OBEC PRIEPASNÉ
906 15 Priepasné 109

ZÁPISNICA
zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.6.2013
Starosta Obce Priepasné Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990
Zb., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolal riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutoční v štvrtok 27.6.2013 o 16.30 h v priestoroch
Obecného úradu v Priepasnom.

Prítomní:
1. Peter Czere
2. Dušan Čúvala
3. Ján Potúček
4. Pavol Potúček,
5. Štefan Stančík
6. Vladimír Valihora omluvený
NÁVRH PROGRAMU OZ
Program:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na čerpanie rezervného fondu
6. Návrh na úpravu rozpočtu
7. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
8. Zrušenie VZN O MIESTNYCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE
9. Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.7.2013
10. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
11. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
12. Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce Priepasné po zimnej prevádzke
13. Projekt „Muzikantské dni“
14. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
15. Návrh „Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priepasné č.
3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce“
16. Projektu v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných zón
17. Projekt „Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko urbanistická štúdia“
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18.Návrhy zápisov do kroniky za rok 2012
19.Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
20.Žiadosť Poľovného združenia Priepasné
21.Záver

1.Otvorenie zasadnutia
Pánstarostavšetkých privítal na rokovaní dnešného Obecného zastupiteľstva.
2. Určenie overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p. Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov
Ing. Pavla Potúčka a Štefana Stančíka. Vzhľadom na to, že je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov, oznámil, že rokovanie obecného zastupiteľstva je spôsobilé rokovať a je uznášania
schopné.

3. Schválenie programu rokovania
Pán starosta sa spýtal,či si niekto želá doplniť nejaký bod programu, alebo niečo v programe upraviť?
Navrhol, aby boli do rokovania Obecného zastupiteľstva zahrnuté pred bodom záver ako body 21
záver:
Schválenie plánu činnosti kontrolóra obce Priepasné
Čiže navrhovaný body programu sú:
1.Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola uznesení
5. Návrh na čerpanie rezervného fondu
6. Návrh na úpravu rozpočtu
7. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
8. Zrušenie VZN O MIESTNYCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE
9. Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.7.2013
10. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
11. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
12. Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce Priepasné po zimnej prevádzke
13. Projekt „Muzikantské dni“
14. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
15. Návrh „Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priepasné č.
3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce“
16. Projektu v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, rekonštrukcia a modernizácia
rekreačných zón
17. Projekt „Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko urbanistická štúdia“
18.Návrhy zápisov do kroniky za rok 2012
19.Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
20.Žiadosť Poľovného združenia Priepasné
21. Schválenie plánu činnosti kontrolóra obce Priepasné
22.Záver
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Pán starosta sa spýtal, či si niekto doplniť alebo zmeniť návrh programu?
Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schvaľuje program
dnešného zastupiteľstva.
Kto je za Potúček, ,Stančík, Čúvala Kto proti 0 Zdržal sa niekto 0

4. Kontrola uznesení
Pán starosta sa spýtal, či si má niekto z obecného zastupiteľstva otázky ku kontrole uznesení?
Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v
plnej miere kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich
zastupiteľstiev sú plnené priebežne.
Kto je za Potúček, Stančík , Čúvala Kto proti? Zdržal sa niekto?
5. Návrh na čerpanie rezervného fondu

