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                             Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  
dňa  27.1.2011. 
 
 
Program zasadnutia 
 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

2. Otvorenie zasadnutia 

3. Pokyn generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného systému 

4. Schválenie financovania projektu 4CYKLOREGIO (Uznesenie 20/2011) 

5. Spustenie webovej stránky 

6. Fakturácia novej webovej stránky, sponzorsky aktivované Fórum 

7. Prispievanie noviniek a organizácií do webovej stránky 

8. Zmena emailových adries pre komunikáciu 

9. Úprava povodia 

10. Hasiči 

11. Informácia o projekte – Verejné osvetlenie 

12. Odsúhlasenie VZN 1/2011 – Údržba komunikácii v zimnom období (Uznesenie 

21/2011)  

13. Informácia o sčítaní ľudu 

14. Nájomná zmluva pre Drevorez s r.o Priepasné 

15. Záver 

 
 
                                  R o k o v a n i e 
Pán starosta privítal prítomných. 
Za zapisovateľa  obecného zastupiteľstva určil pán starosta p.Annu Švrčkovú, za overovateľov 
pánov Štefana Stančíka a Dušana Čúvalu.  
Z o zasadnutia obecného zastupiteľstva sa vopred ospravedlnil p. poslanec Vladimír 
Valihora. 
Vzhľadom na to, že bolo prítomých nadpolovičná väčšina poslancov obecné zastupiteľstvo 
bolo spôsobilé rokovať a bolo uznášania schopné. 
 
Následne požiadal  poslancov o  schválenie programu. 
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Program zastupiteľstva bol schválený jednohlasne. 4 poslanci boli za, nikto sa nezdržal,nikto 
nebol proti. 
Rokovanie pokračovalo prvým bodom programu: 
 
 

1. Pokyn generálneho riaditeľa sekcie integrovaného záchranného 
systému a krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky na zabezpečovanie hlásnej povodňovej služby na území 
kraja a v územnom obvode obvodného úradu a stanovení podmienok 
odovzdávania meteorologických a hydrologických výstrah 
prostredníctvom informačného systému civilnej služby  
 
Tento pokyn vymedzuje hlavne odovzdávanie meteorologické a hydrologické 
výstrahy. Sekcia ministerstva po prijatí výstrahy 1 až 3 stupňa zaslanej Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom odošle bezodkladne túto výstrahu na obvodný úrad 
všetkými dostupnými prostriedkami (email, telefón, fax). Výstraha obsahuje druh, 
stupeň, región a okres, pre ktoré výstraha platí a pokyn pre spätné potvrdenie výstrahy.   
 
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva bezodkladne prostredníctvom sirén a miestnych 
informačných prostriedkov varovným signálom, ktoré sa následne dopĺňajú hovorenou 
informáciou, v prípade našej obce sa jedná o rozhlas. 
 
V súlade s týmto pokynom pán starosta určil okrem určeného starostu obce 
2.funkcionárov určených na preberanie správ a informácii pre riešenie krízových 
situácii. 
Sú to: 
Určený starosta obce:, Peter Czere 
Ing.Pavol Potúček, zástupca starostu a predsena finančnej komisie 
p.Dušan Čúvala, poslanec a predseda komisie životného prostredia 
 
 

 
 
2. Schválenie financovania projektu 4CYKLOREGIO (Uznesenie 20/2011) 
    V tomto bode starosta informoval prítomných nasledovne: 

Obec Priepasné v spolupráci s mestom Brezová pod Bradlom, obcami Polianka, Košariská, 

Vrbovce, Chvojnica bola úspešná a získala dotácie na vybudovanie a úpravu cyklistických 

ciest vrátane informačných „zástaviek“ a ostatných materiálov. Táto cesta je projektom 

združenia Subregión pod Bradlo, kde sme my a spomínané obce členmi, ale i cezhraničnej 

spolupráce. Pre „malé združenia“, resp. obce však musí byť garantom väčšie mesto, čo je 

v našom prípade Sklalica. Pri obstarávaní, ktoré mali zaručiť vrátenie požičaných 

prostriedkov banke, však došlo v meste Skalica k nejakému pochybeniu a peniaze „ z fondov“ 

nemohli byť vyplatené. Kým však túto skutočnosť mesto Skalica nenapraví, doplácame na to 

i my menšie obce a musíme platiť podľa zmluvy úroky, ktoré sumárne za obce činia 
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 11 176,92 € . Z tejto sumy je  Priepasné podľa počtu obyvateľov zaviazané splatiť čiasku 

783,05 €. Pre informáciu, cyklistická cesta vedie v časti miestnej komunikácie Podlipovec 

a končí až v meste Hodonín.  

