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Z á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 
15.2.2012 

    

     

 Prítomní: 

 

1. Peter Czere 

2. Dušan Čuvala 

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 na zrušenie uznesenia č . 57 a č. 58 zo dňa 8.12.2011 
6. Návrh na schválenie čerpania úveru k projektu viacúčelového športového ihriska  
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a  neoprávnených výdavkov 
7. Prerokovanie žadosti  vo veci splácania dĺžnej čiastky obci 
8. Zápisy do kroniky obce 
9. Rôzne  
10. Záver 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta srdečne privítal prítomných na dnešnom obecnom zastupiteľstve.  

2. určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil  p.Annu  Švrčkovú, za overovateľov pánov  Dušana 
Čúvalu a  Štefana Stančíka.  

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

3. Pán starosta navrhol k   bodom  programu, ktorý poslanci obdržali  doplniť body  programu  a to: 

- prerokovanie prevodu - predaja pozemku vo vlastníctve obce, ktorý bol  schválený  obecným 
zastupiteľstvom uznesením č. 16/2010 zo dňa 28.4.2010   
- návrh na vybudovanie a umiestnenie zberného dvora 

Kto je za? 5 poslancov  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto 0. 

Potom sa spýtal, či si niekto želá z poslancov doplniť nejaký bod programu zasadnutia? 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, požiadal  o jeho schválenie nasledovne:. 

 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení. 
5. Návrh na zrušenie uznesenia č . 57 a č. 58 zo dňa 8.12.2011 
6. Návrh na schválenie čerpania úveru k projektu viacúčelového športového ihriska  
a  neoprávnených výdavkov 
7. Prerokovanie žadosti  vo veci splácania dĺžnej čiastky obci 
8. prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce, ktorý bol  schválený  obecným        
zastupiteľstvom uznesením č. 16/2010 zo dňa 28.4.2010 
9. návrh na vybudovanie a umiestnenie zberného dvora 
10. Zápisy do kroniky obce 
11.Zmluva o dielo k Viacúčelovému športovému ihrisku  
12. Rôzne  
13. Záver 
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Kto je za?  5 Kto proti?  0  Zdržal sa niekto? 0.  

Program OZ bol prijatý počtom hlasov za 5  proti 0   zdržal sa 0  

4. Kontrola uznesení 

Pán starosta navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu uznesení. 
Spýtal sa či má niekto k prerokovaniu tohto bodu otázky. 
 
Prihlásil sa dostal slovo  pán Stančík, ktorý  informoval zastupiteľtvo, že má informácie  
 k usporiadaniu nájomných vzťahov k pozemkom pri  bytovom dome 181.  
 
Pán starosta poďakoval a navrhol, aby sa vec prerokovala v bode rôzne. 
Ďalej  navrhol, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo kontrolu uznesení a uznieslo sa, 
že všetky úlohy z predchádzajúcich zastupiteľtiev boli splnené, pričom usporiadať nájomný vzťah  
k pozemkom pri bytovom dome „U Markov“ so súpisným číslom 181, ktorý sa prerokuje v bode 
rôzne. 

Spýtal sa, či má niekto ešte nejaké otázky, alebo niečo k uzneseniam. Nikto sa neprihlásil. 

Dal teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu 
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev. 

Kto je za?  5 Kto proti?0  Zdržal sa niekto? 0 . Pán starosta poďakoval a konštatoval, že Obecné 
zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
zastupiteľstiev. 