Obec Priepasné za rok 2012 s hospodárila s pozitívnym výsledkom a to vo výške 11 140,48,- Eur,
ktoré sú v rezervnom fonde obce.
Vzhľadom k ďalšiemu rozvoju obce v súlade s PHSR, možným novým investičným zámerom obce,
čerpania fondov v budúcich rokoch a potrebám riešiť havarijné situácie je vhodné prerokovať či a ako
finančné prostriedky nepoužijú, či použijú. Použitie je možné napríklad na zníženie požičanej čiastky
v bankách na úvery alebo havarijné stavy, napríklad v polovičnom podiele. Čerpanie z rezervného
fondu je možné použiť výlučne na investície a splatenie úveru a to jednorazovo v čiastke minimálne 2
500,- Eur s DPH. Napríklad úver súvisiaci s rekonštrukciou verejného osvetlenia, ktorého nesplatená
čiastka k 31.3.2013 bola vo výške 11 558,59 Eur, alebo havarijný stav kúrenia, resp. kotla
v Materskej škole a podobne. To znamená napríklad 5570,24 Eur sa použije na splatenie úveru
a 5570,24 Eur na investíciu.
Je však veľmi dôležité tiež niesť zodpovednosť a prihliadať na záväzok v súvislosti s memorandom
uzatvoreným medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, kde sa ZMOS,
ktorého členom je aj obec Priepasné zaväzuje pri počte obyvateľov do 2000 a dodržať výdavky
maximálne na úrovni rozpočtu z roku 2012 t.j. ide o spoločnú vôľu podieľať sa na realizácií zámerov
stabilizácie a konsolidácie verejných financií vyjadrených v rozpočte verejnej správy na roky 20132015 kde ide o záväzok vzájomne koordinovať rozpočtovú politiku oboch zmluvných strán. Pracovné
materiály týkajúce sa memoranda konsolidácie a odporúčaní boli poslancom doručené v materiáloch.
Obec Priepasné konsoliduje .
Pán starosta sa spýtal, či si má niekto z obecného zastupiteľstva otázky otázky k tomuto bodu
programu?
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesení a dal hlasovať :
5a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie memorandum o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej
politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
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5b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použiť čiastku rezervného fondu vo výške 5 570,49 Eur
na splátku úveru č.88321 poskytnutého Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v Trenčíne
pre zníženie úverovej zaťaženosti a zníženia úrokových sadzieb.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

5c) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použiť čiastku rezervného fondu vo výške 5 570,49 Eur
na investície .
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

5d) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na investíciu zakúpenie kotla,
montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného stavu pre zabezpečenie prevádzky
Materskej školy v Priepasnom v hodnote 4000,- Eur.
Kto je za? Kto proti? Zdržal sa niekto?
6. Návrh na úpravu rozpočtu

V pracovných materiáloch bol návrh na úpravu rozpočtu v Prílohe k úprave rozpočtu č. 1 následovne:
Úprava rozpočtu medzi položkami o :
Príjmy
223001 predaj výrobkov tovarov a služieb - 926,08
292012 príjmy z dobropisov
312001 prijmy zo ŠR

926,08
6 500.00

223004 predaj prebytoč. Hnuteľ. Majetku 2 520,00
312002 transfer zo štátneho účel.fondu

1 000,00

Výdavky
041 09111 632002 voda

- 1700,00

041 09111 632001 elektrika

- 1 006,00

041 11116 637026 odmeny a príspevky + 459,00
041 04510 635006 údržba MK

+ 8 747,00

041 08200 637002 kultúrne podujatia + 3 520,00,
Po prerokovaní navrhovaná Príloha k úprave rozpočtu č. 1 následovná:

Príloha k úprave rozpočtu č. 1
Úprava rozpočtu medzi položkami o :
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Príjmy
223001 predaj výrobkov tovarov a služieb
292012 príjmy z dobropisov
312001 prijmy zo ŠR
223004 predaj prebytoč. Hnuteľ. Majetku
312002 transfer zo štátneho účel.fondu
4564001 čerpanie RF
312002 transfer

- 926,08
926,08
6 500.00
2 520,00
1 000,00
9 570,49
4 000,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu
23 590,49
Výdavky
041 09111 632002 voda
- 1700,00
041 09111 632001 elektrika
- 1 006,00
041 11116 637026 odmeny a príspevky + 459,00
041 04510 635006 údržba MK
+ 8 747,00
041 08200 637002 kultúrne podujatia + 2 980,00
052 06400 821004 splátka úveru
5 570,49
041 09111 71101 zakúpenie kotla MŠ
4 000,00
041 09111 635006 výmena okien MŠ
1 000,00
041 01116 635006 údržba OÚ
-460,00
111 00620 717001 areál pre osddych
4 000,00
Spolu
23 590,49
Rozpočet po zmene:
Bežné príjmy :

