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                                                      Obec Priepasné 
 
 
 
 
 
 

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

dňa  8.6.2011. 

 
Prítomní 

1. Peter Czere 

2. Dušan Čuvala 

3. Ján Potúček 

4. Pavol Potúček, ing. 

5. Štefan Stančík  -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora 

                                
NÁVRH PROGRAMU OZ 

  

Program:  

1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh na vykúpenie pozemkov pod cestou vedúcej do areálu bývalého PD 
     /cesta vedúca popri  budove so s.č. 209 a futbalovom ihrisku / 
6. Návrh na zápis vecného bremena k pozemkom  v areáli  PD, vedúcich k pozemkom vo                                       
vlastníctve obce, nadväzujúcich  na cestu do areálu bývalého PD  
   /súvislosti  s bodom 5 programu /  
a) návrh na schválenie 
b) splnomocnenie starostu  
7.  Informácia  k  pozemkom vo vlastníctve spoločnosti  Alnea s.r.o. 
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8. Návrh nájomnej zmluvy „ dielne - Marko“ 
9. Finančná podpora  Javorinských  slávností 
10. Schválenie účtovnej závierky Drevorez Priepasné  s.r.o. za rok 2011 
11. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Priepasné za rok 2011 
a) návrh uznesenia na schválenie záverečného účtu 
b) návrh uznesenia na schválenie záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez výhrad 
12. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2011 
13. Návrh na úpravu  rozpočtu obce 2012 
14. Návrh na schválenie účtovnej závierky  obce Priepasné  za rok 2011 
15. Rôzne 
a.) informácia k zbernému dvoru 
b.) informácia k hasičskému autu 
c.) verejná súťaž – penájom gátrovej píly 
16. Záver 

 

                                                   R o k o v a n i e  
 

1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta srdečne privítal prítomných  na dnešnom obecnom zastupiteľstve.  

2. určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil  p. Annu Švrčkovú , za overovateľov 
pánov Vladislava  Valihoru  a Dušana Čúvalu.  

Vzhľadom na to, že bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil,  že obecné 
zastupiteľstvo bolo  spôsobilé rokovať a bolo  uznášania schopné. 

3. Potom pán starosta  prečítal navrhované  body Programu. Následne požiadal 
prítomných o jeho schválenie.  

 Spýtal sa, či  si niekto z poslancov želá  doplniť nejaký bod programu zasadnutia? 

Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať 

Kto je za? 4  Kto proti? 0 Zdržal sa niekto? 0 . 

 Program OZ bol prijatý počtom hlasov 4 za ,    proti 0, -   zdržal sa 0.   

4. Kontrola uznesení 

 Pán starosta navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu uznesení. 
Nájomná zmluva s pánom Markom  - je bodom programu č. 8 
Nájomná zmluva s BD Skalica – je  v riešení s právnikom, ktorý zmluvu spracováva 
Prenájom gátrovej píly – na dnešnom rokovaní  je prenájom zaradený do bodu rôzne.  
 
Spýtal sa či má niekto k prerokovaniu tohto bodu otázky. 
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Nikto sa neprihlásil. Navrhol, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo kontrolu 
uznesení a uznieslo sa, že všetky úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev boli splnené. 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky, alebo niečo k uzneseniu. Nikto  
sa neprihlásil. 

Dal  teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere 
kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a všetky úlohy z predchádzajúcich 
zastupiteľstiev boli splnené. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0. Poďakoval a skonštatoval, že  Obecné 
zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu uznesení  
z predchádzajúcich zastupiteľstiev a všetky úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev boli 
splnené. 

