, že náklady spojené s prevodom bude musieť 

znášať obec, tak ako aj prípadné vyhotovenie geometrického plánu z dôvodu výšky 

navrhovanej odkúpnej ceny. Vzhľadom  na súčasný stav pozemkov, ktorých nerozdelená 

výmera je niekde aj 3 000 m2, je nereálne vykupovať takéto obrovské plochy obcou. 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky 



Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrhy uznesení v tomto bode a dal o nich jednotlivo 

hlasovať : 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje odkúpnu cenu 0,20 Eur / m2, ktorú navrhne 

fyzickým osobám pre výkup častí pozemkov - nehnuteľností pre verejno prospešné zámery a 

účely obce 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zámer odkúpiť potrebné výmery verejno 

prospešných pozemkov - nehnuteľností súvisiace s aktivitami obce. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

10. Aktualizácia programu rozvoja obce 

 

Ide o aktualizáciu PHSR Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou, ktorá 

upravila dokument zaslaný v materiáloch a lepšie špecifikovala projektové zámery. 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu ? 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a zároveň dal o jednotlivých  uzneseniach hlasovať. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo návrh aktualizácie Programu 

hospodárskeho a  sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 – 2022. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s návrhom globálnych, špecifických a 

tematických cieľov, s opatreniami a projektovými zámermi v rámci aktualizovaného 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 - 2022 pre roky 

2016 – 2022. 

 

 Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 



                                                           

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje aktualizovaný Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 - 2022 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

11. Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné  za rok 2015 

 

Pán starosta prečítal návrh zápisov do kroniky za rok 2015. 

 

Návrhy zápisov do kroniky za rok 2015: 

- Založenie folklórna skupina Priepasňanček 
- Ples futbalistov 

- Slávnostné uvedenie do života knihy Silvie Konečnej Priepasné v dokumentoch a spomienkach 

- Jarný karneval 

- Ručné stavanie Mája pri Obecnom úrade 

- Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika 

- Kopaničiarsky a myjavský  duatlon  

- Deň matiek 

- 60. Výročie Materskej školy v Priepasnom 1955-2015 

- Rozprávkové Priepasné + Maškrtníček 

- Dedinský turnaj 

- 135. Výročie narodenia gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika a návšteva z Dunajskej Lužnej 

- Slávnostné nešporné služby Božie s kazateľom Myjavského seniorátu Miroslavom Hvožďarom 

- Denný tábor pre deti poriadaný ECAV Košariská – Priepasné a ECAV Brezová pod Bradlom 

- Muziganské Priepasné 

- Nultý ročník stretnutia miestnych organizácií a všetkých občanov bez rozdielu veku 

- Výstava krojovaných a starodávnych bábik na Myjave v spolupráci s JDS Priepasné 

- Mesiac úcty k starším  

- Návšteva Dunajskej Lužnej 

- Svätomartinský lampiónový sprievod 

- Pietna spomienka – Deň makov 

- Mikuláš 
- Vianoce v Priepasnom 

- Darcovia krvi za rok 2015 

- Noviny Naše Priepasné za rok 2015 

- Počasie (veľmi  suché, teplé počasie, malá úroda sena, otavy sa nerobili, druhá tráva nenarástla) 

- Svadba starostu  (1 x v histórii obce Priepasné sa ženil jej starosta, 15.augusta 2016 mal 

sobáš na lúke v Priepasnom, v lokalite U Ševcov alias Fraštáku. Na obrade sa zišlo veľa ľudí, 

gratulácie trvali 2 hodiny) 

- Výmena strešnej krytiny v Materskej škole a objekt environmentálnej výchovy pri 

viacúčelovom ihrisku 

- Bobor v Priepasňanskom potoku 

- Súdne spory  („vyhraný súdny spor“ zamietnutá žaloba odporcu koncom roka 2014, nová 

žaloba toho istého odporcu na obec vo veci cesty a pozemkov na určenie vlastníckeho práva) 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu alebo doplnenie tém ? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 



 

Návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  zápisy do kroniky obce Priepasné za rok 

2015. 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

12.  Identifikácia majetku obce 

 

V extraviláne, ale aj v intraviláne sa nachádzajú pozemky verejno prospešné, ktoré vlastní 

obec, sú teda užívané verejnosťou ale aj také, ktoré je nutné identifikovať geometrickým 

plánom alebo vytyčovacím protokolom z dôvodov realizácie zámerov obce, výkonu 

preneseného výkonu štátnej správy, odovzdaných nehnuteľností do vlastníctva obce, 

realizácie zámerov obce podľa PHSR, ochrany majetku obce a podobne. Z týchto dôvodov 

prichádza k nutnosti identifikovať vlastníctvo obce geometrickým plánom aby nebolo 

zasahované do práv iných fyzických a právnických osôb a naopak.  