5. Nárh na zrušenie uznesenia č . 57 a č. 58 zo dňa 8.12.2011 
 

Pán starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu aby zrušilo uznesenia č. 57 a 58 zo dňa 8.12.2011, 
nakoľko sú v prijatých uznenseniach čiastky  v nesúlade so zmluvou o poskytnutí   nenávratného 
finančného príspevku a neoprávnených nákladov v znení: 

A) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a ruší  uznesenie č. 57 zo dňa 8.12.2011 
B) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a ruší  uznesenie č. 58 zo dňa 8.12.2011 

Na podnet pána  Potúčka Jána pán starosta  prečítal uznesenia č . 57 a 58, vysvetlil  nesúlad 
a následne opäť navrhol obecnému zastupiteľstvu aby zrušilo uznesenia č. 57 a 58 zo dňa 8.12.2011, 
nakoľko sú v prijatých uznenseniach čiastky  v nesúlade so zmluvou o poskytnutí   nenávratného 
finančného príspevku a neoprávnených nákladov v znení: 

A) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a ruší  uznesenie č. 57 zo dňa 8.12.2011 

Kto je za? 5  Kto proti? 5  Zdržal sa niekto?  0. 

B) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a ruší  uznesenie č. 58 zo dňa 8.12.2011 

Kto je za? 5  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto?  0. 
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6. Návrh na schválenie čerpania úveru k projektu viacúčelového športového ihriska 

Pán starosta navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v bode 6A) prerokovalo, 
zobralo na vedomie a schválilo čerpanie úveru na projekt Viacúčelového športového ihriska   
zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a.s., na financovanie výdavkov súvisiacich   
so zmluvou  o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 54 036.01 EUR  
s ručením blankozmenka obce. 
 
Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky, dal hlasovať: 
 
Kto je za? 5  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto ? 0. 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo čerpanie 
úveru na projekt Viacúčelového športového ihriska  zo Slovenskej záručnej a rozvojovej 
banky a.s., na financovanie výdavkov súvisiacich  so zmluvou o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku vo výške 54 036.01 EUR s ručením blankozmenka obce. 

 

Ďalej  navrhol  , aby  v bode 6B) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo 
na vedomie a schválilo  čerpanie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  
na neoprávnené výdavky projektu “Viacúčelového športového ihriska” – DPH,  externý 
manažment, traktorovú kosačku, prvky detského ihriska vo výške 19.800 EUR s ručením 
blankozmenka obce. 
 
Keďže nikto z prítomných nemal pripomienky, dal hlasovať: 
Kto je za? 5  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto ?  0. 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo  čerpanie 
úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na neoprávnené výdavky projektu 
“Viacúčelového športového ihriska” – DPH,  externý manažment, traktorovú kosačku, prvky 
detského ihriska vo výške 19.800 EUR s ručením blankozmenka obce. 

 
7. Prerokovanie žadosti  vo veci splácania dĺžnej čiastky obci 

Pán  Janček Jozef  doručil na Obec Priepasné žiadosť, ktorou žiada obec o splatenie dĺžnej čiastky obci 
v splátkach po 50€. Celková dĺžna suma je na základe nájomnej zmluvy z 2.1.2010 690 EUR. 
 Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky k tomuto bodu programu? 
Keďže nikto nemal pripomienky, navrhol k tomuto bodu prijať uznesenie, že začiatok povinnosti 
splácania dĺžnej sumy pánovi  Jančekovi  vzniká mesiacom marec roku 2012, dĺžnu sumu môže  
ktorýkoľvek deň  v kalendárnom mesiaci zaslať na účet obce, alebo vložiť osobne do pokladne obce 
v 13 splátkach, pričom 14 splátka bude vo výške 40 eur. 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto pripomienky, alebo iné návrhy. Keďže sa nikto neprihlásil,  
dal hlasovať. 

Kto je za? 5 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 
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Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo začiatok 
povinnosti splácania dĺžnej sumy pánovi Jančekovi  vzniká mesiacom marec roku 2012, dĺžnu sumu 
môže  ktorýkoľvek deň  v kalendárnom mesiaci zaslať na účet obce, alebo vložiť osobne do pokladne 
obce v 13 splátkach, pričom 14 splátka bude vo výške 40 eur. 