 

5. Návrh na vykúpenie pozemkov pod cestou vedúcej do areálu bývalého PD 
 /cesta vedúca popri  budove so s.č. 209 a futbalovom ihrisku / 
Pán starosta priblížil prítomným  tento bod programu nasledovne 
Na  rokovaní obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.4.2012 bola riešená  uzatvorená 
cesta  vedúca do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva  a jej dôležitosť užívania 
z dôvodu verejného záujmu. Pozvaní, ktorí na toto rokovanie ohľadom cesty  prišli, ozrejmili 
situáciu, avšak nepodarilo sa dosiahnuť dohody a vyriešenie problému. Táto  cesta  
vedúca  do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva, k zbernému dvoru obce,  
ku gátrovej píle a k firme, kde sú zamestnaní občania obce Priepasné,   je taktiež  jedinou 
prístupovou cestou,  ktorá zabezpečuje prístup k budove telovýchovnej  jednoty, kde obec  
utvára podmienky na zabezpečovanie, telesnej kultúry a športu a využíva  ubytovacie 
kapacity  pre deti obce prostredníctvom CZ Košariská.  Cesta je zároveň strategická 
komunikácia i pre rýchly zásah záchranných a požiarnych zložiek. 
Pod touto  cestou sa nachádzajú aj pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve obce a preto je 
dôležité, aby  Obecné zastupiteľstvo prerokovalo  možnosť  odkúpenia uvedených pozemkov 
podľa GP v prospech obce Priepasné, ktorá  chráni záujmy obce a je občanov, t.j. chráni 
verejný záujem. Je preto potrebné prejednať  možnosť kúpy pozemkov od vlastníkov 
vedených na listoch vlastníctva alebo zriadiť  na pozemkoch Geometrickom pláne č. 243-
038/11 vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom označené ako diely   6, 5, 4 a 10 vecné 
bremeno.  Pozemky,  ktoré sú predmetom rokovania , sú  identifikované Geometrickým 
plánom  č. 243-038/11 vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom. Kópiu geometrického plánu 
obdržali všetci poslanci OZ . Ide o pozemky parciel registra „E“, nachádzajúce sa 
v katastrálnom území  Priepasné, označené a popísané v Geometrickom pláne č. 243-
038/11 vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom ako diely   6, 5, 4 a 10 o celkovej výmere 493 
m2.  Hodnota pozemkov bude určená znaleckým posudkom. 

Potom pán starosta predniesol  návrhy uznesení v bode nasledovne : 

5a) 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje  a súhlasí z dôvodu verejného 
záujmu s vykúpením novovytvorených pozemkov   Geometrickým plánom č. 243-038/11 
vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom , doteraz  zapísaných v KN v registri  „E“ p.č.  15312, 



 4

15311,15310 a reg. „C“ p.č. 15315/3 v k.ú. Priepasné: 
parc. č. 15315/16  vo výmere  350 m2, vytvorená z p.č. 15315/3 -  (diel 10) -  podiele  1/1 
vlastník Marko Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15308/12 vo výmere 66 m2, vytvorená z p.č. 15310 – (diel 4)  - v podiele  3/7 ,  
vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963  a v podiele 8/14 a vlastník 
Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408, 
parc. č. 15308/13 vo výmere  34 m2 , vytvorená z p.č. 15311 – (diel 5) - v podiele  4/7 , od 
vlastník  Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408 a v podiele 
3/7 vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235, nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15315/14 vo výmere  43 m2, vytvorená z p.č.15312 – (diel 6) - v podiele  1/1 vlastník 
Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235,, nar. 28.04.1963.  

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto 0 

 

5b)  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje a súhlasí, že v prípade,  
ak  vlastníci pozemkov doteraz zapísaných v KN v registri  „E“ p.č.  15312, 15311,15310 
a reg. „C“ p.č. 15315/3 v k.ú. Priepasné a podľa  Geometrického  plánu  č. 243-038/11 
vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom , novovytvorených parciel 

parc. č. 15315/16  vo výmere  350 m2, vytvorená z p.č. 15315/3 -  (diel 10) -  podiele  1/1 
vlastník Marko Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15308/12 vo výmere 66 m2, vytvorená z p.č. 15310 – (diel 4)  - v podiele  3/7 ,  
vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963  a v podiele 8/14 a vlastník 
Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408, 
parc. č. 15308/13 vo výmere  34 m2 , vytvorená z p.č. 15311 – (diel 5) - v podiele  4/7 , od 
vlastník  Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408 a v podiele 
3/7 vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235, nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15315/14 vo výmere  43 m2, vytvorená z p.č.15312 – (diel 6) - v podiele  1/1 vlastník 
Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235, nar. 28.04.1963,  

nebudú súhlasiť  s odpredajom novovytvorených pozemkov,  prijaté v uznesenie  č.  29  dňa 
8.6.2012,  z dôvodov verejného záujmu  obec podá návrh na zriadenie  vecného  bremena 
k týmto pozemkom spočívajúce v práve prechodu na pešo a všetkými motorovými vozidlami. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto 0 

