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Z Á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

dňa 5.4.2011 
    
     
 Prítomní: 
 
1. Peter Czere 
2. Dušan Čúvala 
3. Ján Potúček 
4. Pavol Potúček, ing. 
5. Štefan Stančík  -  ospravedlnený 
6. Vladimír Valihora 
 
 
                                         
                                    P r o g r a m   z a s a d n u t i a 
 
 

  

1.Otvorenie zasadnutia 

2.Schválenie programu rokovania 

3.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o povinnosti vypracovať      povodňové 

plány záchranných prác 

4.  Doplnenie členov komisie športu 

5.  Plán činnosti kontrolóra obce za 1.polrok 2011  

6. Doplnený bod: návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva : schválenie 

výročnej správy a účtovnej závierky 2010 Drevorezu Priepasné spol. s r.o.  

7. Rôzne 

a) Informácie k pripravovaným a realizovaným aktivitám obce 

b) Podané žiadosti o dotácie 

c) Diskusia  

6. Ukončenie zasadnutia 
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Otvorenie zasadnutia 

 
Starosta obce privítal prítomných na obecnom zastupiteľstve. 
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p.Annu Švrčkovú, za overovateľov 
pánov Jána Potúčka a Dušana Čúvalu .  
 
Vzhľadom na to, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo 
spôsobilé rokovať a bolo uznášania schopné. 
 
Starosta prečítal  Program dnešného zastupiteľstva a následne požiadal poslancov o jeho 
schválenie: 
 
Kto je za 4  Kto je proti 0  Kto sa zdržal hlasovania 0 
Program zastupiteľstva bol schválený.  
 
 
V treťom bode starosta obce prečítal  Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác: 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Priepasné č. 2 / 2011 
zo dňa 5.apríla 2011, ktorým sa ukladá 
povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej 
osoby a fyzickej osoby – podnikateľa, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom na základe § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov a podľa § 26 ods. 3 písm. a) 
bod 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto nariadení: 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na právnické osoby 
a fyzické osoby - podnikateľov, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou. 

 

 

Článok 2 
Povodňové záchranné práce 

 
1. Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, 

kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne, počas 
povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených 
územiach. 

 

2. Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 
1 sú: 
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a) hlásna povodňová služba, 
b) ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody 

ohrozenej povodňou, 
c) odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, 
d) provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane 

výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, 
e) ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu 

a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, 
f) evakuácia, 
g) dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých 

zvierat a iných odpadov, 
h) zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, 
i) odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z 

komunikácií, 
j) zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, 
k) iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného 

prostredia vykonané na príkaz obce, orgánu ochrany pred povodňami počas III. 
stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu 
v sídle kraja alebo obce podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie. 

 

3. Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa povodňovej 
aktivity a sú ukončené do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity. 
 
 

Článok 3 
 

Uloženie povinnosti právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, 
ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou 

 
1. Na základe predbežného hodnotenia povodňového rizika môžu byť v obci Priepasné 

postihnuté povodňou objekty všetkých právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov 
(ďalej len „subjekty“). 
 
 
 

2. Tieto subjekty sú povinné vypracovať svoj povodňový plán záchranných prác a jeden 
výtlačok zaslať starostovi obce Priepasné do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto 
VZN. 
 

Článok 4 
Povodňový plán záchranných prác 

 
Štruktúra povodňového plánu záchranných prác subjektu je nasledovná : 
 
1. Základné údaje o subjekte vrátane kontaktných osôb a telefónnych čísiel 

v pracovnom i mimopracovnom čase. 
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2. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác 
- prehľad používaných a skladovaných nebezpečných látok, 
- organizačné opatrenia pre zmiernenie účinkov povodne, 
- určenie priestorov, do ktorých budú evakuované osoby, zariadenia a materiál. 
 

3. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred 
povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, e-mailových adries a čísiel faxu 

- Obecný úrad Priepasné 
- Krízový štáb obce Priepasné 
- Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom 
- Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom 
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Nové Mesto nad 

Váhom 
- Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Trenčín 
- Poskytovateľ záchrannej zdravotnej služby 
- Obecný hasičský zbor Priepasné 

 
4. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 

- zoznam vecných prostriedkov a osôb vyčlenených na výkon povodňových 
záchranných prác. 

 
5. Osoby zodpovedné za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami 

v povodňovom pláne záchranných prác 
- titul, meno a priezvisko osoby zodpovednej za vykonávanie opatrení na 

ochranu pred povodňami v povodňovom pláne záchranných prác, jeho 
adresa, číslo telefónu a spôsob vyrozumenia, 

- titul, meno a priezvisko jej zástupcu v prípade neprítomnosti. 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 
dňa 5.4.2011 uznesením číslo 24 . 
 
Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo                            
v Priepasnom. 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 7. 4. 2011. 
   
V Priepasnom dňa  5.4.2011 
Starosta obce dal hlasovať : 
 
Kto je za?  4 poslanci   Kto je proti? 0 Kto sa zdržal hlasovania 0 
Uznesením č. 24 obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 
o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác zastupiteľstva. 
 