 
8. prerokovanie predaja pozemku vo vlastníctve obce, ktorý bol  schválený  obecným 
zastupiteľstvom uznesením č. 16/2010 zo dňa 28.4.2010 

Obecné zastupiteľstvo v  Priepasnom dňa 28. 4. 2010 prerokovalo predaj obecného majetku  
na žiadosť pána Krásneho  Pavla  s manželkou  a uznieslo sa na prevode obecného pozemku 
predajom na základe znaleckého posudku.  V súčastnosti prejavil pán Krásny s manželkou záujem 
o kúpu tohto pozemku , s prosbou, aby sa prevod  uskutočnil na jeho syna Pavla Krásneho.  
Pán starosta navrhol preto obecnému zastupiteľstvu, aby  v bode  
po a) zobralo na vedomie a zrušilo uznensenie č. 16/2010 zo dňa 28.4.2010  
po b) prerokovalo, zobralo na vedomie  a prijalo uznesenie na  prevod obecného majetku  (pozemok 
s  p.č. 13214/8) predajom  v hodnote určenej  znaleckým  posudkom  číslo  55/2010, vypracovaného 
Ing. Ivanou Zemkovou pánovi  Pavlovi  Krásnemu, synovi  pána Krásneho Pavla a Alžbety. 
po c) splnomocňuje starostu obce Petra Czereho k podpisu zmluvy súvisiacej s prevodom majetku 
obce na pána Pavla Krásneho. 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké pripomienky, ukázal znalecký posudok ,zápisnicu a žiadosť 
pána Krásneho.  Keďže nemal nikto pripomienky dal hlasovať, že po  
a) obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo , berie na vedomie a ruší  uznensenie č. 16/2010 
zo dňa 28.4.2010. 

Kto je za? 5  Kto je proti? 0  Kto sa zdržal? 0  

 
po b) obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, zobralo na vedomie  a schvaľuje prevod 
obecného majetku , pozemok s p.č. 13214/8 predajom  v hodnote určenej  znaleckým  posudkom  číslo  
55/2010, vypracovaného Ing. Ivanou Zemkovou pánovi  Pavlovi  Krásnemu , trvale bytom 
 v Priepasnom. 
Kto je za? 5  Kto je proti? 0 Kto sa zdržal? 0  

po c) berie na vedomie a splnomocňuje starostu obce Petra Czereho k podpisu zmluvy a úkonom 
súvisiacich s prevodom majetku obce na pána Pavla Krásneho 
Kto je za? 5 Kto je proti? 0 Kto sa zdržal?  0 

 

9. Návrh na vybudovanie a umiestnenie zberného dvora 

Povinnosťou obce Priepasné je zabezpečiť  podmienky vyplývajúce z ustanovení zákona č. 223/2001 
Z.z. o odpadoch . Zámerom obce je teda vytvoriť podmienky pre zber jednotlivých zložiek odpadu 
vyseparovaných z komunálneho odpadu vrátane zložiek nebezpečného odpadu a ich dočasné 
zhromažďovanie, dotriedenie a úpravu lisovaním pred ich odvozom konečnému zhodnocovateľovi. 
Súčasne sa bude riešiť zlepšenie situácie v obci Priepasné z hľadiska  komplexného nakladania 
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s odpadom, vytvorenie podmienok pre zefektívnenie separácie a zberu odpadov . Vzhľadom 
k platným zákonom a legislatíve  potrebnej pre vytvorenie zberného dvora je potrebné ,aby obecné 
zastupiteľstvo po a) rozhodlo  o vybudovaní a po b) umiestnení zberného dvora.  
Pán starosta prítomných oboznámil so zámerom na ktorom pracuje i názornou ukážkou, premietol  
im  geometrické zakreslenia  parciel s konkrétnym vyznačením bodov, kde sa má vybudovanie 
zberného dvora nachádzať a pre aké druhy odpadov slúžiť. 
Následne navrhol obecnému zastupiteľstvu, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, prerokovalo 
a schvaľuje vybudovanie zberného dvora. 
 

Kto je za? 5 Kto je proti? 0  Kto sa zdržal? 0. 
Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie, prerokovalo a schvaľuje vybudovanie zberného dvora. 