5c)  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje a splnomocňuje starostu obce 
Priepasné Petra Czereho k podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, zároveň ho 
splnomocňuje k návrhu na zriadenie vecného bremena k pozemkom v práve prechodu na 
pešo a všetkými motorovými vozidlami  a v konaniach, ktoré sú v súvise z uznesením č. 29  
a uznesením č. 30 zo dňa 8.6.2012 konaným v Priepasnom. 

 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto 0 
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Prítomným poďakoval za hlasovanie. 

 

6.  Návrh na zápis vecného bremena k pozemkom  v areáli  PD, vedúcich k pozemkom 
vo vlastníctve obce, nadväzujúcich  na cestu do areálu bývalého PD  
   /súvis  s bodom 5 programu /  
a) návrh na schválenie 
b) splnomocnenie starostu 
 
Pokračovanie cesty, opísanej v predchádzajúcom bode  č. 5 dnešného rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorá zabezpečuje verejný prístup  k futbalovému ihrisku a budove  
na futbalovom ihrisku vo vlastníctve obce, vedie zároveň do areálu bývalého 
poľnohospodárskeho družstva  to : k zbernému dvoru obce Priepasné a gátrovej píle  
vo vlastníctve obce.  

Táto cesta je pokračujúcou  cestou popísanou  v Geometrickom pláne č. 243-038/11 
vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom ako diely   7,6,5,4 a 10.  Keďže i v tomto prípade ide 
o prístupovú  komunikáciu k verejne užívaným obecným zariadeniam a zriadeniam,  
je tu verejný záujem, aby cesta  tak ako je v pokračovaní v areáli  zostala v užívaní  
pre všetkých. Preto z dôvodu verejného záujmu, prosím aby obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo zriadenie vecného bremena v práve prechodu na pešo a všetkými motorovými 
vozidlami na pozemkoch označených v návrhu- máte pred sebou. Zároveň  obecné  
zastupiteľstvo rozhodne o splnomocnení starostu uzatvorením  zmluvy  o budúcej zmluve 
k zriadeniu vecného bremena v práve prechodu na pešo a všetkými motorovými vozidlami, 
ku ktorej sa dá vypracovať geometrický plán. Ak sa získa vôľa vlastníkov uzatvoriť zmluvu 
o budúcej zmluve, na niektorom z ďaľších zastupiteľstiev  sa  prerokuje  obecným 
zastupiteľstvom  samotná zmluva s doplneným geometrickým plánom. Návrh zmluvy 
o budúcej zmluvy nám bol doručený až dnes a máte ho v pracovných materiáloch, pričom 
zmluva pojednáva o konkrétnych pozemkoch, ktorých sa tento bod programu týka. Zmluva 
o budúcej zmluve bude taktiež prílohou tejto zápisnice.  Po prečítaní tohto bodu sa pán 
starosta nechal čas na preštudovanie zmluvy o budúcej zmluve na zriadenie vecného 
bremena  a následne sa spýtal prítomných či majú nejaké otázky. Nikto sa neprihlásil. 

Navrhol  obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenia k bodu 6.  v zneniach: 
 

6.A) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  
Zmluvu  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 

Kto je za? 4 Kto proti? 0 Zdržal sa niekto? 0 

6.B) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje a splnomocňuje starostu 
obce Priepasné Petra Czereho k uzatvoreniu Zmluvu  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
vecného bremena so spoločnosťou MARIGOLD s.r.o., IČO: 45252408, so sídlom Bratislava, 
Prievozská 18. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0, 
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 7. Informácia  k  pozemkom vo vlastníctve spoločnosti  Alnea s.r.o. 

