
                                                           

 

                                       OBEC  PRIEPASNÉ 

                                           906 15 Priepasné                          

                                    

                                         Z Á P I S N I C A 

                                           zo zasadnutia OZ konaného dňa 14.09.2016  

 

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 zasadnutie obecného 

zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo   14.09.2016 o 16,00 hod. v zasadačke  

Obecného úradu v Priepasnom.  

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Mlčúchová, Mgr. 

3. Stanislav Malečka - ospravedlnený 

4. Ján Marek  

5. Ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

  

NÁVRH PROGRAMU OZ  

 

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 

4. Zaradenie súpisných čísel do školského obvodu v Myjave 

5. Návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č.  115 – sídla súčasnej Materskej školy 

6. Návrh rozsahu prác pre rekonštrukciu sály Kultúrneho domu 
7. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

8. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

9. Rôzne 
10. Záver 

 

 
 

 



1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal prítomných poslancov a  otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo 

zvolané v súlade s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom zriadení s tým, že všetci  obdržali 

pozvánku a pracovný materiál.  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p. Annu Holičovú , za overovateľov pánov 

poslancov  Jána Mareka a Vladimíra Valihoru.  

Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil pán Ing. Pavol Potúček a pán Stanislav Malečka.. Vzhľadom 

na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že obecné zastupiteľstvo je 

spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  

2.  Schválenie programu zasadnutia 

 

Pán starosta prečítal poslancom  navrhované body programu doplnené o bod Správa o výsledkoch a 

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16  tak 

ako ste obdržali v pracovných materiáloch.  
 

Pán starosta sa spýtal či si niekto želá doplniť ešte nejaký bod programu? Nie. Dal  hlasovať 

o doplnenom bode programu a  programe OZ 14.09.2016.   
 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  S DOPLNENÝM BODOM  

Program: 
 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Zaradenie súpisných čísel do školského obvodu v Myjave 
5. Návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č.  115 – sídla súčasnej Materskej školy 

6. Návrh rozsahu prác pre rekonštrukciu sály Kultúrneho domu 

7. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
8. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za 

školský rok 2015/16 

10. Rôzne 
 11. Záver 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesení  a zároveň dal o nich hlasovať. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

a) schvaľuje doplniť bod programu Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16 

 Za : 3  poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                              
Proti  :   0                                                                                                                                               
Zdržal sa : 0 

 

 
                

 



b) prerokovalo návrh programu rokovania OZ v Priepasnom dňa 14.09.2016 

Za : 3  poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                              
Proti  :   0                                                                                                                                               

Zdržal sa : 0 
 

c)  schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva  v Priepasnom dňa 14.09.2016 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

3. Kontrola uznesení 
 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení?                                   

Nikto nemal. Dal teda hlasovať, že: 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia  a zároveň dal o ňom  hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  kontrolu 

uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené 

priebežne. 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            
Zdržal sa : 0 

 

4. Zaradenie súpisných čísel do školského obvodu v Myjave 

 
V zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v záujme zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov uzavrú dohodu 

o spoločnom školskom obvode základnej školy. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, 
zabezpečuje aj náklady na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska a preto je do školských 

obvodov nutné zaradiť súpisné čísla bydliska nových žiakov, ktorý začali dochádzať do  škôl mimo 

obec v tomto školskom roku. 

 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu 4.                                                              

Nikto nemal. Pán starosta prečítal návrh uznesenia  a zároveň dal o ňom  hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaradenie súpisného čísla 213 Nikolas Holič, 

súpisného čísla 100 Richard Grózer, súpisného čísla 262 Martina Blatniaková,  súpisného čísla 113 
Ivan Štefula  do školského obvodu v Myjave. 

 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

5. Návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č. 115 – sídla súčasnej Materskej školy 

 
 

Budova bývalej základnej školy, v súčasnosti materskej školy vyžaduje ako jedna z budov v majetku 

obce Priepasné investíciu, ktorá je v súlade s PHSR súvisiacu so zlepšením stavu obecných objektov 

školských zariadení a zlepšenie kvality služieb verejnej správy a vzdelávania, pričom budova ponúka 
priestorovo ponúknuť rôzne možnosti  jej využitia, ktoré sú spracované v návrhoch, ktoré sú v 

materiáloch zahrnuté na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Z hygienických, funkčných a obslužných 

dôvodov ako sú aj napríklad pracovná sila, alebo zabezpečenie vykurovania v zimnej prevádzke, je 



možnosť vykurovania v budúcnosti všetkých priestorov plynom. V roku 2015 bol napríklad problém s 

uhlím, nakoľko malo nedostatočnú horľavosť a tým aj výhrevnosť z dôvodu vyššieho obsahu  síry. 
Reklamácii uhlia, zo strany obce,  výrobca nevyhovel, pričom chyba nebola na kotli, čo potvrdilo aj  

fakt, že po kúpe nového uhlia, kotol fungoval bez problémov. Obslužnosť takéhoto vykurovania 

vzhľadom k palivu však počas viacdňových sviatkov vyžaduje pracovníka, ktorý pre zabezpečenie 
rozkurovania musí tráviť dlhý čas v prevádzke. Pri nedokonalom horení vzniká však aj nežiadúci 

zápach, ktorý následne vyžaduje nadmerné vetranie, čím sa opäť priestory ochladzujú. Vzhľadom ku 

skutočnostiam by bolo vhodnejšie kotol nachádzajúci sa v budove materskej školy využiť do prevádzky 

obecného úradu a do materskej školy umiestniť kotol na plyn, čo vyžaduje budovu materskej školy 
pripojiť na plyn, ktorý sa nachádza približne do vzdialenosti do 30 m. 

