OBEC PRIEPASNÉ
906 15 Priepasné 109

Z Á P I S N IC A
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
KONANÉHO DŇA 27.9.2011

Prítomní:
1. Peter Czere
2. Dušan Čúvala
3.Ján Potúček
4. Pavol Potúček, Ing.
5.Štefan Stančík, ospravedlnený, príchod na OZ o 16.02 hod. pri bode č.11
6.Vladimír Valihora

P r og r a m

z a s a d n u t i a

1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na doplnenie školského obvodu
6. Určenie komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk – zákazky s nízkou hodnotou – odhŕňanie
7. Analýza nakladania s odpadmi 2009/2010
8. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 5/2011
9. Zmena oprávnenej organizácie pre nakladanie s komunálnym odpadom – schválenie zmluvy
10. Návrh zmluvy k dodávateľovi služieb –odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
11. VZN o školskom poplatku
12. Návrh na úpravu transparentnosti a prehľadnosti rozpočtu obce
13. Návrh - úprava rozpočtu obce
14. Návrh na prijatie uznesenia k rozpočtu obce
15. Návrh schválenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou Towercom
16. Prenájom pozemkov pred bytovým domom „ U Markov“
17. Rôzne
a.) informácie k projektom obce – osvetlenie, viacúčelové ihrisko
b.) informácia o novom pracovnom poriadku

c.) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
d.) informácia k novej pracovnej sile
e.) ostatné aktivity (internet v MŠ a OÚ, verejnoprospešný pracovníci, MŠ, doprava)
f.) správa kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly

Rokovanie Obecného zastupiteľstva je vždy verejné a každý občan sa na ňom môže zúčastniť. (*ďalej len
ustanovenie § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

R o k o va n i e

1.Otvorenie zasadnutia
Vážení páni poslanci, milí spoluobčania. Srdečne Vás vítam na dnešnom obecnom
zastupiteľstve.
2. určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určujem p. Annu Švrčkovú,
za overovateľov pánov Dušana Čúvalu a Vladimíra Valihoru .
Vzhľadom na to, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznamujem Vám, že
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.

3. Vážení poslanci, predkladám Vám a zároveň prečítam návrh Programu
dnešného zastupiteľstva v ktorom sú vyznačené niektoré zmeny oproti
programu, ktorý vám bol doručený. Následne Vás požiadam o jeho schválenie:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na doplnenie školského obvodu
6. Určenie komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk – zákazky s nízkou hodnotou – odhŕňanie
7. Analýza nakladania s odpadmi 2009/2010
8. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 5/2011
9. Zmena oprávnenej organizácie pre nakladanie s komunálnym odpadom – schválenie zmluvy
10. Návrh zmluvy k dodávateľovi služieb –odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
11. VZN o školskom poplatku zmena: o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
12. Návrh na úpravu transparentnosti a prehľadnosti rozpočtu obce

13. Návrh - úprava rozpočtu obce
14. Návrh na prijatie uznesenia k rozpočtu obce
15. Návrh schválenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou Towercom
16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku JDS a Jana Mřižová
17. Návrh na schválenie úveru k rekonštrukcii VO
18. Záznam z následnej finančnej kontroly k 31.03.2011
19. Prenájom pozemkov pred bytovým domom „ U Markov“
20. Rôzne
a.) informácie k projektom obce – osvetlenie, viacúčelové ihrisko
b.) informácia o novom pracovnom poriadku
c.) Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
d.) informácia k novej pracovnej sile
e.) ostatné aktivity (internet v MŠ a OÚ, verejnoprospešný pracovníci, MŠ, doprava)
f.) správa kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly
g.) súpisné čísla

Želá si niekto z poslancov doplniť nejaký bod programu zasadnutia?
Ak nie dávam hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva.
Kto je za?- 4 poslanci ,Kto proti? – 0 poslancov Zdržal sa niekto? – 0 poslancov.
Program OZ bol prijatý počtom hlasov 4.
4. kontrola uznesení
Uznesením č. 23/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo prenájom nehnuteľností
a splnomocnilo mňa Petra Czereho – starostu obce k podpisu nájomných zmlúv pre dve
spoločnosti. Sú nimi Fiber Network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň –Gravicom.