154 511,-

Bežné výdavky :

154 511,-

Kapitálové príjmy :

68 000,-

Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :

29 570,49

Finanč. výdav.operácie : 29 570,49

Príjmy celkom

248 081,49

Výdavky celkom

68 000,-

248 081,49

Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a
schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu ( prílohou zápisnice):
Bežné príjmy :

154 511,-

Bežné výdavky :

154 511,-

Kapitálové príjmy :

68 000,-

Kapitálové výdavky :

Finančné príjmové operácie :

29 570,49

Finanč. výdav.operácie : 29 570,49

Príjmy celkom

248 081,49

Výdavky celkom

68 000,-

248 081,49

Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
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7. Informácia o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom
v nadväznosti na uznesenie 11a) zo dňa 30.4.2013
7a) berie na vedomie
vyhodnotenie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení
protokolu o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
7b/ berie na vedomie
vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle
ust. § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého
najvýhodnejším z predložených návrhov a víťazným návrhom sa
stal návrh navrhovateľa:
názov : Emil Krajčík Agro,s.r.o., Dlhá 14124,4790501 Senica,
IČO: 44222947, ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto
zasadnutia a na tomto základe
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
7c/ berie na vedomie
nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov vo výmere
64 388,21 m2.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

8. Zrušenie VZN O MIESTNYCH POPLATKOCH NA ÚZEMÍ OBCE
V súlade so zákonom pán starosta navrhol zrušenie VZN O MIESTNYCH POPLATKOCH NA
ÚZEMÍ OBCE č. 7/2008 .
Pán Potúček Ján sa prihlásil, že navrhuje za prenájom detského ihriska neinkasovať.
Taktiež sa spýtal, či sa dá vrátiť k prehodnoteniu sadzobníka. Ak sa dá znova prehodnotiť a prerobiť,
tak budem hlasovať za. Pán starosta povedal, že všetko sa dá znova prehodnotiť.
Potom pán starosta prečítal návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
poplatkoch na území obce č. 7/2008 schválené Obecným zastupiteľstvom v Priepasnom dňa
11.12.2008 uznesením č.25/08 .

Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

9. Sadzobník úhrad obce Priepasné platný od 1.7.2013
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V pracovných materiáloch je navrhovaný sadzobník ktorý má súvis s hospodárnym nakladaním
s majetkom obce, memorandom a opatrením pre zabezpečenie stability rozpočtu v časti príjmov.
Pán starosta s a spýtal, či má niekto otázky nejaký iný návrh sadzobníku , alebo návrh na jeho na
úpravu? Nikto sa neprihlásil.
Pán starosta prečítal návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schvaľuje Sadzobník úhrad obce Priepasné
platný od 1.7.2013.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

10. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce
Pán starosta s a spýtal, či má niekto otázky ,nejaký iný návrh , ak nie dávam hlasovať že: Obecné
zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

11. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2012
Pán starosta s a spýtal, či má niekto otázky ak nie dávam hlasovať že: Obecné zastupiteľstvo
v Priepasnom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
12.Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce Priepasné po zimnej
prevádzke
Vyčlenená čiastka 6 498,74,- Eur s DPH nie je dostatočná na potrebnú opravu všetkých miestnych
komunikácií, je nutné však riešiť stav cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce Priepasné po zimnej
prevádzke v najkritickejších úsekoch . Verejným obstarávaním obec vysúťažila a prijala ponuku
firmy Lesné a vodné stavby s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra, ktorá v zmysle opisu zadanej zákazky
po obhliadke 23 km zvolí výber a najvhodnejšie riešenie na hospodárne, efektívne a účinné opravy
ciest v kritickom stave.
Pán starosta s a spýtal, či má niekto otázky, keďže nemal prečítal návrh:
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie
vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany obce ako verejného
obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ,
podľa ktorého najvýhodnejším z predložených návrhov a víťazným
návrhom sa stal návrh navrhovateľa,:
názov : Lesné a vodné stavby s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra,
IČO: 46724486, ktorý odborne posúdi stav cestnej infraštruktúry v
pôsobnosti obce Priepasné po zimnej prevádzke a opraví najkritickejšie
miesta.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