 

Náklad na palivo MŠ (uhlie za rok 2015) : 1011,32 EUR s DPH/ 

CENA PLYNU PRE OBEC : http://www.priepasne.sk/files/documents/zmluvy/2015/spp2015.pdf 

Pre porovnanie - náklad na plyn OBECNÝ ÚRAD 2016 (nie je nepretržitá prevádzka! do 1.7.2016): 

353,34,- EUR 

Pre porovnanie - náklad na plyn OBECNÝ ÚRAD 2015 (nie je nepretržitá prevádzka!): 1792,80,-EUR 

Poznámka: Po rekonštrukcii sály DK, stropov, bude sála vyžadovať temperovanie teplôt (ak prebehne 

rekonštrukcia kúrenia (výmena kotla za kotol zo škôlky a pod) na OÚ, náklady na plyn sa časom 

znížia) 

 

LINK NA PHSR OBCE: 

http://www.priepasne.sk/files/documents/phsr2016/phsr%202016%20aktual.pdf 

 

LINK NA SPP DISTRIBÚCIU: http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-

informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_mali-podnikatelia/sk_nove-pripojenie 

 

Predpokladané náklady OBCE:  

http://projektplyn.sk/2016/03/31/cena-pripojky/ 

 

Pre investíciu do samotného plynového kotla s predpokladanou investíciou do max. 1000 Eur má obec sponzora, 

ktorý je ochotný plynový kotol zakúpiť. 

 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu 5.                                            

Pán Vladimír Valihora sa spýtal koľko by stála prípojka na plyn ?                                                               

Pán starosta odpovedal, že cenu prípojky zisťoval a približne to bude 1500 Eur .                                
Pán starosta sa spýtal či má ešte niekto otázky k tomuto bodu ?                                                                                                                                                           

Ďalšie otázky nikto nemal.                                                                                                                       

Pán starosta prečítal návrh uznesení  a zároveň dal o nich  hlasovať. 

 a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy 

s. č.  115 – sídla súčasnej Materskej školy 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

b.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č.  

115 – sídla súčasnej Materskej školy 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

http://www.priepasne.sk/files/documents/phsr2016/phsr%202016%20aktual.pdf
http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_mali-podnikatelia/sk_nove-pripojenie
http://www.spp-distribucia.sk/sk_obchodno-technicke-informacie/sk_zakaznici---kategorie/sk_mali-podnikatelia/sk_nove-pripojenie


 

c.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje pripojenie budovy so s. č.  115 - sídla súčasnej 

Materskej školy k distribučnej sieti plynu, montáž meradla a zavedenie plynu do budovy bez uvedenia 

ukončenia termínu realizácie 

 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

 
 

6. Návrh rozsahu prác pre rekonštrukciu sály Kultúrneho domu 
 

Ministerstvo financií posúdilo žiadosť obce o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce 
súvisiace s plnením úloh samosprávnych pôsobností a v súlade so zákonom 411/2015 Z.z.  o štátnom 

rozpočte na rok 2016, v zmysle §8  ods. 2 zákona č. 523/20004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Výnosu Ministerstva 
financií Slovenskej Republiky č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva 

financií Slovenskej republiky a poskytlo účelovú dotáciu  obci Priepasné na "Modernizáciu a opravu 

sály kultúrneho domu" sumu 6000,- EUR. Podľa §4 výnosu MF SR sa obec musí podieľať na 

financovaní akcie najmenej vo výške 10% z celkových výdavkov .  
 

Len vďaka tejto dotácii môže tento rok prebehnúť Modernizácia a oprava sály kultúrneho domu, ktorá 

však  vyžaduje  podľa predbežných cenových kalkulácií  stavebné práce vo vyššej sume ako 6000 Eur.  
Cena opravy podľa ocenených položiek: 

Oprava stropov sály s vymaľovaním (dodávka a montáž sadrokartón komplet) : 4800 bez DPH  - 5760 

s DPH 
Úsporné LED osvetlenie: 3786,68 bez DPH       -          4544,016 s DPH  

Výmena osvetlenia - rozvody : oceňuje sa  

Spolu s DPH: 10 304,016 EUR 

 
Opravou sály  kultúrneho domu použitím moderných a kvalitných materiálov je predpoklad, že bude o 

sálu zvýšený záujem, odstráni sa problém s plesňami, opadávajúcimi maľovkami  a dnes 

nevyhovujúcim osvetlením.  
 