Nájomnú zmluvu so spoločnosťou Stanislav Sadloň – Gravicom na základe
splnomocnenia, ktoré mi bolo udelené obdržíte do svojich e mailových schránok
v najbližších dňoch. Zároveň spoločnosť „Gravicom“ nainštalovala do priestorov Domu
kultúry bezodplatne router, ktorý bude bezplatne pre všetkých ktorý si potrebujú vyhľadať
na internete nejaké informácie. Taktiež by sme mali získať jednoduchý starší počítač,
ktorý využijeme pre občanov, aby sme ich mohli jeden deň v týždni učiť na ňom pracovať
. Taktiež sme objednali internetové pripojenie do Materskej školy aby mohli pani učiteľky
využiť všetky nástroje pre vzdelávanie tých najmenších.
5. Návrh na doplnenie školského obvodu
Ide o preplatenie výšky cestovného lístka TSK pre žiakov plniacich si povinnú školskú
dochádzku v rámci schváleného školského obvodu , ktorý je pre príslušnú obec
prerozdelený súpisnými číslami. Vzhľadom k novým žiakom potrebujeme rozšíriť obvod
pre Základnú školu Myjava, ul. Viestova 1 pre nasledovné čísla :
Č. 169 – Vanesa Pawlusiowá a Viktória Pawlusiowá

Č. 126 – Nicole Mosná
Má niekto nejaké otázky. Nie.
Dávam teda hlasovať, že obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí
prerokovalo a schvaľuje uznesením č. 42/2011 zaradenie súpisného čísla 126- Nicole
Mosná, s. č. 169 – Viktória Pawlusiowá a s .č. 169 - Vanesa Pawlusiowá do školského
obvodu Myjava (ZŠ, Viestova 1, Myjava)
Kto je za - 4 poslanci , proti - 0, zdržal sa niekto - 0. Ďakujem. Konštatujem, že Obecné
zastupiteľstvo Priepasné schválilo zaradenie 126- Nicole Mosná, s. č. 169 – Viktória
Pawlusiowá a s. č. 169 - Vanesa Pawlusiowá do školského obvodu Myjava (ZŠ, Viestova
1, Myjava)
6. Určenie komisie pre vyhodnotenie cenových ponúk – zákazky s nízkou
hodnotou – odhŕňanie

Pre účely výberového konania sa zriaďuje nasledovná komisia:
Komisia pre otváranie obálok s ponukami a pre vyhodnocovanie ponúk
Prosím obecné zastupiteľstvo, aby navrhlo a menovalo členov komisie. Komisia má
minimálne troch členov, pričom za predsedu určujem. Ing. Pavla Potúčka.
Komisia je spôsobilá rozhodovania, ak je súčasne prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov. Pre prijatie rozhodnutia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov komisie.
Komisiu zvoláva menovaný predseda komisie, ktorý oznámi termín a miesto otvárania
obálok členom komisie a zúčastneným uchádzačom.
Na svojom zasadnutí komisia preskúma, či uchádzači, ktorý predložili ponuky splnili
súťažné podmienky a o tejto skutočnosti vyhotoví predseda komisie zápis. Komisia vylúči
ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v súťažných podmienkach, alebo rozhodne
o jej prijatí, čo taktiež uvedie v zápisnici.
Členom tejto komisie bude Peter Hrajnoha, ktorý na výzvu starostu - „má niekto záujem
z obyvateľov stať sa členom komisie?“ prejavil záujem byť členom, pričom aj bol určený
starostom .
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k tomuto bodu?
Kto je za?- 4 poslanci za, Kto proti? – 0, Zdržal sa niekto?- 0. Ďakujem. Konštatujem, že
obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo Komisiu pre otváranie obálok s ponukami a pre
vyhodnocovanie ponúk.