Vzhľadom k týmto skutočnostiam je nutné pokryť po dobu, kým nebudú tieto finančné 

prostriedky štátom  uhradené, sa musíme ako obec i sami finančne spolupodieľať na úrokoch 

pri tomto projekte 4 CYKLOREGIO. Preto dávam schvaľovať uznesenie v znení: 

  

Uznesenie č. 20/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

I.    prerokovalo 

návrh Združenia obcí subregión pod Bradlom na združenie finančných 
prostriedkov na financovanie projektu „4CYKLOREGIO“ 

II. schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších úprav združenie finančných prostriedkov na financovanie projektu 
„4CYKLOREGIO“ vo výške 883,54 € na splácanie úrokov z úverov prijatých Združením 
obcí subregión pod Bradlom určeného na financovanie investičných činností pri 
realizácii projektu „4CYKLOREGIO“ pripadajúcich na obec Košariská  

za: 4 poslanci 

proti:  0 

zdržal sa  0 

           

  
 

Potom  pán sarosta pristúpil k rokovaniu bodu 3 : 

3.  Spustenie novej webovej stránky priepasne.sk 
Informoval prítomných, že 

dňa 21.01.2011 sme spustili novú internetovú stránku našej obce www.priepasne.sk. Okrem 

toho, že je vizuálne a graficky na profesionálnej úrovni, obsahuje množstvo potrebných 

informácii ako pre samotných občanov, tak i pre návštevníkov. Svoje zastúpenie v nej majú 

i všetky spoločensko – záujmové organizácie, ktoré majú v našej obci zastúpenie. Webové 

sídlo obce Priepasné dbá na dodržiavanie Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 
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systémoch verejnej správy a povinností uvedených vo Výnose Ministerstva financií 

Slovenskej republiky z 9. júna 2010 č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy 

verejnej správy.  Stránka obshuje i zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na základe 

povinnosti zverejňovania podľa zákona 546/2010. 

 

Ďalší bod programu bol: 
 

4. Fakturácia novej webovej stránky, sponzorsky aktivované Fórum 

 
Úpravu webovej stránky realizovala firma AlejTech,s r o.  Oslovené boli aj ďalšie 4 firmy. 

O realizáciu redizajnu však buď neprejavili záujem, alebo ich cenové ponuky boli výrazne 

vyššie ako vybranej firmy. Aby nebol výrazne zaťažený rozpočet obce, fakturácia bude 

realizovaná prostredníctvom mesačných splátok, bez navýšenia za splátkový kalendár  

(41,25 mesačne).  

Zriadenie diskusného fóra stálo po zľave 83,-eur, a získali sme ho sponzorsky.  

Verejné ohlasy na našu novú stránku sú pozitívne. Patríme v našom okrese k jedným z mála 

obciam, ktoré vlastnia už takto graficky spracovanú webovú stránku. Webová stránka je 

vizitkou našej obce, a to i pre všetkých jej návštevníkov, firmy, či investorov. 

 

 

Dalším bodom programu bol bod 

5. Prispievanie do webovej stránky 
Pán starosta oboznámil prítomných,že na to, aby bola stránka čo najaktuálnejšia, je potrebné, 

aby občania i členovia jednotlivých organizácii zastúpených v našej obci priebežne nosili 

novinky či fotografie, ktoré chcú, aby boli v ich časti propagované. Nosiť ich môžu každý deň 

k pani referentke Švrčkovej.  