13. Projekt „Muzikantské dni“
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Obec Priepasné bola úspešná v projekte „Muzikantské dielne v Priepasnom“ s rozpočtom 2831,- EUR
a získala dotáciu z Ministerstva kultúry vo výške 1000,- Eur . Inšpiráciou projektu sú osobnosti obce.
Ide o letné hudobné dielne „Muziganskú školu v Priepasnom“ zameraná na výučbu kopaničiarskeho
herného štýlu z Priepasného podľa hudieb Jána Kolárika a Jána Petruchu, rozprava o miestnej
hudobnej tradícii, individuálne konzultácie,spoznávanie kraja
Lektormi sú: Martin Janšto ml., Peter Obuch.
Vyvrcholením bude stretnutie muzík a tanečných kolektívov v Priepasnom dňa 24.8.2013. Sobotný
kultúrny program spojený s tanečnou zábavou bude vyvrcholením viacdňových hudobných dielní
("Muziganskej školy") venovaných interpretačnému umeniu starých priepasňanských muzikantov.
13a) OZ v Priepasnom berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie na
podporu
projektu
v roku 2013 - program:7, podprogram 7.2 zo štátneho rozpočtu poskytnutej
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok
2013.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
13b) OZ v Priepasnom schvaľuje rozpočet a realizáciu projektu v plnom
rozsahu
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

14. Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
V súlade so zákonom o majetku obcí - Zákon č. 138/1991 Zb. § 9a ods. 8 písm. d) obec uzatvorila
ZMLUVU O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY č. 01/2013 na predmet letiskové betónové
panely rozmerov 3 x 2 m v počte 84 kusov z nehnuteľnosti poľné letisko – Dlhý Vŕšok - Šimčíkové .
V konkrétnej veci bolo Obecné zastupiteľstvo informované pred podpísaním ZMLUVA O
UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY č. 01/2013 a následne bola uzatvorená zmluva
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY č. 01/2013 , ktorá bola zverejnená dňa
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23.5.2013 .
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom
7a) berie na vedomie, že bolo informované o uzatvorení a obsahu
ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY č. 01/2013 - predaji
„betónových panelov“ ako prebytočného a neupotrebiteľného majetku za celkovú
sumu v hodnote 2520,-Eur
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
7b) schvaľuje predaj „betónových panelov“ ako prebytočný
a neupotrebiteľný majetok za celkovú sumu v hodnote 2520,-Eur.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

7c) schvaľuje uzatvorenú ZMLUVU O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ
ZMLUVY č. 01/2013 uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. §
9a ods. 8 písm. d) .
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

15. Návrh „Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Priepasné
č. 3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce“
Pán starosta s a spýtal, či má niekto otázky, keďže nemal dal hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schvaľuje Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie obce Priepasné č. 3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

16. Návrh na schválenie projektu v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo,
rekonštrukcia a modernizácia rekreačných zón
Pracovné informácie: Ide o rekonštrukciu a modernizáciu zóny súvisiacu s projektovou
dokumentáciou týkajúcej sa parcely registra C, p.č. 13165/2 v areály - átriu pri budove OÚ s domom
kultúry a pri pódiu pre obyvateľstvo, ktorý zónu využívajú na spoločné grilovanie, opekanie,
posedenia, stretnutia a pod. V tejto výzve sú oprávnené výdavky 99% refundovateľné ide napr.
projektového manažment, projektová dokumentácia, obstarávanie a 1% spolufinancovanie žiadateľa,
čiže obce. Táto aktivita je tiež v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Priepasné, pričom jedným z cieľov je zlepšením úrovne služieb a kultúrno-spoločenského života pre
obyvateľstvo. Obec Priepasné, ako člen Občianske združenia "Kopaničiarsky región – miestna akčná
skupina" má záujem predložiť žiadosť o nenavratný finančný príspevok.
Pán starosta prečítal návrh uznesenia :
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok - projekt v
opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných
zón.
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Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