7. Analýza nakladania s odpadmi 2009/2010
Vzhľadom k nepriaznivému trendu a vysokým nákladom za „odpad“ v Priepasnom bola
predstavená analýza množstva produkovaného odpadu v súvislostiach s nákladmi,
príjmami a novým VZN, ktoré obecné zastupiteľstvo prerokovávalo v bode č. 8.

Hmotnosť celkového produkovaného odpadu v Priepasnom v tonách
(s odhadom do konca roku 2011) – produkcia odpadu má po roku 2008 stúpajúci trend.

Porovnanie skutočne prijatých príjmov (do 09/2011) a odhadovaných celkových
nákladov (výdavkov) na likvidáciu produkovaného odpadu 2011 v Priepasnom v eurách
(s odhadom do konca roku 2011).
Príjmy pred zastupiteľstvom 2822 € (rozpočtované príjmy obce 2011
za KO : 3443 €) a náklady pre nakladanie s odpadom 2011(s odhadom do konca roku
2011)

8. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 5/2011

Obecné zastupiteľstvo obdržalo k rokovaniu tohto bodu navrhované VZN č. 5/2011 o
nakladaní z odpadmi. Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k
navrhovanému VZN. Nie.
Dávam teda hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo VZN obce
Priepasné o nakladaní s odpadmi 5/2011.
Kto je za? – 4 poslanci, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0. Ďakujem. Konštatujem, že
obecné zastupiteľstvo Priepasné sa po prerokovaní uznieslo na schválení VZN obce
Priepasné č. 5/2011 o nakladaní s odpadmi 5/2011.
9. Zmena oprávnenej organizácie pre nakladanie s komunálnym odpadom
– schválenie zmluvy.
Vzhľadom k výhodnejším podmienkam a možnostiam zberu komunálneho odpadu
i v niektorých lokalitách Priepasného sme oslovili i Obec Hrašné, ako jednu z mála
pôsobiacich spoločností v okrese Myjava o cenovú ponuku. Cenová ponuka bola
spracovaná na základe fyzického a reálneho objazdu po Priepasnom priamo so šoférom
„KUKA VOZU“, kde sme si určili dostupné lokality pre vývoz KO . Na základe týchto
skutočností som porovnával ponuky spoločností pre odvoz KO odpadu, ktoré sú pre Obec
Priepasné výhodnejšie z dvoch hlavných dôvodov. Širší záber vývozu KO v Priepasnom
a nižšia cena. Obec Hrašné je službami pre obec cenovo výhodnejšia, preto prosím
pánov poslancov aby rozhodli v tejto veci v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovanej zmene oprávnenej
organizácie pre zber KO v Priepasnom? Nie. Dávam teda hlasovať o zmene oprávnenej
organizácie pre zber KO v Priepasnom.
Kto je za?- 4 poslanci, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0
Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu oprávnenej
organizácie pre zber KO v Priepasnom.
10. Návrh zmluvy k dodávateľovi služieb –odvoz a uskladnenie
komunálneho odpadu
K zmenám v predchádzajúcom bode ste k rokovaniu obdržali návrh zmluvy od Obce
Hrašné - organizácie pre odvoz a uskladnenie KO resp. k zmene oprávnenej organizácie
pre vývoz KO. Keďže platby za služby , neprevyšujú čiastku suma 10 000 € postačuje
k výberu oprávnenej organizácie prieskumu trhu, čo bolo vykonané. Opätovne dávam
návrh zmluvy k prerokovaniu a prosím pánov poslancov aby v uvedenej veci rozhodli.
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovanej zmluve medzi
Obcou Hrašné ako oprávnenou organizáciou pre zber KO a obcou Priepasné pre zber
KO v Priepasnom. Nie. Dávam teda hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a
schválilo návrh zmluvy medzi oprávnenou organizácie pre zber KO a obcou Priepasné.
Kto je za?- 4 poslanci, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0
Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh zmluvy obce Hrašné
ak oprávnenou organizácie pre zber KO a obcou Priepasné.

11. VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni

K prerokovaniu obecné zastupiteľstvo obdržalo v zákonnej lehote návrh VZN o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni.
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovanému VZN č. 6/2011
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. Nie. Dávam teda hlasovať.
Kto je za?- 5 poslancov, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0.
Obecné zastupiteľstvo Priepasné prerokovalo a schválilo VZN č.6 o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
a podmienky úhrady v školskej jedálni.
12. Návrh na úpravu transparentnosti a prehľadnosti rozpočtu obce

Ide o zmenu v rozpočte „ v číslach“- číselnom vyjadrení, pričom sa rozpočet uvádzal
v tisícoch € s desatinnou čiarkou, čo je pre veľa občanov neprehľadné a netransparentné.
Navrhujem preto obecnému zastupiteľstvu, aby bol rozpočet vždy uvádzaný v celkovom
čísle v eurách , pričomnavrhujem, aby sa pôvodne schválený rozpočet taktiež upravil
a v ďalších prípadných úpravách uvádzal vždy do absolútneho čísla. Napríklad: výdavky
verejnej správy uvádzané v tisícoch 84,36 €, po novom 84 360 €. Má niekto z pánov
poslancov nejaké otázky? Nie. Ďakujem. Dávam hlasovať.
Kto je za?- 5 poslancov, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0
Konštatujem, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo zmenu prehľadnosti a
transparentnosti rozpočtu.

13. Návrh - úprava rozpočtu obce
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prerokovať tento bod v súvislostiach s ďalším
bodom. Ak obecné zastupiteľstvo súhlasí dávam hlasovať za zlúčenie bodu 13 a 14.
Kto je za?- 5 poslancovi, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0.
Ďakujem. Prejdime teda k ďaľšiemu bodu Návrh na úpravu rozpočtu obce a prijatie
uznesenia k rozpočtu obce.
14. Návrh na úpravu rozpočtu obce a prijatie uznesenia k rozpočtu obce.
Navrhujem obecnému zastupiteľstvu prerokovať vopred zaslanú a zobrazenú úpravu
v navrhovanom rozpočte pre rok 2011, ktorú vidíte i pred sebou na plátne. Navrhovaný
rozpočet:
Návrh na úpravu schváleného rozpočtu obce Priepasné pre rok 2011
2011 /
rozpočtované

2011 / dtto
rozpočtované
v EUR

2011 /
po úprave

v tis €

v EUR

v EUR

01.1.1 Výdavky verejnej správy

84,36

84 360

76 829

03.2.0 Ochrana pred požiarmi

1,05

1 050

1 258

4.4.2003 Výstavba

0,00

0

0

Bežné výdavky

04.5.1 Cestná doprava

3

3 000

1 500

05.1.0 Nakladanie s odpadmi

7,52

7 520

11 096

05.6.0 Ochrana životného prostredia - verejná zeleň

0

0

0

06.4.0 Verejné osvetlenie

7,38

7 380

5 473

06.2.0 Rozvoj obce

0

0

468

08.1.0 Rekreačné a športové služby

0,70

700

421

08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby vrátane kultúrnych domov

0,58

580

0

08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby

0,66

660

449

09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou

17,65

17 650

22 579

09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zar.

