
                                                                       OBEC PRIEPASNÉ 

                                             Z Á P I S N I C A 
                                                  zo zasadnutia  OZ konaného  dňa 12.05.2014 

 

 

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 uskutočnilo  v pondelok  12.5.2014  o 16.30 h v zasadačke  
Obecného úradu  v Priepasnom. 

Prítomní: 

Peter Czere 

Dušan Čúvala 

Ján Potúček 

Pavol Potúček, Ing. 

Štefan Stančík 

Vladimír Valihora 

 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ 

  

Program:  

 
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh na čerpanie úverov k projektom 
6. Návrh na prefinancovanie grantu 
7. Návrh na kúpu – dodanie svietidiel pre verejné osvetlenie v lokalite u Bachárov a u Kázikov. 
8. Návrh na zmenu, použitie a čerpanie rezervného fondu 
9. Návrh na schválenie výročnej správy a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 
za rok 2013 
10. Záver 

 

 



1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta srdečne privítal pánov  poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

2.Určenie overovateľov zápisnice 

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

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

3. Schválenie programu rokovania 

Pán starosta , prečítal prítomným navrhované body programu : 

Program:  
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh na čerpanie úverov k projektom 
6. Návrh na prefinancovanie grantu 
7. Návrh na kúpu – dodanie svietidiel pre verejné osvetlenie v lokalite u Bachárov a u Kázikov. 
8. Návrh na zmenu, použitie a čerpanie rezervného fondu 
9. Návrh na schválenie výročnej správy u a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné spol. s 
r.o. za rok 2013 
10. Záver 
 
Pán starosta sa spýtal či si niekto  z poslancov želá doplniť nejaký bod programu zasadnutia? 
Keďže si nikto z poslancov neželal doplniť bod programu zasadnutia, pán starosta dal hlasovať 
o programe dnešného obecného zastupiteľstva. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Program OZ bol prijatý počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 

4. Kontrola uznesení 

Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

 
Pán starosta dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  
kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú 
plnené priebežne. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Program OZ bol prijatý počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 

5. Návrh na čerpanie úverov k projektom 
 
Predmetom tohto bodu je výber poskytovateľa finančnej služby pre poskytnutie úveru na preklenutie 
časového nesúladu medzi potrebou zdrojov na vlastné financovanie, neoprávnené náklady, 
neoprávnené výdavky na dobu najviac 5 rokov a vyplatením príspevku z fondov Európskej únie na 



financovanie oprávnených nákladov projektu obce s názvom:  
 

Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2, ktorý je v zmysle Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700055 podporovaný nenávratným finančným 
príspevkom z fondov Európskej únie v rámci programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013. Hodnota 
diela , ktorá je predmetom projektu je 17 341,20 EUR s 20 % DPH. 

a spoločného projektu Združenia miest a obcí Myjavského regiónu s názvom: „Priblížme si tradície 
našich predkov“  podaného v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-
2013.  V projekte sú zapojené obce Podkylava, Košariská, Rudník, Jablonka a Priepasné. Náklady 
projektu, na aktivitu a náklady obce Priepasné sú vo výške 18 908,50 EUR s 20 % DPH. 

V oboch projektoch je finančná spoluúčasť obce vo výške 5% . 

Obec  podľa § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej zóny 
Priepasné č.p. 13165/2,  vyhodnotila úspešného jediného uchádzača Slovenskú záručnú a rozvojovú 
banku, a. s 
. 
Pre prefinancovanie časti projektu „Priblížme si tradície našich predkov“  ktoré sa uskutoční v 
Priepasnom je nutné opäť vybrať poskytovateľa finančnej služby v čo najskoršom termíne, tak aby sa 
mohol projekt vo všetkých obciach a u nás úspešne zrealizovať. V súčasnosti pripravujeme podklady 
pre začatie výberu pre prefinacovanie časti projektu v Priepasnom v spomínanej predpokladanej výške 
18 908,50 EUR s 20 % DPH. 