Na predchádzajúcom  rokovaní OZ bolo spomínané občanom pánom Markom, že si obec 
predala cestu do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva. Vo fotodokumentácii 
je zrejmé, že o cestu nejde, ale o provizórny prístup z minulosti, ktorý pokračuje  
na zatrávnenú plochu pozemkov vlastníka, ktorým nie je obec Priepasné. Zároveň máte 
v dokumentoch uznesenie OZ, že obec Priepasné predala pozemky a nie prístup pričom 
neustále rieši  verejnoprospešný záujem. Potom sa pán starosta spýtal, či má niekto otázky. 
Nikto sa neprihlásil. Potom prečítal návrh  uznesenia. 
Návrh uznesenia  obecného zastupiteľstva: 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie ohľadom pozemkov 
a uznesenie č.31/2009 z rokovania OZ zo dňa 27.10.2009. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 

8. Návrh nájomnej zmluvy „Marko“ 

Pán starosta povedal prítomným, že v pracovných dokumentoch nájdu zápisnicu, ktorá im 
bola zaslaná mailom a bola spracovaná na základe uznesenia OZ č. 30 zo dňa 27. 4. 2012. 
Napriek tomu predložil OZ zmluvu, do ktorej boli zapracované návrhy OZ. Nechal čas 
na preštudovanie zmluvy a spýtal sa, či má niekto pripomienky k zmluve, alebo nejaký návrh 
na jej úpravu? Keďže sa nikto neprihlási, navrhol prijať uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje a splnomocňuje starostu obce Priepasné 
k uzatvoreniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov s pánom Markom Ľubomírom. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 

9. Finančná podpora  Javorinských  slávností 

Pán starosta prečítal žiadosť prípravného výboru Slávností bratstva čechov a slovákov 
Poprosil  OZ aby sa vyjadrilo k podpore. Zastupiteľstvo nemalo príspevok. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje finančnú podporu Javorinských slávností vo 
výške 30 €. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 

10. Schválenie účtovnej závierky Drevorez Priepasné  s.r.o. za rok 2011 
 

Pán starosta prečítal účtovnú závierku Drevorez Priepasné spol. s r.o Priepasné. 
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Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku 

DREVOREZ  Priepasné, s.r.o. za rok 2011. 

 
Kto je za? 4 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 
 
11.) Návrh na schválenie záverečného účtu obce Priepasné za rok 2011 
a) návrh uznesenia na schválenie záverečného účtu 
b) návrh uznesenia na schválenie záverečného účtu a celoročné hospodárenie bez 
výhrad 
 Pán starosta požiadal pani Švrčkovú, aby prečítala Záverečný účet . Spýtal sa prítomných 
či majú k záverečnému účtu pripomienky. Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať  

 

Návrhy  uznesení: 

11a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie  
bez výhrad. 

Kto je za? 4 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

11b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške  474,00 €,  
zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších, na :  

- tvorba rezervného fondu  474,00 €   

Použitie rezervného fondu navrhuje na splátku úveru a na kapitálové výdavky. 

Kto je za? 4 Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 

12. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2011 

Pán starosta sa spýtal prítomných, či majú k správe nejaké pripomienky. Keďže sa nikto 
neprihlásil dal hlasovať : 

Navrh  uznesenia:     

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011. 

 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 
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13. Návrh na úpravu  rozpočtu obce 2012 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 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 (viď príloha): 

Bežné príjmy:      138 077,– € Bežné výdavky:    138 077,– € 

Kapitálové príjmy:      252 800,– € Kapitálové výdavky:              292 342,– € 

Finančné prij. operácie:       44. 142,– € Finančné výdavkové operácie:      4 600,– €  

Príjmy celkom:  435 019,– € Výdavky celkom:              435 019,– € 

 
14. Návrh na schválenie účtovnej závierky  obce Priepasné  za rok 2011 – omylom 
zaradený bod programu, prosím, aby OZ odsúhlasilo tento bod neprerokovať. 