 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu  

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

Návrh uznesenia 

 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nutnosť vypracovania vytyčovacích protokolov 

alebo geometrických plánov za účelom identifikovať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

Priepasné z dôvodov realizácie zámerov obce, výkonu preneseného výkonu štátnej správy, 

odovzdaných nehnuteľností do vlastníctva obce, realizácie zámerov obce podľa PHSR, 

ochrany majetku obce a podobne. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie vytyčovacích protokolov alebo 

geometrických plánov za účelom identifikovať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné z 

dôvodov realizácie zámerov obce, výkonu preneseného výkonu štátnej správy, odovzdaných 

nehnuteľností do vlastníctva obce, realizácie zámerov obce podľa PHSR, ochrany majetku 

obce a podobne. 

 



Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 

 

13. Kritériá posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok 

 

Pohľadávka je nárok veriteľa požadovať od dlžníka ( fyzickej osoby alebo právnickej  osoby )  

peňažné plnenie, vecné plnenie alebo plnenie spočívajúce v dohodnutých výkonoch. 

 

 

Členenie pohľadávok podľa splatnosti: 

 

 

nesplatná – pohľadávka existuje, ale nenastal ešte deň alebo obdobie, počas ktorého má 

dlžník povinnosť plniť veriteľovi, 

splatná – nastal deň, alebo obdobie, počas ktorého má dlžník povinnosť plniť veriteľovi, 

po lehote splatnosti – dlžník pohľadávku veriteľa neuspokojil včas, t.j. v určenej lehote. 

 

 

Vymáhať sa môžu len pohľadávky po lehote splatnosti. Pohľadávky po lehote splatnosti sú 

buď vymožiteľné alebo nevymožiteľné. 

 

 

Pohľadávky sa môžu vymáhať súdnou cestou alebo mimosúdne. Mimosúdne sa pohľadávky 

vymáhajú formou predžalobných výziev alebo pokusov o zmier. Súdne sa pohľadávky 

vymáhajú podaním návrhu na súd a po priznaní pohľadávky, podaním návrhu na exekučné 

konanie prostredníctvom exekútora. 

 

 

Z hľadiska vymožiteľnosti pohľadávky je potrebné posúdiť tiež, či pohľadávka nie je 

premlčaná. 

Súd na premlčanie prihliadne len vtedy, keď dlžník vznesie námietku premlčania. V takomto 

prípade súd veriteľovi pohľadávku neprizná. Súdne vymáhanie premlčanej pohľadávky je teda 

možné, ale úspech v konaní závisí od právnej obrany dlžníka. Pohľadávka, aj keď je 

premlčaná, resp. súd ju v dôsledku úspešnej námietky dlžníka nepriznal, ostáva naďalej 

zachovaná a veriteľ môže kedykoľvek prijať plnenie takejto pohľadávky. 

 

 

Vymožiteľné pohľadávky: 

Pohľadávky vyplývajúce z osobitých predpisov alebo preneseného výkonu štátnej správy a 

pohľadávky, ktoré sú riadne vydokladované, preukázateľné a ktoré zaťažujú dlžníka riadne 

identifikovaného, ktorého majetkové pomery nasvedčujú tomu, že pohľadávka bude 

uspokojená. 

 

 

Nevymožiteľné pohľadávky: 

všetky pohľadávky, ktoré nie sú riadne vydokladované a súd o nich nemôže konať,  

v konaní pred súdom súd ich neuznal, 



súd ich zamietol z dôvodu premlčania, 

by ich vymáhanie bolo spojené s neprimeranými nákladmi, 

sa nárok na ich úhradu premlčal a daňový dlžník vzniesol námietku premlčania alebo nárok 

zanikol, 

daňový dlžník – fyzická osoba zomrel, 

pobyt daňového dlžníka nie je známy, 

v exekučnom alebo konkurznom konaní sa zistí, že dlžník je nemajetný, 

dlžník zomrel nemajetný bez dedičov, 

právnická osoba zanikla bez právneho nástupcu, 

alebo vykazujú inú vadu pre ktorú nie je možné vo veci konať, 

ďalej len pohľadávky vyplývajúce s osobitých predpisov 

 