 
Ako navhodnejšia lokalita bola vybraná priemyselná časť obce t. j. areál bývalého 
poľnohospodárskeho družstva, pozemky nachádzajúce sa na parcelách 15251/3, 15251/60, 
15251/59, ktoré sú identifikované aj v geometrickom  pláne č. 243-124/11, vyhotoveným dňa 
21.11.2011 Ing . Jurajom Nemcom.  Miesto  je vhodné  pre určený systém pre organizačné 
zabezpečenie zberu, je  dobre dostupné a náväzujúce  na obecnú komunikáciu a má  vzdialenejšiu  
polohu  od obytnej časti obce, čo umožnuje  manipuláciu a kontrolu. 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. 

Keďže nemal, dal hlasovať nasledovne : 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje lokalitu - umiestnenie zberného 
dvora  v priemyselnej časti obce - areáli  bývalého poľnohospodárskeho družstva -  na parcelách 
15251/3, 15251/60, 15251 vyhotoveným /59, ktoré sú identifikované aj v geometrickom  pláne  
č. 243-124/11, dňa 21.11.2011 Ing . Jurajom Nemcom. 

Kto je za? 5  Kto je proti? 0  Kto sa zdržal? 0 

10 . Zápisy do kroniky obce 

V súlade so štatútom obecného kronikára Obce Priepasné §4 – Schválenie zápisov do kroniky –
navrhujem aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo tieto navrhované zápisy, ktoré budú doplnené 
obsahovo kronikárom: 

Zveľaďovanie okolia  Mohyly M.R.Štefánika 
Nová  webstránka obce 
Osadenie informačných tabúľ  náučného chodníka Pávičie 
Zmena konateľa a dozornej rady Drevorezu 
Zlá finančná situácia 
Stretnutie dobrovoľného hasičského zboru 
Organizačné zmeny v Únii žien 
Sčítanie ľudu 
Prvý ročník podujatia  „ Deň zdravia v Priepasnom“ 
Stretnutie rodákov  - Dunajská Lužná v Priepasnom  
Úspech našej obce v projekte recepty nášho priateľstva  
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Športový deň detí na ihrisku 
Výlet na farmu  Etelka 
Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
Aktivity Materskej škôlky, nárast počtu detí  v MŠ, nová učiteľka, obnova vonkajšieho prostredia  
v MŠ, nové spotrebiče do ŠJ 
Počet narodených detí, počet zosnulých občanov, počet občanov ku koncu roka 2011  
a iné demografické údaje 
Prisťahovanie prvého občana Ukrajinskej národnosti s rodinou 
Nová pracovná sila na Obecnom úrade 
Stretnutie „pravoslávnej“  mládeže v Priepasnom 
Zriadenie internetu a počítača v dome kultúry pre občanov  a prvé školenie s počítačom a internetom 
Ukončenie prevádzky bistra TJ SLOVAN pánom Mosnáčkom 
Súd s pánom Markom  
Exhibičný zápas TJ Slovan Priepasné s bratislavským mužstvom 
Činnosť JDS  (reprezentácia na výstavách, stretnutia) 
Presun tabule obce Priepasné k Polianke 
Úspechy zväzu chovateľov 
Svojpomocné práce v obci 
Nedostatok vody vďaka suchému obdobiu 
Nový internetový  prevádzač v obci 
Darcovia krvi v našej obci a ČK 
Výkup pozemkov v areáli družstva pre ucelenie obecného areálu 
Ukončenie činnosti p. Potúčkovej v knižnici 
Nové verejné osvetlenie 
Získanie štatútu chránenej dielne/pracoviska 
Návšteva občianskeho združenia Strom života 
Kúpenie lisu na PET fľaše a papier 
Vianočná výzdoba v obci 
Mikuláš 

 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaký návrh. 

Poslanci , pán Valihora Vladimír a Potúček Ján navrhli doplniť  prvý  futbalový zápas  
TJ Slovan Priepasné s Poľovným združením Priepasné. 

Pán starosta dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje 
navrhované zápisy vrátane zápisu „Prvý  futbalový zápas TJ Slovan Priepasné s Poľovným združením 
Priepasné“ pre rok 2011 do kroniky obce Priepasné. 
Kto je za? 5  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto?  0. 