Kto je za? 4 Kto proti ? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 
15. Rôzne 
a.) informácia k zbernému dvoru 

Pán starosta oboznámil prítomných, že dnes prišlo prvé z rozhodnutie  o tom, že zberný dvor  
sa môže  prevádzkovať. Povedal, že by rád pozval občanov na zhromaždenie  
a tu by im vysvetlil o separáciách. Poslanci mali k tomuto pripomienku, že by bolo lepšie 
ľuďom oznámiť separáciu letákmi, miestnym rozhlasom a  internetom lebo na zhromaždenie 
príde málo ľudí. 
 

b.) informácia k hasičskému autu 

Pán starosta oboznámil prítomných že predaj hasičského auta je už uskutočnený súkromnej 
osobe za 1 500 €. Pán starosta dal hlasovať poslancom nasledovne : 

OZ berie na vedomie predaj hasičského auta a bolo informované o predajnej hodnote, 
pričom zmluva je riadne zverejnená  na obecnej webstránke  Obce Priepasné. 

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 

c. Prenájom gátrovej píly 

Vzhľadom k nedoriešenej prístupovej ceste, je možné , že by došlo ku komplikáciám 
v súvislosti s prenájmom. Situácia je preto vážna a je dôležité, aby obec a verejnosť neprišla 
o prístup ktorý máme. Gátrová píla nás finančne nezaťažuje a ani nevyžaduje ďalšie 
náklady. Spoločnosť Drevorez je zachovaná aj pre hlavnú  -  lesnícku činnosť,  
pričom sa gáter v súčasnosti využíva hlavne pre potreby obce, napr. reže sa rezivo 
na rekonštrukciu pódia, alebo navýrobu neštandardných rozmerov hranolov. Zrušenie 
spoločnosti Drevorez by znamenalo založiť podnikateľskú činnosť obce,  
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čo obnáša opätovne investíciu na školenia a vyškolenie pracovnej sily. Najskôr odporúčam 
vyriešiť prístupové komunikácie a zberný dvor.  

Pán starosta prečítal OZ  návrh uznesenia : 

 Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s ekonomickou situáciou spoločnosti Drevorez 
Priepasné spol. s r.o. pričom v súčasnosti gátrová píla negatívne neovplyvňuje hospodársky 
výsledok. Gátrová píla sa využíva aj na verejnoprospešný účel a preto s prenájmom gátrovej 
píly v súčasnosti nesúhlasí.  

Kto je za? 4  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

 

16. Záver 

Na záver pán starosta poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

U z n e s e n i a  OZ 

 
U z n e s e n i e  č. 29 

 

5a) 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje  a súhlasí z dôvodu verejného 
záujmu s vykúpením novovytvorených pozemkov   Geometrickým plánom č. 243-038/11 
vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom , doteraz  zapísaných v KN v registri  „E“ p.č.  15312, 
15311,15310 a reg. „C“ p.č. 15315/3 v k.ú. Priepasné: 
parc. č. 15315/16  vo výmere  350 m2, vytvorená z p.č. 15315/3 -  (diel 10) -  podiele  1/1 
vlastník Marko Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15308/12 vo výmere 66 m2, vytvorená z p.č. 15310 – (diel 4)  - v podiele  3/7 ,  
vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963  a v podiele 8/14 a vlastník 
Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408, 
parc. č. 15308/13 vo výmere  34 m2 , vytvorená z p.č. 15311 – (diel 5) - v podiele  4/7 , od 
vlastník  Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408 a v podiele 
3/7 vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235, nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15315/14 vo výmere  43 m2, vytvorená z p.č.15312 – (diel 6) - v podiele  1/1 vlastník 
Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235,, nar. 28.04.1963,  
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U z n e s e n i e  č. 30 

5b)  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje a súhlasí, že v prípade, ak  
vlastníci pozemkov doteraz zapísaných v KN v registri  „E“ p.č.  15312, 15311,15310 a reg. 
„C“ p.č. 15315/3 v k.ú. Priepasné a podľa  Geometrického  plánu  č. 243-038/11 
vyhotoveným Ing. Jurajom Nemcom , novovytvorených parciel 

parc. č. 15315/16  vo výmere  350 m2, vytvorená z p.č. 15315/3 -  (diel 10) -  podiele  1/1 
vlastník Marko Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15308/12 vo výmere 66 m2, vytvorená z p.č. 15310 – (diel 4)  - v podiele  3/7 ,  
vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235,  nar. 28.04.1963  a v podiele 8/14 a vlastník 
Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408, 
parc. č. 15308/13 vo výmere  34 m2 , vytvorená z p.č. 15311 – (diel 5) - v podiele  4/7 , od 
vlastník  Marigold, s.r.o., so sídlom Prievozská 18, Bratislava, IČO: 45 252 408 a v podiele 
3/7 vlastník  Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235, nar. 28.04.1963, 
parc. č. 15315/14 vo výmere  43 m2, vytvorená z p.č.15312 – (diel 6) - v podiele  1/1 vlastník 
Marko  Miroslav, bytom Priepasné 235, nar. 28.04.1963,  