 

Návrh na ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými a vymožiteľnými pohľadávkami 

 

 

V predchádzajúcom volebnom období naša obec zvažovala postúpenie pohľadávok 

spoločnosti zaoberajúcej sa vymáhaním pohľadávok, dospeli sme však k názoru, že 

postúpenie nevymožiteľných pohľadávok by pre obec neznamenal žiadny prínos. Dostavil by 

sa skôr opačný efekt  tým, že výška nevymožiteľných pohľadávok by sa zvýšila o nemalé 

paušálne poplatky, ktoré by si spoločnosť naúčtovala. 

V konečnom dôsledku by nám spoločnosť pohľadávky ako nevymožiteľné vrátila a proces ich 

vysporiadania by sa len časovo oddialil. 

V prípade odpredaja nevymožiteľných pohľadávok by bola naša obec časť povinná pripraviť 

a poskytnúť preberajúcej spoločnosti všetky podklady a písomnosti týkajúce sa prevádzaných 

pohľadávok, pričom väčšina pohľadávok je práve preto nevymožiteľná, lebo chýbajú 

podklady, na základe ktorých by sa mohli vymáhať. 

Na základe uvedeného navrhujeme, aby sa vymoženie uskutočnilo a nevymožiteľné 

pohľadávky odpísali z účtovnej evidencie v zmysle: 

 

 

(1) Nakladanie s pohľadávkami musí mať vždy písomnú formu. O nakladaní s pohľadávkami 

vedú subjekty hospodárenia osobitnú evidenciu. 

(2) Pri nakladaní s pohľadávkami a majetkovými právami je subjekt hospodárenia povinný 

starať sa o to, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, prípadne, aby sa 

pohľadávka včas uplatnila na súde alebo inom príslušnom orgáne. 

(3) Ak je dlžník v omeškaní s platením dlhu, je subjekt hospodárenia povinný účtovať a 

vymáhať aj úroky, úroky z omeškania, poplatok z omeškania alebo zmluvnú pokutu, prípadne 

trovy súdnych alebo iných konaní a ďalšie náklady spojené s uplatnením pohľadávky (ďalej 

len „príslušenstvo“). 

(4) Pohľadávkou alebo dlhom sa na účely týchto zásad rozumie istina spolu s príslušenstvom. 

(5) Subjekty hospodárenia môžu dlžníkovi povoliť primerané splátky, ak dlžník nemôže dlh 

včas zaplatiť. Na tento účel uzatvorí subjekt hospodárenia s dlžníkom písomnú dohodu, ktorej 

súčasťou musí byť vyhlásenie dlžníka o uznaní dlhu čo do základu a výšky. 

 

(6) Subjekty hospodárenia môžu dohodnúť dobu splácania najviac 12 mesiacov. V dohode o 

splátkach musí byť dojednané, že v prípade nesplnenia čo i len jednej splátky stáva sa 

splatným celý dlh. Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, môže dlhšiu dobu splácania, 

povoliť starosta a to na základe odôvodnenej písomnej žiadosti dlžníka.“. 

(7) Pohľadávky, ktoré neobsahujú exekučný titul budú uplatnené v súdnom spore.  Ak 

pohľadávky získajú exekučný titul a nebudú v stanovenej lehote uspokojené, bude vec 

postúpená na vymoženie v exekučnom konaní.  



(8) Postup pri nakladaní s daňovými pohľadávkami upravuje zákon 563/2009 Z. z. o správe 

daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je naša obec ako 

správca miestnych daní povinná dodržiavať.  

 

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu programu ? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesení a dal o nich hlasovať : 

 

Návrh uznesenia: 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom   b e r i e  n a    v e d o m i e  kritériá posudzovania 

nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

Návrh uznesenia: 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom s c h v a ľ u j e 

 

ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými, vymožiteľnými pohľadávkami v zmysle kritérií 

posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

14. Rôzne 

 

- Žiadosť p. Bartoš 

 

Pán starosta prečítal žiadosť pána Bartoša a bližšie identifikoval miesto ústnym popisom.  