Návrh uznesení: 

a) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výber a vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany 
vyhlasovateľa pre poskytnutie finančnej služby, poskytnutie úveru pre projekt Rekonštrukcia a 
modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2 podľa ktorého sa stal víťaznou ponukou 
navrhovateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 
00682420. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.21 bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0 

 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia 
rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2 poskytnutie a čerpanie úveru zo Slovenskej záručnej a 
rozvojovej banky a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420 na nenávratný finančný 
príspevok, vlastné zdroje, neoprávnené náklady a neoprávnené výdavky vo výške 17 341,20 EUR s 
ručením blankozmenka obce. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.22  bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

 c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje projekt „Priblížme si tradície našich predkov“ a 
jeho prefinancovanie úverom podľa rozpočtu projektu vedúceho partnera na náklady a aktivity  ktoré 
sa uskutočnia v obci Priepasné vo výške 18 908,50 EUR s DPH. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.23  bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

 



6. Návrh na prefinancovanie grantu  

Žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2014  Ministerstvo kultúry SR vyhovelo. 
V pracovných materiáloch ste obdržali aj návrh zmluvy o pôžičke. 
 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje bezúročnú pôžičku a uzavretie zmluvy o bezúročnej 
pôžičke so spoločnosťou Drevorez Priepasné spol. s r.o. vo výške 3000,- EUR. 

 
  

 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.24  bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

 

7. Návrh na kúpu – dodanie svietidiel pre verejné osvetlenie v lokalite u Bachárov a u Kázikov. 

V tomto bode ide o výmenu pôvodných svietidiel v počte 6 ks z dôvodu havarijného stavu a úspory 
elektrickej energie a kúpu dvoch nových svietidiel, ktoré by sa neskôr zakúpili 2 stĺpy a osadili sa 
podľa možností na križovatku u Kázikov v smere do Bachárov a na neosvetlenú cestu k RD so 
súpisným číslom 80. Náklady na šesť 120 W svietidiel bez počítaného príkonu je pri cene 0,1242 1 
kwh/eur za rok pri priemernom svietení 5 hodín cca 160,96 Eur. Pri 8 LED 36 W svietidlách 
verejného osvetlenia by boli ročné náklady cca. 95 Eur nižšie. Priemerná cena 36 W LED lampy je 
cca 230 Eur a potrebného výložníka cca. 30 Eur, spolu 8 ks 2080 Eur.  Ostatné náklady na montáž  
jednej lampy sú cca 35 EUR, čiže 280 Eur v prípade montáže 8 ks. Rekonštrukciou svietidiel sa 
odstráni havarijný stav, odstráni sa nutnosť vymieňať žiarivky, znížia sa náklady na VO a zníži sa 
spotreba elektrickej energie. 

Návrh uznesení: 



a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nákup 8 kusov 36 W LED svietidiel pre verejné 
osvetlenie so svietivosťou minimálne 4200 lm, typom diódy CREE, krytie IP 65, zdrojom so vstupným 
napätím do 307 V, s optickým prvkom pre cesty I. a II triedy a výložníkov, v cene do 2500,- EUR 
z dôvodu havarijného stavu pôvodných svietidiel. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.25  bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom splnomocňuje starostu obce na  nákup 8 kusov 36 W LED 
svietidiel pre verejné osvetlenie so svietivosťou minimálne 4200 lm, typom diódy CREE, krytie IP 65, 
zdrojom so vstupným napätím do 307 V, s optickým prvkom pre cesty I. a II triedy a výložníkov  po 
vyhodnotení  predložených ponúk na dodanie tovaru, ktoré predložia uchádzači podľa § 9 ods.9  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní s kritériom najnižšia cena. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.26  bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

 

8. Návrh na zmenu, použitie a čerpanie rezervného fondu 
 
Tento bod programu súvisí úzko s prerokovaným bodom č. 7. Rozpočet obce by nepokryl nákup 
svietidiel ako tovaru a pre čerpanie rezervného fondu nie je investíciou. Ak sa však použije rezervný 
fond na splátky úveru, bude  možné nakúpiť svietidlá z rozpočtu obce. 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší uznesenie č. 4 z 19.3.2014 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.27 bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

b)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie rezervného fondu na splátku úveru    
v čiastke  6 495,31 Eur. 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.28 bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

 

9. Návrh na schválenie výročnej správy u a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné spol. s 
r.o. za rok 2013 

V pracovných materiáloch páni poslanci obdržali výročnú právu spoločnosti DREVOREZ Priepasné, 
spol. s r.o. Priepasné 109. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku DREVOREZ Priepasné, 
spol. s .r.o. za rok 2013 nasledovne: 

Spoločnosť vyčíslila účtovný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 23 214,16  €. 

 - Časť sa použije  na úhradu zostatku neuhradenej straty z r. 2010. vo výške 4 954,29 € 

-   Zostatok 18 259,87 €  bude použitý vo firme   ako zdroj krytia aktív a zúčtovaný ako nerozdelený 
zisk budúcich období. 