Aktualizáciu web stránky si vykonáva bezodplatne obec, preto zároveň prosil tých, ktorí 

majú skutočný záujem, aby „ stránka žila so životom v obci“ t.j. organizácie, ktoré majú 

svoj priestor, alebo tí, ktorí tvoria umeleckú kultúru obce ( napr. p. Hvozdík, výroba 

umeleckých predmetov, amatérskych fotografi...) atd., aby prispievali na naše stránky,  

ktoré prezentujú skutočné hodnoty „ priepasňanských “ ľudí. Zverejňované veci pre 

kultúru sú zdarma.  
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6.bod  programu je Zmena emailových adries 
 
Od 21.01.2011 sú aktuálne nové emailové adresy. 
Sú to: 
Email na starostu obce  peter.czere@priepasne.sk, alebo starosta@priepasne.sk 
Email na obecný úrad všeobecne kancelaria@priepasne.sk, info, a čokolvek pred 
@priepasne.sk 
Email na Drevorez, s r. o  drevorez@priepasne.sk 
Email na materskú školu  skolka@priepasne.sk 
 
Pôvodne uvádzaná emailová  adresa bude dňom 20 FEBRUARA neaktívna a pošta, ktorá 
bude na túto adresu doručená, bude pre zasielajúceho vnímaná ako nedoručená.  
 
 
Siedmy bod programu pojednáva o úprave povodia a protipovodňovej úpravy vodných tokov 
na našom území 
7.Úprava povodia a protipovodňová úprava vodných tokov 
Na základe obhliadky obvodného úradu životného prostredia so sídlom v Novom Meste nad 
Váhom,  bola vykonaná protipovodňová obhliadka tokov v Priepasnom.  
Na základe tejto obhliadky budú oslovení konkrétni obyvatelia z lokality U Potúčkov, U 
Kopeckých a z Jandech doliny, ktorým odporúčame vykonať opatrenia, ktoré budeme 
následne doručovať. Zároveň prosíme obyvateľov, ktorí majú vo vlastníctve pozemky kde je 
vodný tok, aby prípadne odpadky a nečistoty, kompostoviská a nelegálne premostenia, 
unimobunky odstránili v čo najskoršom termíne, aby nedochádzalo k povodniam a 
neznečisťovali sme si Priepasné .  
V časti do Kopeckých, t.j v časti povodia od bývalého družstva popri toku potoka, pozdĺž 
cesty  resp. parcely 15500/1, C, je povolený a plánovaný výrub počnúc 2.2.2011 u drevín, 
ktoré sú potencionálnym rizikom v prípade povodňovej situácie. Vodný zákon vraví, že 
majitelia pozemkov, kde je vodný tok sú povinní starať sa o brehy v okolí povodia. Samotný 
vodný tok čistí a spravuje povodie. Nakoľko povodie má povolenie k výrubu drevín v povodí 
od 2. februára 2011, prosím majiteľov súvisiacich pozemkov, ktorí nesúhlasia s tým, aby si 
vyťažené drevo vyťažilo a ponechalo povodie, ale chcú a vyťažia si spomínané dreviny sami, 
aby vyjadrili svoj nesúhlas obecnému úradu najneskôr do 30.01.2011. Ak nebude doručený 
nesúhlas, bude to automaticky považované za akceptáciu ťažby povodím.  
 
 
V ôsmom bode informoval o snahe obnoviť hasičský zbor. 
8.Hasičský zbor 
Pán starosta poprosil  všetkých členov tohto zboru, aby vyšli v ústrety aktivistom na jeho 
obnovu. Rovnako ich prosil, aby vyjadrili v čo najkratšej dobe svoj názor, či budú v tomto 
zbore naďalej pôsobiť a dohodli podmienky jeho fungovania /členské a pod/. Kontaktná 
osoba je p. Kázik.  
Dňa 05.02.2011 sa vykoná kontrola stavu požiarneho auta. Stretnutie hasičov prebehne 
o 14,00 hod v mieste hasičskej zbrojnice, kde bude príležitosť na diskusiu. 
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Bod 9. Verejné osvetlenie.   V tomto bode oboznámil prítomných, že najbližších 
mesiacoch v prípade priaznivého počasia nás čaká dokončenie projektu rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. Prosil preto občanov, aby vyšli v čo najmaximálnejšej miere v ústrety 
realizátorovi tohto projektu.  
V prípade otázok, či prípadných jasností kontaktujte obecný úrad, ktorý je nadradeným 
stavebným úradom. 
Po tomto bode nasledoval bod 10 
schválenie návrhu VZN č.1 / 2011 
Vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku úrazov a nedostupnosti zabezpečovania poštových 
služieb z dôvodu neodstraňovania snehu na súkromných pozemkoch, v súlade so 
zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  
predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu., 
 ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice ako príloha.  
Hlasovanie : za 4 poslanci, proti  0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov 
 