 
 Štvrtý bod programu  - doplnenie členov komisie športu 

Starosta obce požiadal  predsedu  komisie športu Jána  Potúčka,  aby menoval členov 
komisie. 
Pán poslanec Potúček Ján menoval členov komisie športu: pána Štefana Marka č. d. 188 
a pána Milana Bachára  č. d. 156 
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V piatom bode programu  starosta obce prečítal - Plán činnosti kontrolóra obce za 
1.polrok 2011  

Na základe zákona č. 369/1990 Zb. § 18 písm. f, predkladám obecnému 

zastupiteľstvu v Priepasnom navrhovaný plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2011 .  

Kontrolná činnosť bude vykonávaná nasledovne:  

- kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce  

- kontrola pokladne a pokladničného limitu obce  
- kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri  
  hospodárení a nakladaní s majetkom obce 
 -kontrola poskytnutých účelových dotácií  
- kontrola plnenia uznesení OZ a VZN  
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce  
- kontrola ďalších úloh ustanovenými predpismi  

Kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. § 18 f podlieha:  a/obecný 

úrad  

b/ rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorým sú poskytnuté dotácie  
z rozpočtu obce  

V uvedených organizáciách môže byt' kontrola vykonaná i na príkaz starostu obce a to 
mimo plánovanej kontroly.  
Záznam o vykonaní kontrol bude predložený OZ po uplynutí I. polroku 2011 na 
nasledujúcom zastupiteľstve.  
Starosta obce dal hlasovať za schválenie Plánu činnosti kontrolóra obce Priepasné za 

 1. polrok 2011 v uvedenom znení. 

 
 

Kto je za? 4 poslanci  Kto je proti? 0  Kto sa zdržal hlasovania? 0. 
Uznesením č 25 bol schválený Plán činnosti kontrolóra obce Priepasné  
 
V šiestom bode  programu prečítal starosta obce výročnú  správu a účtovnú závierku 2010 
Drevorezu Priepasné spol. s r.o. 
 
Spoločnosť Drevorez vyčíslila účtovný hospodársky výsledok – stratu vo výške 14 174, 02 €, 
táto strata minulých období bude zúčtovaná ako neuhradená strata minulých období, ktorá 
bude vyrovnaná v budúcich obdobiach. 
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Navrhol schváliť uznesenie č. 26 obecného zastupiteľstva v tomto znení: 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu a ročnú účtovnú uzávierku Drevorez 
Priepasné spol. s r.o. za rok 2010. 
 

Kto je za? 4 poslanci Kto je proti? 0 poslancov Kto sa zdržal hlasovania? 0 poslancov 
 
Uznesením č 26:  Výročná správa  a účtovná závierka 2010 Drevorezu Priepasné  
spol. s r.o. obce Priepasné bolo schválená. 
 

Bod programu:  rôzne 
Starosta obce v uvedenom programe informoval prítomných nasledovne : 

a) Informácie k pripravovaným a realizovaným aktivitám obce 

1.)    Pod záštitou obce Priepasné z poverenia Slovenskej triatlonovej únie sa dňa 7. mája 
bude organizovať v spolupráci Triax Triklubom  FTVŠ Bratislava, s TJ Spartakom Myjava, 
Samšportom s.r.o., Myjava, Obecou Polianka a KELLY´S Bicycles  KOPANIČIARSKY 
DUATLON - Majstrovstvá SR v šprinte a duatlone mužov a žien. Slovenský pohár, 3. kolo , 
vyžaduje z bezpečnostných dôvodov uzávierku miestnych prístupových komunikáciíi, preto 
prosíme občanov, aby rešpektovali dočasné naprojektované obmedzenia, zmeny v doprave 
a  poverené osoby, ktoré sa budú starať o organizáciu. 
 
2.) V dňoch 3. a 7. mája sa na Bradle bude konať pietna spomienka na 
      M. R. Štefánika. 
 
 

3.) V rámci projektu cezhraničnej spoluráce s ČR s názvom „ Recepty nášho priatelľstva“ bol 

pán starosta  s pani raditeľkou Jankou Valihorovou a starostami do projektu zapojených obcí 

na hodnotení výtvarnej súťaže v ČR . Projekt sa skladá z niekoľkých etáp:  

a) súťaže detských výtvarných výtvorov s gurmánskou témou s názvom „ Varila mišička 

kašičku“ 

b)  a súťaže vo varení dedinských špecialít s hlasovaním o najlepšiu gastronomickú 

pochúťku s názvom „ Chute našeho priateľstva“. Na Českej strane sa súťaž uskutoční v dňa 

16. apríla v meste Nimnice a na Slovenskej strane v obci Jablonka od 11 júna od 11:00 hod., 

kde všetkých srdečne pozval. Bližšie informácie budú poskytnuté na OÚ. 

 

4.). V mesiaci marec bola  realizovaná brigáda na Bradle. Starosta obce poďakoval všetkým 

zúčastneným za zvelaďovanie okolia národnej kultúrnej pamiatky na Bradle a teší sa na 

ďaľšie spoločné brigády. 