17. Projekt obce v Programe obnovy dediny
Rozhodnutím z 30.5.2013, ktorého kópiu máte v pracovných materiáloch, bola naša obec na základe
zaslanej žiadosti úspešná ako žiadateľ pre poskytnutie podpory formou dotácie na projekt:
„Vytvorenie areálu pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou – architektonicko –urbanistická
štúdia“ v rámci Programu obnovy dediny . Poskytnutá dotácia na projekt je schválená vo výške 4000
€, pričom naša obec ako žiadateľ zabezpečuje najmenej 5% nákladov, čiže 200€.
Ide o skvalitnenie života občanom, vytvorenie priestoru pre relax, voľný čas projektom, ktorý vytvorí
v Priepasnom jednu z voľno časových zón, v tomto prípade ide o ihriská a ich okolie.
Pán starosta prečítal návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie projekt „Vytvorenie areálu pre oddych, relax
a voľný čas s parkovou úpravou – architektonicko – urbanistická štúdia“ v plnom rozsahu, v hodnote
4200,- Eur.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

18.Návrhy zápisov do kroniky za rok 2012
V súlade so štatútom obecného kronikára Obce Priepasné §4 – Schválenie zápisov do kroniky –
obecné zastupiteľstvo prerokuje navrhované zápisy, ktoré budú doplnené obsahovo kronikárom.
V tomto bode navrhujem Obecnému zastupiteľstvu aby zároveň prerokovalo zaslanie ďakovného listu
pani Alžbete Krásnej , ktorá bez nároku na odmenu ochotne doplnila schválené zápisy za nezapísané
predchádzajúci rok.
Navrhované zápisy sú:
1. Karneval
2. Ples futbalistov
3.Spomienka na M.R.Štefánika na Bradle
4.Majstrovstvá Slovenska v duatlone
5. Prvé detské ihrisko v Priepasnom
6. Rodáci z Dunajskej Lužnej v Priepasnom
7. Pozvánka – Letorosty 2012
8. Vybudovanie viacúčelového ihriska
9. 55. Výročie obce a Deň tradícií
10. Výlet do Dunajskej Lužnej
11.Svätomartinský lampiónový sprievod
12.Mikuláš
13.Materská škola a jej aktivity
14. Chovatelia v Priepasnom
15.Aktivity Jednoty dôchodcov v Priepasnom, úcta k starším
16. TJ Slovan Priepasné
17. Poľovné združenie aktivity a problémy
18. Červený kríž a darcovstvo
19. Únia žien a jej činnosť
20. Počet obyvateľov
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21. Vybudovanie zberného dvora a separácia
22. Drevorez Priepasné spol. s r.o. a výsledky
23.Súdne spory obce
24.Klimatické výkyvy
Pán starosta sa spýtal, či má niekto iný návrh, alebo otázku? Nikto sa neprihlásil
Pán starosta prečítal návrh uznesenia:

18a) Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje navrhované zápisy pre rok
2012, ktoré tvoria prílohu k zápisnici, do kroniky obce Priepasné.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?
Pán starosta prečítal návrh uznesenia:
18b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaslanie ďakovného listu vo veci doplnenia obecnej kroniky za
rok 2011.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

19. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012
Pán starosta poprosil pani Švrčkovú aby prečítala Správu nezávislého audítora o overení účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2012

Potom pán starosta prečítal návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