 

11. Zmluva o dielo k Viacúčelovému športovému ihrisku 
 
Pán starosta poprosil obecné zastupiteľstvo aby prerokovalo návrh zmluvy o dielo, ktorá bude 
v zmysle zákona po odsúhlasení  OZ a podpise zhotoviteľom diela zverejnená i na webstránke obce 
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Priepasné. 
Spýtal sa, či má niekto nejaké pripomienky. Keďže nikto nemal, dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje navrhovanú zmluvu o dielo k projektu „Viacúčelového 
športového ihriska“ . 

Kto je za  5 poslancov   Kto je proti  0 poslancov     Kto sa zdržal  0 poslancov 

12. Rôzne  
 
V bode rôzne pán starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu prerokovať  tému  
„Požiarna zbrojnica a dobrovoľný hasičský zbor“ 
„Budova Materskej školy „ 
 Umiestnenie prvkov detského ihriska  
Pozemky pred bytovým domom z kontroly uznesení 

Pán starosta dal hlasovať za prerokovanie navrhovaných bodov. 

Kto je za  5 poslancov  Kto je proti  0 poslancov   Kto sa zdržal  0 

 

Požiarna zbrojnica a dobrovoľný hasičský zbor“ 

 
Pán starosta oboznámil prítomných, že zvolal členov DPOZ  miestnym rozhlasom a úradnou tabuľou 
na webstránke obce  na obecný úrad. Stretnutia sa zúčastnili traja členovia pričom pán starosta OZ 
informoval, že pán Milan Potúček je v súčasnosti zaneprázdnený prácou a je nízky záujem mladých 
ľudí o udržanie DPOZ. Ďalej informoval,  že  DPOZ zvolával  i  pred rokom, kde sa dohodlo, že po roku 
ich činnosti a aktivít zvážia činnosť pričom sa pokúsia vyvíjať aktivity, ktoré dodnes neboli a rozhodnú 
o svojej ďalšej činnosti  Taktiež upovedomil obecné zastupiteľstvo, že obecný majetok – hasičská 
zbrojnica zateká a tak,  ako aj hasičské auto si majetky vyžadujú údržbu, platenie poistky .Preto je 
potrebné  premyslieť a zvážiť, čo je pre obec potrebné a  výhodné.Ďalej informoval, že obec do 500 
obyvateľov može mať  zo zákona iba protipožiarnu hliadku. 

Pán starosta zároveň navrhol aby zastupiteľstvo vyskúšali analýzu a vymenovali všetky: 

 Klady, teda plusy      
              +  schopnosť riešiť havarijné situáciu 
              +   včasnosť zásahu 

Zápory , teda mínusy      
            -  vysoké náklady 
            -  malá angažovanosť členov 
             -  psychotesty vodiča 
             -  auto toho času nespôsobilé 

Príležitosti  pre DPOZ 
              -  vlastné aktivity členov         
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              - sponzorstvo 
              - súťaže 

Závery 
           - neboli 

Po analýze pán starosta  teda navrhol OZ prijať uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo                             
 súčasný stav budovy, mechanizácie a stav dobrovoľného hasičského zboru, pričom sa zhodlo,  
že na  výročnej schôdzi  DPOZ by malo rozhodnúť o svojej  činnosti a aktivitách, nakoľko náklady  
na prevádzku auta a budovy vyžadujú neprimerané náklady v ich činnosti. Po tejto výročnej schôdzi  
OZ zasadne a rozhodne o potrebe vlastníctva obecného majetku v súvislosti s dobrovoľným hasičským 
zborom. 
Kto je za  5 poslancov   Kto je proti   0 poslancov    Kto sa zdržal  0 poslancov 

 

„Budova Materskej školy „ 
Pán starosta informoval prítomných so situáciou v MŠ Priepasné. V budove zamŕza  pri súčasnom 
mraze voda. MŠ  bola zatvorená z dôvodu chrípky. Strecha je v havarijnom stave. V MŠ bola kontrola 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá nariadila na základe listu vykonať opatrenia 
v súlade s legislatívou. List tvorí prílohu zápisnice . 
Pán starosta navrhol OZ prijať: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozhodnutie Regionálneho  úradu verejného zdravotníctva, 
stav budovy a zariadenie budovy MŠ. 