5,32

5 320

4 940

06.2.0 Rozvoj obcí

211,61

211 610

200 384

08.1.0 Rekreačné a športové lužby

0,00

0

0

Kapitálové výdavky spolu

211,61

211 610

200 384

Bežné výdavky spolu

128,22

128 220

125 013

Kapitálové výdavky spolu

211,61

211 610

200 384

Výdavkové finančné operácie

0,00

0

14 238

Rozpočtové výdavky spolu

339,83

339 830

339 635

Bežné príjmy

128,22

128 220

129 072

Kapitálové príjmy

211,61

211 610

200 384

Príjmové finančné operácie

0,00

0

14 282

Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou

0

0

0

Rozpočtové príjmy spolu

339,83

339 830

343 739

Hospodárenie celkom

0

0

4 103

Zmeny, ktoré vidíte v návrhu úpravy rozpočtu sú súvisiace s príjmami vyplývajúcich
z nových nájomných zmlúv i výdavkami obce. Zároveň obsahuje nutné úpravy súviace
s investíciami pre rozvoj obce a chodom samosprávy obce. Rozpočet obsahuje i prijatie
novej pracovnej sily na 50% úväzok pre ktorú sa rozhodol starosta obce a ktorá je
nevyhnutná pre zlepšenie chodu samosprávy obce pričom rozpočet na pracovnú silu nie
je zvýšený nakoľko boli upravené príjmy doterajších zamestnancov a a starostu obce
smerom nadol. Má niekto z pánov poslancov nejaké otázky? Nie.
Kto je za?- 5 poslancovi, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0.
Ďakujem. Úprava rozpočtu bola schválená.
Starosta obce vyzval obecné zastupiteľstvo na prerokovanie uznesenia o rozpočte obce
takto: „Obecné zastupiteľstvo Priepasné na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo

zmeny rozpočte obce , berie ich na vedomie a súhlasí so zmenami v celom ich rozsahu.“
Kto je za?- 5 poslancovi, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0.
Ďakujem. Obecné zastupiteľstvo Priepasné na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo
zmeny v rozpočte obce, berie ich na vedomie a súhlasí so zmenami v celom ich rozsahu.
15. Návrh schválenia nájomnej zmluvy so spoločnosťou Towercom
V súlade so zásadami o hospodárení s majetom obce bola predmetom prerokovania
obecného zastupiteľstva nájomná zmluva so spoločnosťou Towercom. Žiadne otázky
a ani iné návrhy zo strany OZ neboli.
Počet hlasov za?- 5 poslancov, počet hlasov proti?- 0, počet hlasov „zddržal sa“?- 0.
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo nájomnú zmluvu so spoločnosťou
Towercom.
16. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku JDS a Jana Mrižová
V súlade s VZN o poskytovaní dotácií zásadami boli predmetom prerokovania obecného
zastupiteľstva žiadosti jednoty dôchodcov v Priepasnom a Jany Mrížovej.
Ako prvé obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JDS. OZ sa zhodlo , že v súčastnej
situácii nie je možné poskytnúť dotáciie. Starosta obce navrhol aby sa teda každý,
ak bude o to požiadaný zo strany JDS, pokúsil pomôcť nefinančne a navrhol OZ prijať
uznesenie v znení:“ Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť JDS a uznieslo sa,
že v súčasnosti nie je možné poskytnúť finančné prostriedky, je tu len možnosť
nefinančnej pomoci pričom žiadosť berie do budúcnosti na vedomie.“
Počet hlasov za?- 5 poslancov, počet hlasov proti?- 0, počet hlasov „zddržal sa“?- 0.
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom obdržalo a prerokovalo žiadosť organizácie JDS
a uznieslo sa prispieť nefinančnými prostriedkami pričom žiadosť berie do budúcnosti
na vedomie.
Ako druhé obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť od Jany Mrižovej z Topolčian. OZ
sa zhodlo opätovne, že v súčastnej situácii nie je možné poskytnúť dotáciie i v neľahkej
situácii pani Jane M., preto žiadosť o poskytnutie finančného príspevku navrhlo
zamietnuť. Hlasovanie prebehlo: Počet hlasov za?- 5 poslancov, počet hlasov proti?- 0,
počet hlasov „zddržal sa“?- 0.
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom obdržalo a prerokovalo žiadosť organizácie pani
Jany Mrížovej z Topolčian a uznieslo sa zamietnuť žiadosť z dôvodu nepriaznivej
finančnej situácie.
17. Návrh na schválenie úveru k rekonštrukcii VO
Vzhľadom k nutnosti pokryť neoprávnené výdavky a DPH investičnej akcie - projektu
rekonštrukcie verejného osvetlenia prerokovávalo obecné zastupiteľstvo ponuky na
poskytnutie finančného úveru z Dexia Banky a.s. a Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky. Nakoľko bola ponuka Slovenskej záručnej a rozvojovej banky výhodnejšia, bolo
prerokovávané následovné uznesenie: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru
zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na investičnú akciu - projekt ROP „
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Priepasné“ vo výške 15 000 EUR na 5%-nú
spoluúčasť a neoprávnené výdavky projektu s ručením blankozmenka obce.
Kto je za?- 5 poslancovi, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?- 0.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, a.s. na investičnú akciu - projekt ROP „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce
Priepasné“ vo výške 15 000 EUR na 5%-nú spoluúčasť a neoprávnené výdavky projektu
s ručením blankozmenka obce.