20.Žiadosť Poľovného združenia Priepasné
V pracovných materiáloch ste obdržali žiadosť žiadateľa, ktorá bude prílohou zápisnice a
usmernenia ministerstiev financií, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Žiadosť je adresovaná nesprávne na Obecný úrad, ktorý nie je právnickou osobou, je podpísaná
tajomníkom PZ Priepasné bez oprávňujúceho uznesenia organizácie, resp. splnomocnenia štatutárneho
orgánu PZ , bez uznesenia PZ o stiahnutí „Žaloby o určenie neplatnosti výpovede“, resp, iného
preukazujúceho dokladu ktorý potvrdzuje stiahnutie žaloby voči žalovanej strane ktorou je 60
vlastníkov pozemkov v k.ú Priepasné, Obec Priepasné a ďaľšie právnické osoby a obsahuje vec
z ktorej nejasne vyplýva či ide o žiadosť o záväzne stanovisko, žiadosť o predĺženie nájomnej
zmluvy, alebo žiadosť o prejednanie, alebo o spoluprácu.
V zmysle usmernení je však problematika poľovníctva osobitým predpisom a preto treba postupovať
v zmysle zákona 274/2009 Z.z. o poľovníctve. Napriek nesprávne uvedeným údajom v žiadosti
navrhujem, aby Obecné zastupiteľstvo žiadateľovi vyhovelo, prerokovalo obsah listu pripravený
v súlade s usmerneniami a platnou legislatívou a po odsúhlasení zaslalo odpoveď žiadateľovi, avšak
do vlastných rúk štatutárneho orgánu Poľovného združenia Priepasné, so sídlom v Priepasnom 245,
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IČO: 340003550.
Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky, alebo si žiada upraviť odpoveď žiadateľovi?
Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom
20a) žiadosť žiadateľa prerokovalo
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

20b) súhlasí s odpoveďou, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

20c) schvaľuje odpoveď doručiť do vlastných rúk štatutárneho orgánu Poľovného združenia
Priepasné, so sídlom v Priepasnom 245, IČO: 340003550.
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

21. Schválenie plánu činnosti kontrolóra obce Priepasné

Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu programu? Keďže sa nikto neprihlásil
prečítal návrhy uznesení:
21a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
1. polrok 2013 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

21b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2013 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol
Kto je za? Potúček Ján, Stančík , Čúvala, Potúček Pavol Kto proti? Zdržal sa niekto?

22. Záver
Pán starosta poďakoval všetkým za účasť , srdečne všetkých pozval na event organizovaný Obcou
Rozprávkové Priepasné v sobotu 29.6.2013 o 14:00 hodiny do Kotla, cirkevníkov v nedeľu na
bohoslužby pri pamätníčku u Mosnáčkov.
Poprial všetkým vśetko dobré a krásny zvyšok dňa.
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UZNESENIA
zo zasadnutia OZ konaného dňa 27.06.2013

Uznesenie č. 15
5a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie memorandum o spolupráci pri uplatňovaní
rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora na rok 2013.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 16
5b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použiť čiastku rezervného fondu vo výške 5 570,49
Eur na splátku úveru č.88321 poskytnutého Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v Trenčíne
pre zníženie úverovej zaťaženosti a zníženia úrokových sadzieb.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 17
5c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použiť čiastku rezervného fondu vo výške
5 570,49 Eur na investície .
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 18
5d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie rezervného fondu na investíciu zakúpenie
kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného stavu pre zabezpečenie prevádzky
Materskej školy v Priepasnom v hodnote 4000,- Eur.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0
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Uznesenie č. 19
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov podľa priloženého návrhu ( prílohou zápisnice):
Bežné príjmy :

154 511,-

Bežné výdavky :

154 511,-

Kapitálové príjmy :

68 000,-

Kapitálové výdavky :

68 000,-

Finančné príjmové operácie :

29 570,49

Finanč. výdav.operácie : 29 570,49

Príjmy celkom

248 081,49

Výdavky celkom

248 081,49

Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto?