Kto je za  5 poslancov       Kto je proti  0 poslancov      Kto sa zdržal  0 poslancov 

  

 Pozemky pred bytovým domom 

Pán poslanec  Stančík  informoval prítomných, že  obyvatelia bytového domu 181 v Priepasnom boli 
upovedomení  s nakladaním majetku obce  ktorý sa rozhodli i naďalej  spoločne užívať  a požiadali, 
aby OZ prerokovalo vec  prenájmu pozemkov. 

Pán starosta  poďakoval za informácie od  pána Stančíka. 

Umiestnenie prvkov detského ihriska 

Pán starosta informoval  prítomných spolu s názornou ukážkou umiestnenia prvkov detského ihriska.  
Pán Potúček sa prihlásil s pripomienkou, že bude potrebné oplotenie z dôvodu možnosti úrazu pri 
futbalovom zápase. 
Pán starosta zobral na vedomie skutočnosť, pričom informoval, že vo veci detského ihriska bude s OZ 
komunikovať. 
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Pán starosta informoval, že sú všetky informácie na  úradnej tabuli obce  aktualizované i na 
www.priepasne.sk  úradnej tabuli obce, pričom upozornil i o Zákone o správe daní a oznamovacích 
povinnostiach z neho vyplývajúcich.                 

13. Záver 

Na záver pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie OZ 

 

                                            Uznesenia 

              z obecného zastupiteľstva  konaného 15.2.2012 

  

                                            Uznesenie č. 5 

A) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a ruší  uznesenie č. 57 zo dňa 8.12.2011 

                                             

                                             Uznesenie č. 6 

B) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a ruší  uznesenie č. 58 zo dňa 8.12.2011 

                                              

                                           Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo čerpanie 
úveru na projekt Viacúčelového športového ihriska  zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 
a.s., na financovanie výdavkov súvisiacich  so zmluvou  o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku vo výške 54 036.01 EUR s ručením blankozmenka obce. 
 

                                              Uznesenie č. 8 

  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo  čerpanie 
úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na neoprávnené výdavky projektu 
“Viacúčelového športového ihriska” – DPH,  externý manažment, traktorovú kosačku, prvky 
detského ihriska vo výške 19.800 EUR s ručením blankozmenka obce. 
 
 
                                                     Uznesenie č. 9 

 Začiatok povinnosti splácania dĺžnej sumy pánovi Jančekovi  vzniká mesiacom marec roku 2012, 
dĺžnu sumu môže  ktorýkoľvek deň  v kalendárnom mesiaci zaslať na účet obce, alebo vložiť osobne do 
pokladne obce v 13 splátkach, pričom 14 splátka bude vo výške 40 eur. 
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                                                    Uznesenie č. 10 

a) obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo , berie na vedomie a ruší  uznensenie č. 16/2010 
zo dňa 28.4.2010. 

                                                                                                        

                                                   Uznesenie č. 11 

b) obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, zobralo na vedomie  a schvaľuje prevod obecného 
majetku , pozemok s p.č. 13214/8 predajom  v hodnote určenej  znaleckým  posudkom  číslo  55/2010, 
vypracovaného Ing. Ivanou Zemkovou pánovi  Pavlovi Krásnemu,  trvale bytom  v Priepasnom  č.108.  

 

                                                   Uznesenie č. 12            

po c) berie na vedomie a splnomocňuje starostu obce Petra Czereho k podpisu zmluvy a úkonom 
súvisiacich s prevodom majetku obce. 

 

                                                    Uznesenie č. 13 

Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie, prerokovalo a schvaľuje vybudovanie zberného dvora. 