                                 
 
                                                              
11. Sčítanie ľudu 2011, v tomto bode starosta obce informoval prítomných o 
priebehu sčítania nasledovne : 
 
Vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. 
 Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich 
sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa 
osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy. 
Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. 
Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá: 

 A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti 
 B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť 
 C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom - za každý dom 

jedno sčítacie tlačivo 

 
Po samotnom sčítaní sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť 
sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade 
potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené 
sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky. 
Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, 
C. Údaje o dome) je  pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo 
zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov. "Každý, kto je povinný 
poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..." 

 
 
Presné informácie o menách sčítacích komisárov, ako i o samotnom sčítání ľudu 
v našej obci Vám ešte upresníme. 
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Je však veľmi dôležité, aby sa ho každy zúčastnil nielen zo zákona a povinnosti, ale 
uvedomil  si, že to , čo sa uvedie, bude dôležitým faktorom pre ďalši chod obce a prísunu 
financií do Priepasného. 
 
 
 
 
12. Nájomná zmluva pre Drevorez s r.o. Priepasné 
 
Na základe vzniknutej finančnej situácie spoločnosti Drevorez spol s.r.o.pán starosta navrhol 
znížiť výšku nájmuv článku 4 – CENA NÁJMU, v bode A cenu za nájom lesných pozemkov 
zo 100 000 tis sk v prepočte  3.320 eur  na 2.323 eur.  
V bode B Cena za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia z 9.958 eur na 2.655,50 
eur. 
Zníženie nájmu navrhol z dôvodu zabránenia straty, ktorá sa týmto vytvára. 
Poprosíl  poslancov o hlasovanie: 
Kto je za?  4 
Kto je proti? 0 
Zdržal sa  0 
Úprava nájomnej zmluvy v časti ceny nájmu bola odsúhlasená. 
  
 
 
Diskusia  
V bode diskusia sa prihlásil občan 
 - Kázik Pavol  a spýtal sa, prečo sme znížili nájom, prečo radšej 
Nehľadáme možnosti väčšieho príjmu, aby mohol nájom zostať v pôvodnej výške. 
Odpoveď pán starosta vysvetlil, že nájom bol prispôsobený predchádzjúcej situácií,, kedy 
nebola kríza a bol väčší obrat, samozrejme aj väčší  príjem. V súčasnej dobe je situácia zatiaľ 
iná a kým sa tento stav nezmení, treba nájom znížiť, aby sa zbytočne nevytvárala strata. 
Taktiež povedal, že rozšírime činnosť medzi iným budeme aj predajcami celej komplet strechy 
a budeme robiť všetko, aby sa situácia v spoločnosti zlepšila a vytvorila zisk. 
-Pani Kučerová Jana sa spýtala komu vlastne firma Drevorez patrí. 
Odpoveď – pán starosta vysvetlil, že jediným spoločníkom je obec. 
-Pán Hrajnoha Peter sa prihlásil a pýtal sa, čo budeme predávať a či z toho bude aj zisk 
Pán starosta odpovedal, že predávať budeme okrem našieho reziva všetko, ako je krytina, 
strešné okná atď. , teda budeme nakupovať a predávať, toto by nám malo robiť meno. 

- Pán Kázik Pavol mal otázku na novú webovú  stránku obce, prečo nám zatiaľ nestačí  
pôvodná, keďže je zlá finančná situácia. Pán starosta vysvetlil, že táto je lepšia a urobí nám 
meno obce. 
 