Uznesenie č. 20
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom
7a) berie na vedomie vyhodnotenie komisie pre posúdenie súťažných návrhov v znení protokolu
o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 21
7b) berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany vyhlasovateľa v zmysle
ust. § 286 ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého najvýhodnejším z predložených návrhov
a víťazným návrhom sa stal návrh navrhovateľa:
názov : Emil Krajčík Agro,s.r.o., Dlhá 14124,4790501 Senica,
IČO: 44222947, ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia a
na tomto základe
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 22
7c/ berie na vedomie nájom nehnuteľností – poľnohospodárskych pozemkov vo výmere
64 388,21 m2.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0
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Uznesenie č. 23
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a ruší Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych
poplatkoch na území obce č. 7/2008 č. 7/2008 schválené Obecným zastupiteľstvom v Priepasnom dňa
11.12.2008 uznesením č.25/08 .

Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 24
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schvaľuje Sadzobník úhrad obce Priepasné
platný od 1.7.2013.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2012.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 26
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok
2012 bez výhrad.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 27
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov súťaže
zo strany obce ako verejného obstarávateľa v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní ,
podľa ktorého najvýhodnejším z predložených návrhov a víťazným návrhom sa stal
návrh
navrhovateľa,
názov: Lesné a vodné stavby s.r.o., Piaristická 1, 949 01 Nitra,
IČO: 46724486, ktorý odborne posúdi stav cestnej infraštruktúry v pôsobnosti obce Priepasné po
zimnej prevádzke a opraví najkritickejšie miesta.
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Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 28
13a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu
projektu v roku 2013 - program:7, podprogram 7.2 zo štátneho rozpočtu poskytnutej prostredníctvom
rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2013.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 29

13b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje rozpočet a realizáciu projektu v plnom rozsahu
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 30

7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie, že bolo informované o uzatvorení
a obsahu ZMLUVY O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY č. 01/2013 - predaji
„betónových panelov“ ako prebytočného a neupotrebiteľného majetku za celkovú sumu v hodnote
2520,-Eur
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 31
7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje predaj „betónových panelov“ ako prebytočný
a neupotrebiteľný majetok
za celkovú sumu v hodnote 2520,-Eur.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0
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Uznesenie č. 32
7c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje uzatvorenú ZMLUVU O UZAVRETÍ
BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY č. 01/2013 uzatvorenej v súlade so Zákonom č. 138/1991 Zb. § 9a
ods. 8 písm. d) .
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 33
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie obce Priepasné č. 3/2008 o podmienkach poskytovania dotácie
z rozpočtu obce.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 34

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok - projekt v
opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, rekonštrukcia a modernizácia rekreačných
zón.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 35

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie projekt „Vytvorenie areálu pre oddych, relax
a voľný čas s parkovou úpravou – architektonicko – urbanistická štúdia“ v plnom rozsahu, v hodnote
4200,- Eur.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0
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Uznesenie č. 36

18a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a schvaľuje navrhované zápisy pre rok 2012,
ktoré tvoria
prílohu k zápisnici, do kroniky obce Priepasné.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 37

18b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaslanie ďakovného listu vo veci doplnenia
obecnej kroniky
za rok 2011.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 38
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2012.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 39
20a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom žiadosť žiadateľa prerokovalo,
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 40
20b) súhlasí s odpoveďou, ktorá tvorí prílohu zápisnice,
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0
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Uznesenie č. 41
20c) schvaľuje odpoveď doručiť do vlastných rúk štatutárneho orgánu Poľovného združenia
Priepasné, so sídlom v Priepasnom 245, IČO: 340003550.
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 42
21a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
1. polrok 2013 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

Uznesenie č. 43
21b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
2. polrok 2013 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol
Kto je za? Ing. Potúček Pavol, Potúček Ján, Čuvala Dušan, Stančík Štefan Kto proti? 0
Zdržal sa niekto? 0

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

––––––––––––-––––––––––––––––––––zástupca starostu

Overovatelia zápisnice

––––––––––––––––––––––––––––––Starosta obce
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