                                                                            

                                                     Uznesenie č. 14        

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje lokalitu - umiestnenie zberného 
dvora  v priemyselnej časti obce - v areáli  bývalého poľnohospodárskeho družstva -  na parcelách 
15251/3, 15251/60, 15251 vyhotoveným /59, ktoré sú identifikované aj v geometrickom  pláne č. 
243-124/11, dňa 21.11.2011 Ing . Jurajom Nemcom. 

 

 

                                                      Uznesenie č. 15 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje v  súlade so štatútom obecného 
kronikára Obce Priepasné §4 – Schválenie zápisov do kroniky , ktoré budú doplnené obsahovo 
kronikárom: 
Zveľaďovanie okolia  Mohyly M.R.Štefánika 
Nová  webstránka obce 
Osadenie informačných tabúľ  náučného chodníka Pávičie 
Zmena konateľa a dozornej rady Drevorezu 
Zlá finančná situácia 
Stretnutie dobrovoľného hasičského zboru 
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Organizačné zmeny v Únii žien 
Sčítanie ľudu 
Prvý ročník podujatia  „ Deň zdravia v Priepasnom“ 
Stretnutie rodákov  - Dunajská Lužná v Priepasnom  
Úspech našej obce v projekte recepty nášho priateľstva  
Športový deň detí na ihrisku 
Výlet na farmu  Etelka 
Stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k starším 
Aktivity Materskej škôlky, nárast počtu detí  v MŠ, nová učiteľka, obnova vonkajšiehoprostredia  
v MŠ, nové spotrebiče do ŠJ 
Počet narodených detí, počet zosnulých občanov, počet občanov ku koncu roka 2011  
a iné demografické údaje 
Prisťahovanie prvého občana Ukrajinskej národnosti s rodinou 
Nová pracovná sila na Obecnom úrade 
Stretnutie „pravoslávnej“  mládeže v Priepasnom 
Zriadenie internetu a počítača v dome kultúry pre občanov  a prvé školenie s počítačom a internetom 
Ukončenie prevádzky bistra TJ SLOVAN pánom Mosnáčkom 
Súd s pánom Markom  
Exhibičný zápas TJ Slovan Priepasné s bratislavským mužstvom 
Činnosť JDS  (reprezentácia na výstavách, stretnutia) 
Presun tabule obce Priepasné k Polianke 
Úspechy zväzu chovateľov 
Svojpomocné práce v obci 
Nedostatok vody vďaka suchému obdobiu 
Nový internetový  prevádzač v obci 
Darcovia krvi v našej obci a ČK 
Výkup pozemkov v areáli družstva pre ucelenie obecného areálu 
Ukončenie činnosti p. Potúčkovej v knižnici 
Nové verejné osvetlenie 
Získanie štatútu chránenej dielne/pracoviska 
Návšteva občianskeho združenia Strom života 
Kúpenie lisu na PET fľaše a papier 
Vianočná výzdoba v obci, 
Prvý futbalový zápas TJ Slovan Priepasné s Poľovným združením Priepasné 
Mikuláš 

  

 
                                                  Uznesenie č. 16 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje navrhovanú zmluvu o dielo 
k projektu „Viacúčelového športového ihriska“  

                                                Uznesenie č. 17 
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Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo, zobralo na vedomie a schválilo                             
 súčasný stav budovy, mechanizácie a stav dobrovoľného hasičského zboru, pričom sa zhodlo,  
že na  výročnej schôdzi  DPOZ by malo rozhodnúť o svojej  činnosti a aktivitách, nakoľko náklady  
na prevádzku auta a budovy vyžadujú neprimerané náklady v ich činnosti. Po tejto výročnej schôdzi  
OZ zasadne a rozhodne o potrebe vlastníctva obecného majetku v súvislosti s dobrovoľným hasičským 
zborom. 

 

                                                  Uznesenie č. 18 

     Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, 
stav budovy a zariadenie budovy MŠ 

 

 

 

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

                    zástupca starostu                                                          starosta obce 

 

 

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

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

                                                      overovatelia zápisnice          

 