18. Záznam z následnej finančnej kontroly k 31.03.2011
Správu z finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce prečítal Ing. P. Potúček. Pán
starosta Peter Czere, poďakoval za prečítanie správy.
19. Prenájom pozemkov pred bytovým domom „ U Markov“
Pán starosta informoval prítomných, že sa stretol spolu z nájomníkmi domu č. 181
lokalita „u Markov“, neprejavili záujem o kúpu pozemkov vzhľadom k predpokladanej
cene za m2. Nájomcovia sa rozhodli skôr si pozemky prenajať pričom rozhoduje cena
nájmu. Po stretnutí vyšlo najavo, že sa na obecnom pozemku nachádza septik, takže
prenájom pozemkov je zatiaľ nedoriešený, pričom s nájomníkmi komunikuje poslanec pán
Stančík. Celá situácia je v riešení.
20. Rôzne
a.) Informácia k projektom obce – osvetlenie, viacúčelové ihrisko
Rekonštrukcia osvetlenia sa začne v 1. októbrovom týždni. Ďalej informoval, že
viacúčelové ihrisko sa bude realizovať v budúcom roku.
b.) Informácia o novom pracovnom poriadku
Pracovný poriadok bude upravený tak , aby vyhovoval a vyšiel v ústrety našim občanom pri
vybavovaní svojich záležitostí a bude určený nový pracovný čas, kedy budú pracovníci
obecného úradu k dispozícii.
c.) Správa o výchovnovzdelávacej činnosti za školský rok 2010/2011
Správu prečítal Ing. Pavol Potúček.
Správu o výchovno-vzdelávacom procese obecné zastupiteľstvo schvaľuje a berie na
vedomie.
d.) Informácia k novej pracovnej sile
Prijatie novej pracovnej sily A. Holičovej na OÚ, kde príde k prerozdeleniu pracovných
úloh.
Pán starosta poďakoval p. A. Švrčkovej za doterajšiu prácu.
e.) Ostatné aktivity (internet v MŠ a OÚ, verejnoprospešní pracovníci, MŠ, doprava)
V MŠ bol zriadený internet a tiež dostupný internet je na obecnom úrade, kde si občania
môžu prísť vyskúšať ako sa pracuje s internetom.
Obec mala požiadavku na aktivačných pracovníkov, ale požiadavka nám bola zamietnutá.
f.) Správa kontrolóra obce z následnej finančnej kontroly
Správu kontrolóra obce prečítal Ing. Pavol Potúček
g.) súpisné čísla
Pripravuje sa VZN na nové súpisné čísla, ktorých vzor je na OÚ.. Každý občan, ktorý bude
mať záujem, môže si tieto čísla pozrieť a zároveň objednať za nadobúdaciu cenu na OÚ.
Číslo je vyrobené z komatexu – ľahkého nehrdzavejúceho materiálu a výhodou je, že je
reflexné ako dopravná značka a vidieť ho po osvietení v tme. Pán starosta sa stretol
s prípadom, ked sanitka hľadala súpisné číslo a nebolo dobre čitateľné, preto bolo ťažké
dostať sa rýchlejšie k pacientovi. Inovované číslo je práve pre prípady zásahov zdravotnej
pomoci a zjednodušenia orientácie v našej rozľahlej obci.
Dostali sme pozvánku z Dunajskej Lužnej, ktorá je adresovaná i občanom Priepasného.
29.10.2011 sa bude konať sympózium venované generálovi M. R .Štefánikovi. Do Dunajskej
Lužnej bude zabezpečený autobus, kde sa môže každý občan ktorý má záujem prihlásiť.
Pán V. Valihora navrhol, aby sa OZ, ktoré sa bude konať 8.12.2011, začalo o 16.00 hod.
Za tento návrh hlasovalo - 5 poslancov, proti – 0, zdržal sa – 0.