Potom prečítal návrhy uznesení o ktorých  dal jednotlivo hlasovať. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť Mareka Bartoša, bytom 

Priepasné 160, o odkúpenie časti pozemku p.č. 18312, ktorý je v celosti vo vlastníctve obce 

Priepasné a tento pozemok je priľahlý k rodinnému domu s. č. 160  vo vlastníctve žiadateľa 

Mareka Bartoša. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) 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: 

- žiadateľ 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  4,73 eura/m2. 

- žiadateľ uzná prípadné vecné bremeno 

- 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 kupujúci. Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 

   Zb.  

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

- Predpokladané  podujatia v obci 

Pán starosta informoval o predpokladaných  podujatiach v obci 

 

Kalendár podujatí v roku 2016 v Priepasnom 

 

30.4.      Ručné stavanie mája (sobota) 

3.5.        Pietna spomienka na gen. M. R. Štefánika (utorok) 

7.5.        DUATLON (sobota) 

7.5.        Deň matiek (sobota) 

21.5.      Deň zdravia (sobota) 

25.6.      Rozprávkové Priepasné (sobota) 

9.7.        Dedinský turnaj (sobota) 

11. – 15.7.  Letný tábor (ECAV), (pondelok – piatok) 

17.7.      Nešpor u Mosnáčkov 

21.7.      Návšteva z Dunajskej Lužnej „Poznávajme svoju históriu“ (štvrtok) 

18.-21.8. Muziganské Priepasné (štvrtok-nedeľa) , pozn. verejné podujatia v piatok a sobotu  

10.9.        Deň obce v Dunajskej Lužnej (futbalový turnaj a tradičné stretnutie rodákov) 

17.9.       Stretnutie miestnych organizácií a všetkých občanov bez rozdielu veku (sobota)   

15.10.     Mesiac úcty k starším (sobota) 

11.11.     Deň makov – spomienková slávnosť (piatok) 

12.11.     Svätomartinský lampiónový sprievod (sobota) 

04.12.     Mikuláš (nedeľa)  

18.12.     Vianoce v Priepasnom (nedeľa) 

 

 

- Informácie o platových pomeroch starostu 

 
Pán starosta oboznámil prítomných poslancov, že  Štatistický úrad SR 8. marca 2016 zverejnil 

priemernú výšku mesačnej mzdy v hospodárstve za rok 2015, ktorá dosiahla za rok 2015 hodnotu     

883 eur. Suma priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve je v súlade  s § 3 ods. 1 zákona č. 253 /1994 

Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov, je podkladom pre výpočet platových nárokov starostov a primátorov. Vzhľadom k novele 



zákona NRSR č.253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa §3 ods. 2, druhej vety, postačuje určenie 

konkrétneho %, kde je povolené maximálne zvýšenie o 70% a dôsledné rozlišovanie platu na meno, 

a na funkciu, čiže sa uvádza konkrétne meno a priezvisko. Ďalšie zmeny mali v pracovných 

materiáloch. Obecné zastupiteľstvo prehodnotí plat starostu na ďalšom zastupiteľstve. 

 

15. Záver 

Pán starosta týmto ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva a poďakoval prítomným 

poslancom za účasť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   U z n e s e n i a   č. 01 -  19 

                                zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                           zo dňa 14.03.2016                 I / 2016 

 

 

                                           Uznesenie č. 01/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03.2016 

 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmenu programu rokovania a bod 5) sa 

z návrhu programu vypúšťa. 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                         Uznesenie č. 02/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03.2016 

 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                               Peter Czere, v. r. 

                                                                                                 starosta obce   

 

 

 



 

                                          Uznesenie č. 03/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

K bodu 3: Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                        Uznesenie č. 04/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 4:  Prehodnotenie poistenia majetku obce 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie k poisteniu majetku obce a 

jej zodpovednosti za škodu generálneho reprezentanta poisťovne a navrhuje vytvoriť komisiu, 

ktorá vyhodnotí ponuku poistenia a následne bude prerokovaná na ďalšom zastupiteľstve. 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



                                           Uznesenie č. 05/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 6: Návrh na I. úpravu rozpočtu obce roku 2016 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1  

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                   185 533,00 €                Bežné výdavky:         185 533,00   € 

Kapitálové príjmy:           150 000,00 €                Kapitálové výdavky    150 000,00   € 

Finančné prij. operácie:    20 000,00 €    Finančné výdavkové operácie:  20 000,00  € 

Príjmy celkom                 355 533,00  €                 Výdavky celkom:     355 533,00  € 

 

Za : 4 -  Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                        Peter Czere, v. r. 