 
 
Záver: 

V závere pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie 
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                                            U z n e s e n i a  
                            z obecného zastupiteľstva konaného 27.1.2011 

Uznesenie č. 20/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

I.    prerokovalo 

návrh Združenia obcí subregión pod Bradlom na združenie finančných 
prostriedkov na financovanie projektu „4CYKLOREGIO“ 

II. schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších úprav združenie finančných prostriedkov na financovanie projektu 
„4CYKLOREGIO“ vo výške 883,54 € na splácanie úrokov z úverov prijatých Združením 
obcí subregión pod Bradlom určeného na financovanie investičných činností pri 
realizácii projektu „4CYKLOREGIO“ pripadajúcich na obec Košariská  

za: 4 poslanci 

proti:  0 

zdržal sa  0 

Uznesenie č. 21/2011 

Vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku úrazov a nedostupnosti zabezpečovania 
poštových služieb z dôvodu neodstraňovania snehu na súkromných pozemkoch, 
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov  
OZ schvaľuje  VZN č 1/2011 o zimnej údržbe miestnych komunikácií obce 
Priepasné. 
ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice ako príloha.  
Hlasovanie : za 4 poslanci, proti  0 poslancov, zdržalo sa 0 poslancov 
 

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

                    zástupca starostu                                                          starosta obce 

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

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

                                                      overovatelia zápisnice          
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                                V Z N  č. 1/2011 
o zimnej údržbe miestnych komunikácií na území obce Priepasné 
 
     Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom na základe ustanovenia § 4 od. 3 písm. e/ a f/ zákona 
SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia 
§ 9 ods. 3 zák. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov vydáva toto VZN  
  

článok 1 

Úvodné ustanovenia  

Všeobecne záväzné nariadenie mesta ( len VZN ) o zimnej údržbe pozemných 
komunikácií na území obce Priepasné upravuje povinnosti a zodpovednosť 
právnických osôb a fyzických osôb v obci Priepasné za zimnú údržbu miestnych 
komunikácií, ciest, chodníkov a verejných priestranstiev (ďalej len komunikácií).  

Článok 2 

Zimná  údržba  

1. Začiatok zimnej údržby sa určuje spravidla dňom 15. novembra príslušného roka. 
Koniec zimnej údržby sa určuje spravidla na 31. marec nasledujúceho roka.  

2. Podľa stavu ohrozenia mimoriadnymi poveternostnými a klimatickými 
podmienkami môžu byť tieto termíny posunuté na základe nariadenia starostu obce.  

3. Na území obce zimnú údržbu komunikácií vykonávajú  a zabezpečujú vlastníci a 
správcovia 

komunikácií, prípadne nimi zmluvne poverené fyzické osoby oprávnené na 
podnikanie podľa osobitných predpisov a právnické osoby v zmysle zákona.  

4. Správca miestnych komunikácií zabezpečuje úlohy zimnej údržby v príslušnom 
roku v súlade s platnou právnou úpravou a postupuje v zmysle vypracovaného plánu 
zimnej údržby.  
  

Článok 3 

Povinnosti vlastníkov a správcov komunikácií  

1. Vlastníci a správcovia komunikácií sú povinní najmä: 

a) vykonávať  zimnú údržbu na hlavných ťahoch ciest a miestnych komunikácií, 
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b) vykonávať  zimnú údržbu na ostatných miestnych komunikáciách 

c) vykonávať  zimnú údržbu na ostatných verejných priestranstvách, parkoviskách, 
chodníkoch, a komunikáciách 

d) zabezpečovať  zimnú údržbu, odhrňovanie snehu z chodníkov a ciest  

e) zabezpečovať  zimnú údržbu na prístupových chodníkoch vedúcich k stanovištiam 
zberných nádob odpadkov 

f) zabezpečovať  zimnú údržbu na prístupových chodníkoch vedúcich k poštovým 
schránkam.  
  
  

Článok 4 

Zodpovednosť za odvoz snehu  

1. Za odvoz snehu zodpovedajú vlastníci alebo správcovia komunikácií, resp. nimi 
poverená právnická osoba alebo fyzická osoba na základe rozhodnutia štátu zimnej 
údržby, pričom odvoz snehu je zabezpečovaný v mimoriadnych prípadoch, keby 
tvoril prekážku v cestnej doprave, resp. pohybe chodcov. 

2. Vlastníci a správcovia komunikácií odhŕňajú sneh k okraju vozovky a chodníka. 

3. Hromady snehu nie je možné tvoriť na miestach, ktoré musia 
zostať voľné (priechodné). Sú to najmä zastávky hromadných dopravných 
prostriedkov, vjazdy do domov a podobne.  
  

