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                             Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  
dňa  22.2.2011. 
 
Prítomní 
1. Peter Czere 
2. Dušan Čuvala 
3. Ján Potúček 
4. Pavol Potúček, ing. 
5. Štefan Stančík 
6. Vladimír Valihora 
 
 
 
                                 P r o g r a m   z a s a d n u t i a 
 

 
 

1.    Schválenie rozpočtu 2011-2013  

2.    Splnomocnenie na zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na 

umiestnenie                     

        technologických zariadení  

3      Splnomocnenie na podpis zmluvy o nájme nebytových priestorov na 

umiestnenie  

        techhnologických zariadení spoločností   

4      Doplnenie členov komisií 

 
 
     Starosta obce privítal prítomných na obecnom zastupiteľstve.  
 
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p.Annu Švrčkovú, za 
overovateľov pánov Vladimíra Valihoru a Dušana Čúvalu .  
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Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 
 
 
Starosta prečítal program zastupiteľstva a následne požiadal poslancov o jeho 
schválenie: 
 
 
1. Schválenie rozpočtu pre roky 2011-2013  

2. Splnomocnenie na zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na 

umiestnenie technologických zariadení  

3. Splnomocnenie na podpis zmluvy o nájme nebytových priestorov na 

umiestnenie technologických zariadení spoločností   

4. Doplnenie členov komisií 

 
  

 
Program zastupiteľstva bol schválený  za  5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 
 
                            
 
                                         R o k o v a n i e  

 
 

 
1. Schválenie rozpočtu 2011-2013  

Starosta obce vyzval. pani Švrčkovú, aby prečítala návrh rozpočtu pre roky 
2011-2013, ktorý bol poslancom zaslaný a ktorý zohľadňuje i rozpracované 
projekty verejného osvetlenia a viacúčelového ihriska. Pán Potúček Ján navrhol 
presunúť v roku 2013 čiastku 3 tis. z Verejnej správy mzdy na 1 tis. údržba MK 
a 2 tis. na Údržba MŠ. Po tejto úprave starosta dal hlasovať  
Návrh rozpočtu tvorí prílohu tejto zápisnice 
Po prečítaní návrhu dal starosta hlasovať postupne podľa jednotlivých rokov  
rok 2011 hlasovali za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov 
rok 2012 hlasovali za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov 
rok 2013 hlasovali za 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov  
Rozpočet obce pre roky 2011-2013 bol schválený. 
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2. Splnomocnenie na zrušenie zmluvy o nájme nebytových priestorov na 

umiestnenie technologických zariadení s firmou XX NET, s.r.o. 

Starosta oboznámil poslancov s nájomnou zmluvou, ktorej kópiu mali pred 

sebou. V predmete nájmu je stanovený predmet nájmu, avšak na pozemku, 

ktorý má rozlohu 46 284 m2. V zmluve za nájom je stanovená cena vo výške   

1SK a sú v nej podmienky v rozpore so záujmami obce Priepasné. Vzhľadom 

na skutočnosti, ktoré zo zmluvy vyplývajú máme možnosť o zmene podmienok 

rokovať a v prípade, že nebude možné sa s nájomcom dohodnúť v prospech 

občanov a obce, budeme nútení túto zmluvu vypovedať. Dávam preto v tejto 

súvislosti hlasovať za uznesenie v tomto znení: 
 

I. Zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo podmienky zmluvy o nájme 

nebytových priestorov na umiestnenie technologických zariadení 

uzatvorenej s Petrom Marekom, zástupcom spoločnosti XX net s.r.o. 

a bývalou starostkou obce Zuzanou Hrajnohovou. 
 

II.  Zastupiteľstvo OÚ Priepasné splnomocňuje  starostu pána Petra Czereho  na 
zrušenie zmluvy , o nájme nebytových priestorov na umiestnenie 
technologických zariadení s účinnosťou od 1.7.2007  uzatvorenej s Petrom 
Marekom, zástupcom spoločnosti XX net s.r.o. a bývalou starostkou obce 
Zuzanou Hrajnohovou.  Zastupiteľstvo  zároveň splnomocňuje starostu obce  Petra 
Czereho konať  vo vyššie uvedenej  veci. 
 

Starosta obce dal hlasovať 
Za je 5 poslancov, proti je 0,  zdržalo sa 0 
Splnomocnenie na zrušenie zmluvy bolo  zastupiteľstvom  schválené 
 
Ďalší bod programu  
 
3. Splnomocnenie resp. poverenie na podpis zmluvy o nájme nebytových 

priestorov na umiestnenie technologických zariadení resp. zmlúv v súvislosti 

s prevádzkovaním internetových služieb v obci súvisiace so spoločnosťou  
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  XX net, s.r.o. resp. Fiber network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň – 

Gravicom. 

V Priepasnom prevádzkujú a boli v minulosti odobrené pani starostkou 

Zuzanou Hrajnohovou a zastupiteľstvom na prevádzkovanie internetových 

služieb dve spoločnosti – „XX NET a GRAVICOM“. V nasledujúcich dňoch by 

mali prebehnúť rokovania, ktoré budú mať súvis s prenájmom nehnuteľností , 

ktoré využívajú pre poskytovanie služieb  pre našich občanov. Vzhľadom na 

urýchlenie rokovaní bez nutnosti zvolať zastupiteľstvo v tejto veci dávam 

schváliť uznesenie v tomto znení. 

Zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo poverenie resp.splnomocnenie starostu 
Peter Czereho pre uzatvorenie nájomných zmlúv o nájme nebytových priestorov 
na umiestnenie technologických zariadení, resp. zmlúv pre prevádzkovanie 
internetových služieb v obci Priepasné pre spoločnosti XX net, s.r.o. resp. Fiber 
network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň – Gravicom. 
 
Zastupiteľstvo OÚ Priepasné splnomocňuje  starostu pána Petra                        
                  
                     Czereho  na podpis zmluvy , o nájme nebytových priestorov na    
                      umiestnenie technologických zariadení s účinnosťou resp.  
                      prevádzkovanie internetových služieb spoločnosti XX net, s.r.o.  
                      resp. Fiber network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň – Gravicom.  
                      Pred podpisom tejto zmluvy bude zastupiteľstvo  s podmienkami 
                      tejto zmluvy informované prostredníctvom e –mailu.  
                     Zastupiteľstvo zároveň splnomocňuje starostu obce  Petra Czereho   
                      konať  vo vyššie uvedenej veci konať. 
 
Hlasovanie   za 5 poslancov, proti 0, zdržalo sa 0 
 
Starosta vyzval predsedov komisií , aby oboznámili prítomných a menovali členov komisií. 
 
Komisia sociálna, zdravia a školstva 

Predseda: Vladimír Valihora  
Členovia: Miroslav Kázik    
        Jaroslav Mosný    

Komisia finančná   
Predseda: Ing. Pavol Potúček  
Členovia: 
  Alžbeta Potúčková    
 
  Anna Holičová    
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Komisia kultúry a cestovného ruchu 
 

Predseda: Štefan Stančík  

Členovia: 
  
Marcela Vičíková    

  Lenka Hrajnohová    
 
Komisia Životného prostredia 
 
Predseda:                                        Dušan Čuvala 
                                                    
                                                        Martin Mosnáček 
Členovia                                         –––––––––––––––––––––––– 
                                                         Peter Hrajnoha 
                                                       ––––––––––––––––––––––––                
                                                                              
                                                        
 Komisia  športu 
  Predseda :                              Ján Potúček   
  Členovia                               zatiaľ  sa nevyjadrili  navrhovaní členovia                  
Diskusia 
 
Do diskusie sa prihlásila 
- pani Marcela Vičíková  s návrhom, aby sa na križovatku do Kázikov vybavili 
zrkadlá z bezpečnostných dôvodov. 
Pán starosta prisľúbil, že sa bude s návrhom zaoberať.  
 
-ďalej sa prihlásila pani riaditeľka s požiadavkou o zakúpenie elektrického 
sporáka do MŠ. 
Pán starosta prisľúbil, že sa bude snažiť vzhovieť požiadavke. 
 
-pán Martin Dodrv upozornil na vodu pretekajúcu cez cestu v lokalite U    
Bachárov, ktorá počas mrazov zamŕza a vzniká tak nebezpečie nehôd 

Pán starosta prisľúbil, že nájde cestu, ako túto nevyhovujúcu skutočnosť 
odstrániť.  

 

- Ďalším diskutujúcim bol Potúček Ján –pripomenul brigádu ohľadom 
výrubu drevín na Bradle. Táto činnosť je potrebná a časovo obmedzená.    
Táto sa môže robiť do 15. marca. Treba vyhlásiť brigádu. 

    Pán starosta dal pánovi Čúvalovi preveriť či je výrub povolený. 
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- Pani Švrčková upozornila veľkú spotrebu elektric. energie v PZ. 
- Pán starosta dal vytiahnuť spotrebu za predchádzajúce 3 roky. 

Týmto bodom bolo OZ ukončené 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu a poprial pekný 
zvyšok dňa. 

 

     

                                    Uznesenia  

                                    z Obecného zastupiteľstva konaného 22.2.2011 
 
                 
Uznesenie č. 22/2011                               
 
 
     Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2011 a 
viacročného rozpočtu na roky 2011-2012 
za                                                      5   
proti                                                  0      
zdržalo sa                                          0 
      
 

Uznesenie č. 23/2011          

Obecné zastupiteľstvo  schvaľuje  nasledovne                   

I. Zastupiteľstvo OÚv Priepasnom prerokovalo poverenie resp. splnomocnenie 

starostu Petera Czereho pre uzatvorenie nájomných zmlúv o nájme 

nebytových priestorov na umiestnenie technologických zariadení, resp. zmlúv 

pre prevádzkovanie internetových služieb v obci Priepasné pre spoločnosti 

XX net, s.r.o. resp. Fiber network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň – 

Gravicom. 

II. Zastupiteľstvo OÚ Priepasné splnomocňuje  starostu pána Petra Czereho  na 
podpis zmluvy , o nájme nebytových priestorov na umiestnenie technologických zariadení 
s účinnosťou resp. prevádzkovanie internetových služieb spoločnosti XX net, s.r.o. resp. Fiber 
network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň – Gravicom.  Pred podpisom tejto zmluvy bude 
zastupiteľstvo  s podmienkami tejto zmluvy informované prostredníctvom e –mailu. 
Zastupiteľstvo zároveň splnomocňuje starostu obce  Petra Czereho konať  vo vyššie 
uvedenej  veci . 
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--------------------------------------------                              -------------------------------------------- 
zástupca starostu obce                                                      starosta obce 
 
 
 
                                           --------------------------------------------- 
 
                                           ---------------------------------------------- 
                                                        overovatelia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