                                                                                            starosta obce   

 

                                             Uznesenie č. 06/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 7: Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky 

dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému 

nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku  a mzdy na dieťa materskej školy so 

sídlom na území obce Priepasné. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                               Peter Czere, v. r. 

                                                                                                 starosta obce   

                                                         



                                         Uznesenie č. 07/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 8:  Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na splátku 

úveru v čiastke  2 541,20 Eur. 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                                Uznesenie č. 08/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 9 :  Návrh na určenie odkúpnej ceny pre výkup častí pozemkov do vlastníctva Obce 

Priepasné 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje odkúpnu cenu 0,20 Eur / m2, ktorú navrhne 

fyzickým osobám pre výkup častí pozemkov - nehnuteľností pre verejno prospešné zámery a 

účely obce. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



 

                                                Uznesenie č. 09/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 9: Návrh na určenie odkúpnej ceny pre výkup častí pozemkov do vlastníctva Obce 

Priepasné 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zámer odkúpiť potrebné výmery verejno 

prospešných pozemkov - nehnuteľností súvisiace s aktivitami obce. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti: 0       

Zdržal sa:  0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                 starosta obce   

 

 

                                                Uznesenie č. 10/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 10: Aktualizácia programu rozvoja obce 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo návrh aktualizácie Programu 

hospodárskeho a  sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 – 2022. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                             



                                        Uznesenie č. 11/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 10: Aktualizácia programu rozvoja obce 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s návrhom globálnych, špecifických a 

tematických cieľov, s opatreniami a projektovými zámermi v rámci aktualizovaného 

Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 - 2022 . 

 

Za : 4 -  Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                                Uznesenie č. 12/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 10: Aktualizácia programu rozvoja obce 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje aktualizovaný Program hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 - 2022 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                           

 



                                          Uznesenie č. 13/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 11 :  Návrh zápisov do kroniky obce Priepasné  za rok 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  zápisy do kroniky obce Priepasné za rok 

2015. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                 starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 14/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 12: Identifikácia majetku obce 

 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nutnosť vypracovania vytyčovacich protokolov 

alebo geometrických plánov za účelom identifikovať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce 

Priepasné z dôvodov realizácie zámerov obce, výkonu preneseného výkonu štátnej správy, 

odovzdaných nehnuteľností do vlastníctva obce, realizácie zámerov obce podľa PHSR, 

ochrany majetku obce a podobne. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



                                               Uznesenie č. 15/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 12:  Identifikácia majetku obce 

 

b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie vytyčovacich protokolov alebo 

geometrických plánov za účelom identifikovať nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Priepasné z 

dôvodov realizácie zámerov obce, výkonu preneseného výkonu štátnej správy, odovzdaných 

nehnuteľností do vlastníctva obce, realizácie zámerov obce podľa PHSR, ochrany majetku 

obce a podobne. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 16/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 13:  Kritériá posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom   berie na vedomie kritériá posudzovania 

nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                           

 



                                             Uznesenie č. 17/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 13:  Kritériá posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom s c h v a ľ u j e 

 

ďalší postup nakladania s nevymožiteľnými, vymožiteľnými pohľadávkami v zmysle kritérií 

posudzovania nevymožiteľných, vymožiteľných pohľadávok. 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 18/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 14 :  Rôzne 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť Mareka Bartoša, bytom 

Priepasné 160, o odkúpenie časti pozemku p.č. 18312, ktorý je v celosti vo vlastníctve obce 

Priepasné a tento pozemok je priľahlý k rodinnému domu s. č. 160  vo vlastníctve žiadateľa 

Mareka Bartoša. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 



                                        Uznesenie č. 19/2016 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.03. 2016 

 

K bodu 14 : Rôzne 

b) 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: 

- žiadateľ 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  4,73 eura/m2. 

- žiadateľ uzná prípadné vecné bremeno 

- 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 kupujúci. Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 

   Zb.  

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

–––––––––––––––––––––––––––––––––                           ––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––                               zástupca  starostu                                                                                      

overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

                                                   ––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

        Podpisy poslancov 

        1.   Ing. Potúček Pavol              –––––––––––––––––––– 

        2.    Mgr.Mlčúchová Lenka       –––––––––––––––––––– 

        3.    Malečka Stanislav              –––––––––––––––––––– 

        4.    Marek Ján                           –––––––––––––––––––– 

        5 .   Valihora Vladimír               –––––––––––––––––––– 

 

 

 

 