Článok 5 

Zodpovednosť  za zimnú údržbu  

1. Za zimnú údržbu zodpovedajú, okrem uvedených v § 3 tohto VZN, aj tí správcovia, 
užívatelia a nájomníci, ktorým boli nehnuteľnosti zverené do užívania, prípadne do 
vlastníctva alebo správy. Jedná sa hlavne o čistenie vstupných priestorov a 
priľahlých chodníkov 

2. Za zimnú údržbu chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti v zastavanom 
území zodpovedajú vlastníci, správcovia alebo užívatelia hraničiacich nehnuteľností.  
  

Článok 6 

Podmienky posypu komunikácií a verejných priestranstiev  
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1. Je povolené používať posypový materiál, ktorý  nie je zdraviu škodlivý (piesok, 
piliny, kamenná drť, chlorid sodný). 

2. Chemický posypový  materiál sa môže použiť spravidla len na nebezpečných 
úsekoch komunikácií. 

3. Mimo určených úsekov, napr. ochranné pásma vodných zdrojov, je možné použiť 
chemický posyp len so súhlasom príslušných orgánov.  
  

Článok 7 

Čistenie chodníkov  

1. Čistením chodníkov počas zimnej údržby sa rozumie odstraňovanie snehu a 
poľadovice. 

2. Chodník musí  byť udržiavaný po celej jeho šírke, najmenej však do šírky 1,5m, 
sneh sa zhŕňa k okraju chodníka 

3. Chodníky musia byť  vyčistené každý deň spravidla do 6.00 h ráno. Hlavné  
čistenie sa vykonáva po 19.00 h a končí pred 6.00 h ráno. V prípade zlých 
poveternostných podmienok sa čistenie chodníkov vykonáva aj v priebehu dňa. 

4. Poľadovica musí  byť odstránená čo najskôr, aby sa predošlo úrazom a 
poškodeniu zdravia chodcov. 

5. Čistenie chodníkov v zimnom období treba v prípade potreby v priebehu dňa 
opakovať  viackrát.  
  
      Článok 8 

Ukončenie zimnej údržby  

Po končení zimnej údržby sú všetky zodpovedné subjekty povinné odstrániť skládky 
posypového materiálu z verejných priestranstiev, ak ich zriadili, a to v termíne 
určenom štábom zimnej údržby.  
  

Článok 9 

Zákazy  

Zakazuje sa: počas zimnej údržby komunikácií: 

a) vyvážať sneh a ľad z dvorov, záhrad a pod. na verejné priestranstvá ako sú ulice, 
chodníky, autobusové zastávky a pod. 



 

12 
 

b) vytvárať prekážky na plynulé a komplexné čistenie komunikácií a priestranstiev 
nevhodným parkovaním vozidiel, skládkami paliva, stavebného materiálu a taktiež 
zužovaním ich profilu budovaním drobných stavieb a nepovolenou výsadbou stromov 
a kríkov.  
  

Článok 10 

Spôsob kontroly  

1. Kontrolu dodržiavania VZN vykonávajú poverení zamestnanci obecného úradu, 
hlavný kontrolór a poslanci obecného úradu.  

Článok 11 

Sankčný  postih  

1. Za porušenie povinností  vyplývajúcich z tohto VZN zodpovedajú právnické osoby 
a fyzické osoby, ako je to uvedené v tomto VZN. 

2. Za nesplnenie povinností  počas zimnej údržby a porušenie tohto VZN, môže 
starosta obce uložiť pokutu do 6600 eur. Fyzickej osobe možno v blokovom konaní 
uložiť pokutu do výšky 30 eur. 

3. Porušenie tohto VZN fyzickou osobou môže byť posudzované aj ako priestupok 
podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a 
doplnkov, ak nejde o trestný čin postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov.  
  

Článok 13 

Prechodné  a záverečné ustanovenie  

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Priepasnom. 

2. Toto VZN prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom na svojom zasadnutí 
dňa 27.01.2011. 

Vyvesené na úradnej tabuli bude dňa 28.01.2011 a nadobúda účinnosť 
01.02.2011............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