nebudú súhlasiť  s odpredajom novovytvorených pozemkov,  prijaté v uznesenie  č.  29 dňa 
8.6.2012,  z dôvodov verejného záujmu  obec podá návrh na zriadenie  vecného  bremena 
k týmto pozemkom spočívajúce v práve prechodu na pešo a všetkými motorovými vozidlami. 

 

 

                                                   U z n e s e n i e  č. 31 

5c)  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje a splnomocňuje starostu obce 
Priepasné Petra Czereho k podaniu návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, zároveň ho 
splnomocňuje k návrhu na zriadenie vecného bremena k pozemkom v práve prechodu na 
pešo a všetkými motorovými vozidlami  a v konaniach, ktoré sú v súvise z uznesením č. 29  
a uznesením č. 30  zo dňa 8.6.2012 konaným v Priepasnom. 

 

                                                  U z n e s e n i e  č. 32 

6.a) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  
Zmluvu  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá tvorí prílohu 
zápisnice. 

 

                                               U z n e s e n i e  č. 33 

6.b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, schvaľuje a splnomocňuje starostu 
obce Priepasné Petra Czereho k uzatvoreniu Zmluvu  o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení 
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vecného bremena so spoločnosťou MARIGOLD s.r.o., IČO: 45252408, so sídlom Bratislava, 
Prievozská 18. 

 

                                               

                                                U z n e s e n i e  č. 34 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie ohľadom pozemkov 
a uznesenie č.31/2009 z rokovania OZ zo dňa 27.10.2009. 

 

                                              U z n e s e n i e  č. 35 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje a splnomocňuje starostu obce Priepasné 
k uzatvoreniu Zmluvy o nájme nebytových priestorov s pánom Markom Ľubomírom. 

 

                                              U z n e s e n i e  č. 36  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje finančnú podporu Javorinských slávností  
vo výške 30€. 

 

                                                U z n e s e n i e  č. 37 

  Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú  spoločnosti Drevorez 
Priepasné spol. s r. o  Priepasné. 

 
 
                                                U z n e s e n i e  č. 38 

 

11a) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 
výhrad. 

                                                 

                                                U z n e s e n i e  č. 39 
 

11b)Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku vo výške  474,00 €, zisteného podľa 
ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, na :  

- tvorba rezervného fondu  474,00 €   

Použitie rezervného fondu navrhuje na splátku úveru a na kapitálové výdavky. 
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                                                     U z n e s e n i e  č. 40 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2011. 

 

                                                    U z n e s e n i e  č. 41 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 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 (viď príloha): 

Bežné príjmy:      138 077,– € Bežné výdavky:    138 077,– € 

Kapitálové príjmy:      252 800,– € Kapitálové výdavky:              292 342,– € 

Finančné prij. operácie:       44. 142,– € Finančné výdavkové operácie:      4 600,– €  

Príjmy celkom:  435 019,– € Výdavky celkom:              435 019,– € 

 
 

                                               U z n e s e n i e  č. 42 

OZ berie na vedomie predaj hasičského auta a bolo informované o predajnej hodnote, 
pričom zmluva je riadne zverejnená  na obecnej webstránke  Obce Priepasné. 

 

                                               U z n e s e n i e  č. 43 

Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené s ekonomickou situáciou spoločnosti Drevorez 
Priepasné spol. s r.o. pričom v súčasnosti gátrová píla negatívne neovplyvňuje hospodársky 
výsledok. Gátrová píla sa využíva aj na verejnoprospešný účel a preto s prenájmom gátrovej 
píly v súčasnosti nesúhlasí.  

 

 

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

       zástupca starostu                                                          starosta obce 

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

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

                                                      overovatelia zápisnice          