 

Kto je za? Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Stančík Štefan, Kto 
proti? 0 Zdržal sa niekto? 0. Uznesenie č.29 bolo prijaté s počtom hlasov za 5, proti 0, zdržal sa 0           

 

10. Záver 

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov, ktoré akcie nás v najbližšom období čakajú a to je Deň 
zdravia 14.06.2014 a Rozprávkové Priepasné 28.06.2014. 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice : 

Čúvala Dušan                   –––––––––––––––––––                            –––––––––––––––––––––– 

Valihora Vladimír           ––––––––––––––––––––                                     Peter Czere 

                                                                                                                     starosta obce 

Podpisy poslancov: 

Čúvala Dušan                ––––––––––––––––––––– 

Ing. Potúček Pavol        ––––––––––––––––––––– 

Potúček  Ján                  ––––––––––––––––––––– 

Valihora Vladimír         ––––––––––––––––––––– 

Stančík Štefan                ––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 U Z N E S E N I A 
                      zo zasadnutia OZ, konaného  dňa  12.05.2014 

 

 

                                                            Uznesenie  č. 21 

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výber a vyhodnotenie výsledkov súťaže zo strany 
vyhlasovateľa pre poskytnutie finančnej služby, poskytnutie úveru pre projekt Rekonštrukcia a 
modernizácia rekreačnej zóny Priepasné č.p. 13165/2 podľa ktorého sa stal víťaznou ponukou 
navrhovateľ: Slovenská záručná a rozvojová banka a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 
00682420. 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

                                                           Uznesenie  č. 22 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rekreačnej 
zóny Priepasné č.p. 13165/2 poskytnutie a čerpanie úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky 
a.s., Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00682420 na nenávratný finančný príspevok, vlastné 
zdroje, neoprávnené náklady a neoprávnené výdavky vo výške 17 341,20 EUR s ručením 
blankozmenka obce. 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

                                                           Uznesenie  č. 23 



 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje projekt „Priblížme si tradície našich predkov“ a jeho 
prefinancovanie úverom podľa rozpočtu projektu vedúceho partnera na náklady a aktivity  ktoré sa 
uskutočnia v obci Priepasné vo výške 18 908,50 EUR s DPH. 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

                                                           Uznesenie  č. 24 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje bezúročnú pôžičku a uzavretie zmluvy o bezúročnej 
pôžičke so spoločnosťou Drevorez  Priepasné spol. s r.o., Priepasné 109, vo výške 3000,- EUR. 

 
 Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

 

 

                                                            Uznesenie  č. 25 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nákup 8 kusov 36 W LED svietidiel pre verejné 
osvetlenie so svietivosťou minimálne 4200 lm, typom diódy CREE, krytie IP 65, zdrojom so vstupným 
napätím do 307 V, s optickým prvkom pre cesty I. a II triedy a výložníkov, v cene do 2500,- EUR 
z dôvodu havarijného stavu pôvodných svietidiel. 

 
 Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

 

                                                              Uznesenie  č. 26 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom splnomocňuje starostu obce na  nákup 8 kusov 36 W LED 
svietidiel pre verejné osvetlenie so svietivosťou minimálne 4200 lm, typom diódy CREE, krytie IP 65, 
zdrojom so vstupným napätím do 307 V, s optickým prvkom pre cesty I. a II triedy a výložníkov  po 
vyhodnotení  predložených ponúk na dodanie tovaru, ktoré predložia uchádzači podľa § 9 ods.9  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní s kritériom najnižšia cena. 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

 

                                                               Uznesenie  č. 27 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší uznesenie č. 4 z 19.3.2014 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 



 

                                                               Uznesenie  č. 28 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie rezervného fondu na splátku úveru    v čiastke  
6 495,31 Eur. 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

 

 

                                                               Uznesenie  č. 29 

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku DREVOREZ Priepasné, 
spol. s .r.o. za rok 2013 nasledovne: 

Spoločnosť vyčíslila účtovný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 23 214,16  €. 

 - Časť sa použije  na úhradu zostatku neuhradenej straty z r. 2010. vo výške 4 954,29 € 

-   Zostatok 18 259,87 €  bude použitý vo firme   ako zdroj krytia aktív a zúčtovaný ako nerozdelený 
zisk budúcich období. 

Kto je za? Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Čúvala Dušan, Valihora Vladimír, Stančík Štefan 

 Kto je proti? 0 poslancov, Zdržal sa niekto? 0 poslancov 

 

 

Overovatelia zápisnice:   ––––––––––––––––––––––––– 

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

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

                                                       Peter Czere 

                                                      starosta obce 

 

 

 

Podpisy poslancov: 

Ing. Potúček Pavol     –––––––––––––––––– 

Potúček Ján                –––––––––––––––––– 



Valihora Vladimír      –––––––––––––––––– 

Čúvala Dušan            –––––––––––––––––– 

 

 