 

5.) Informácia k zosíleniu  signálu Orange prečítal prítomným odpoveď od spoločnosti 

Orange, ktorá je prílohou zápisnice.    
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6.) Obec Priepasné dala vypracovať geometrický plán pre vytvorenie nových parciel pod 

technologickými zariadeniami, ktoré prevádzkujú v obci Priepasné internet. Toto bolo 

potrebné určiť vzhľadom k prejednávaným skutočnostiam ohľadom nájomných zmlúv 

a legalizácie stavieb nachádzajúcich sa na tomto území. 

 

7.) Obec Priepasné prijala na pomocné práce verejnoprospešných pracovníkov podľa § 52 a. 

Za ich doterajšiu prácu na údržbe priestorov škôlky, futbalového ihriska a výsadbe 

stromčekov starosta poďakoval za ich prácu a povedal verím, že zotrvajú aktívne naďalej 

verejneprospešne pomáhať.  

 

8.) K projektu verejného osvetlenia: Oboznámil prítomných, že sa v projekte pokračuje a ak 

bude všetko v poriadku, rekonštrukcia VO sa bude robiť v lete 2011. 

 

b) Podané žiadosti o poskytnutie dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR: 

Obec Priepasné požiadalo o  dotáciu na rekonštrukciu okien v Materskej škole a 

rekonštrukcie verejného rozhlasu.  

 

 

c) Diskusia :  

Do diskusie sa ako prvý prihlásil poslanec Ján Potúček, ktorý sa spýtal na prečítanú stratu 
v spoločnosti Drevorez Priepasné spol. s r. o, či sa jedná o stratu roku 2010, alebo je to  
strata aj za predchádzajúce obdobie. Starosta odpovedal, že sa jedná o stratu roku 2010 
 
-Ďalšiu otázku mal pán Potúček Ján na autobus, ktorý chodí z Brezovej pod Bradlom cez 
Bukovec do Tesca Myjava. Či by tento v určitý deň nemohol chodiť aj cez našu obec. 
Pán starosta prisľúbil, že sa bude informovať. 
- Ďalšie príspevky mal pán Dodrv Martin 1. „ Aká je nádej, že sa strata v Drevoreze  zníži 
? „ 
     Pán starosta vysvetlil, že máme nepredané rezivo vo výške cca 10 000 € 
a budeme sa snažiť o jeho predaj a lepší odbyt, na čo by sme potrebovali človeka, ktorý by 
zháňal zákazky.  Taktiež povedal, že by bolo potrebné, aby sa aj všetci občania podieľali 
tým, že zoženú každý  aspoň jednu zákazku.  
3. „Čo sa bude robiť s odpadom v našej obci, pán Dodrv Martin  navrhoval, že by sa 

mal riadne separovať a keďže máme zamestnaných v obci dobrovoľne nezamestnaných 
až 5,  

tak tí by mali tento triediť a spracovávať v hnojnej jame. Máme totiž dve, takže by sa mali 
využiť na tento účel. Tak by sme mali dokonca získať peniaze za tento uvedený odpad a nie  
zaň platiť. Vraj iné obce sú od nás ďaleko vpredu, napríklad Košariská.  
Pán starosta odpovedal na príspevok, že v zbere odpadu to nie je také jednoduché, sú tam 
určité pravidlá, ktoré musíme dodržiavať a aj ich dodržiavame. S obcou Košariská sme na 
jednakej úrovni, čo sa týka spôsobu  likvidácie tuhého komunálneho odpadu. 
 
-Ďalším diskutujúcim bol pán Cigánek Ivan ohľadom vodných tokov. Spomenul, že pred 
tridsiatimi rokmi boli vodné toky vyčistené. Bolo by potrebné aj teraz, aby sa stromy a kríky   
v toku odstraňovali. 
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Hneď na to sa prihlásila aj pani Osuská, ktorá taktiež upozorňovala na porasty v koryte, 
ktoré spôsobujú vylievanie koryta. Povedala, že ak  príde k vytopeniu pivníc zavolá Markízu. 
Pán starosta vysvetlil, že údržbu tokov vykonáva Povodie Moravy a my tieto toky nemáme 
právo bez súhlasu kompetentných upravovať. Povodie Moravy je však o stave tokov 
v Priepasnom inforomované a čistenie je  v riešení. 
 
Záver: 

Pán starosta poďakoval za účasť na tomto obecnom zastupiteľstve.    

Poprial všetkým pekný zvyšok dňa. 

 

Uznesenia OZ 
 

 
Uznesenie  č. 24 

  
Obecné zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o povinnosti 
vypracovať povodňové plány záchranných prác zastupiteľstva. Toto VZN je súčasťou 
zápisnice. 
 
 

Uznesenie č.  25 
 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Plán činnosti kontrolóra obce Priepasné , ktorý je súčasťou 
zápisnice. 
 
 
  

Uznesenie č.  26 
                                                
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Výročnú správu  a účtovnú závierku  2010 Drevorezu  
Priepasné spol. s r.o. obce Priepasné. 
           
 

 

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

                 zástupca starostu                                            starosta obce 

 

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

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

                                                  overovatelia zápisnice          