Obecné zastupiteľstvo prijalo na návrh pána strarostu bod diskusia hlasovaním:
Za prijatie diskusie hlasovalo – 5 poslancov, proti – 0, zdržalo sa – 0.
J. Potúček – prečo sa musí správa o výchovno-vzdelávacej činnosti čítať tak podrobne?
Pán starosta odpovedal, že kvôli všetkým informáciám o činnosti. Správa však môže byť,
ak poslanci odsúhlasia, v budúcnosti zaslaná na vedomie mailom a bude zverejnená
na stránkach OÚ.
Pán starosta navrhol prijať výzvu na udržiavanie priestorov pod energetickými zariadeniami.
Ďalej uviedol, že uvažuje prijať na pracovný úväzok p. Dutka, ktorému by sa vytvorilo
chránené pracovné miesto, zatiaľ je to v riešení.
P. Ševčík – mal otázku čo sa bude robiť s cestou do osady u Zubákov, kde kríky a konáre
zasahujú hlboko do cesty. Nevie si predstaviť ako to bude v zime. Treba s tým niečo urobiť.
Pán starosta Czere odpovedal, že tam pošle poslancov, aby zistili v akom je to stave
a potom budú hľadať spoločne riešenie.
Týmto bola diskusia ukončená.

Záver :
Pán starosta Peter Czere poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil.

U z n e s e n i a OZ
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom na svojom riadnom zasadnutí dňa 27.9.2011
v uznesení č. 42/2011 schvaľuje
zaradenie súpisného čísla 126 Nicole Mosná
169 Viktória Pawlusiowá
169 Vanesa Pawlusiowá
do školského obvodu v Myjave.

Uznesenie č. 43
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schválilo uznesením č. 43 komisiu pre otváranie
obálok s ponukami a pre vyhodnocovanie ponúk.
Predsedom komisie je Ing. Pavol Potúček
Členom komisie je
Peter Hrajnoha

Uznesenie č. 44
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schválilo uznesením č.44 VZN obce
Priepasné o nakladaní s odpadmi 5/2011.

Uznesenie č. 45
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schválilo uznesením č.45 zmenu
oprávnenej organizácie pre zber komunálneho odpadu v Priepasnom.

Uznesenie č. 46

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schválilo uznesením č. 46 návrh
zmluvy medzi oprávnenou organizáciou pre zber KO a obcou Priepasné pre zber KO
v Priepasnom.

Uznesenie č. 47

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schválilo uznesením č. 47 VZN č.
6/2011 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole o výšku príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.

Uznesenie č. 48

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schválilo uznesením č. 48 zmenu
v rozpočte obce.

Uznesenie č. 49

Obecné zastupiteľstvo Priepasné prijalo uznesenie č 49 o prerokovaní zmien, úprave
rozpočtu obce, berie ich na vedomie a súhlasí so zmenami v celom ich rozsahu.

Uznesenie č. 50

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schválilo uznesením č. 50 návrh
nájomnej zmluvy so spoločnosťou Towercom.

Uznesenie č. 51

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom obdržalo a prerokovalo žiadosť organizácie JDS
a uznieslo sa prispieť nefinančnými prostriedkami. Pričom žiadosť berie na vedomie.

Uznesenie č. 52
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom obdržalo a prerokovalo žiadosť organizácie pani
Jany Mrížovej z Topolčian a uznieslo sa zamietnuť žiadosť z dôvodu nepriaznivej
finančnej situácie.
Uznesenie č. 53
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje čerpanie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej
banky, a.s. na investičnú akciu - projekt ROP „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce
Priepasné“ vo výške 15 000 EUR na 5%-nú spoluúčasť a neoprávnené výdavky projektu
s ručením blankozmenka obce.
Uznesenie č. 54

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť Jany Mrižovej, Ľ.Fullu 2699/4,
95503 Topoľčany a rozhodlo uznesením č. 54, že z dôvodu zlej finančnej situácie
nemôže poskytnúť finančné prostriedky.

-------------------------------------------------zástupca starostu

----------------------------------------------------starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------overovatelia zápisnice