V súčasnosti bude prebiehať obhliadka sály firmou zaoberajúcou sa ozvučením. V prípade, že náklady 

na ozvučenie budú v súlade s rozpočtom obce, bolo by správne do vybaviť sálu ozvučením. 
 

 

Pán starosta sa spýtal či má ešte niekto otázky k tomuto bodu programu.                                                                                                                                                           

Otázky nikto nemal.                                                                                                                       

Pán starosta prečítal návrh uznesení  a zároveň dal o nich  hlasovať. 

 

 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  berie na vedomie poskytnutú dotáciu Ministerstva financií 
Slovenskej Republiky pre modernizáciu a opravu sály kultúrneho domu. 

Za: 3 poslanci  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                

Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

 



b.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje modernizáciu a opravu sály kultúrneho domu 

predovšetkým v rozsahu oprava stropov sadrokartónovými doskami, elektroinštalácia, vymaľovanie a 
nové osvetlenie. 

Za: 3 poslanci  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 
c.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje pre modernizáciu a opravu sály kultúrneho domu 

zabezpečiť ozvučenie sály. 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

 

7.  Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

Dôvodová správa:  

 
Zákon č. 583/2004 Z. z. upravuje použitie rezervného fondu. Tvorbu peňažných fondov obce, teda aj 

rezervného fondu upravuje ustanovenie § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. Zdrojom peňažných fondov 

môže byť prebytok rozpočtu obce za uplynulé obdobie, zostatky týchto fondov z minulých rozpočtových 

rokov. O zdrojoch peňažných fondov rozhoduje obec. Podiely na daniach v správe štátu sú určené na 
bežné výdavky bežného rozpočtového roka. V prípade, ak sa nevyčerpajú, tvoria prebytok rozpočtu 

obce, ktorý je zdrojom rezervného fondu. Rezervný fond možno použiť na splátku úveru, na obstaranie 

investičného majetku a môže sa čerpať  na havarijný stav majetku. Minimálna hodnota investičného 
majetku je 1700 Eur a doba upotrebiteľnosti majetku je viac ako jeden rok. 

Po obhliadke budovy OcÚ boli zistené poškodenia opadávanie maľovky z vnútorných priestorov, 

podmáčanie stien a ich plesnivenie z vnútorných a vonkajších priestorov, ktoré spôsobuje 
rozpadávajúci sa odkvapový systém a klampiarske prvky na atike v havarijnom stave. Neodstránenie 

tohto havarijného stavu môže mať za následok statické poškodenie budovy a tým aj zvýšené výdavky 

obce v prípade rozsiahlejších škôd. 

 
 

Pán starosta sa spýtal či má  niekto otázky k tomuto bodu programu.                                                                                                                                                           

Nikto nemal žiadne otázky.                                                                                                                       

Pán starosta prečítal návrh uznesení  a zároveň dal o nich  hlasovať. 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo použitie rezervného fondu. 

Za: 3 poslanci  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            
Zdržal sa : 0 

 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 3019,31,- Eur  na odstránenie havarijného stavu majetku obce - odkvapového 

systému a klampiarskych prvkov - atiky na budove Obecného úradu s kultúrnym domom so súpisným 
číslom 109, ktoré bolo v havarijnom stave v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 

Za: 3 poslanci  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            
Zdržal sa : 0 

 

 



8. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

 

Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce rok 2016 prečítala pani Anna Švrčková.. 

 
Príloha k úprave rozpočtu č. 2 : 

 

Úprava položkovite 
 

Príjmy : 

 
41 R 223003 2 000,00 € stravné 

111 312002004 6 000,00 € dotácia MF 

 

Výdavky : 
 

41 R 09601 633011 2 000,00 € potraviny 

111 1110 635 006 6 000,00 € opravy a údržba 
 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky. 

Nikto nemal žiadne otázky..                                                                                                                       

Pán starosta prečítal návrh uznesenia  a zároveň dal o ňom hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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 nasledovne: 
 

Bežné príjmy                      193 533,00 €     Bežné výdavky:                         193 533,00 € 

Kapitálové príjmy:            150 000,00 €     Kapitálové výdavky                   150 000,00 € 
Finančné príj. operácie:    20 000,00 €      Finančné výdavkové operácie:   20 000,00 € 

Príjmy celkom:                 363 533,00 €      Výdavky celkom:                      363 533,00 € 

 

 
Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                

Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za 

školský rok 2015/16 

 

a.)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16 

 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                
Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

b.)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16 

 

Za: 3 poslanci Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír                                                

Proti  :   0                                                                                                                                            

Zdržal sa : 0 

 

 



 

10. Rôzne 
 

Pán starosta poskytol informácie k  

- pasportizácii a obnove dopravného značenia v k.ú. Priepasné, ktorá je hotová a vstupuje do 
schvaľovacieho procesu 

-  zámeru Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov bol úspešne schválený 

 a prebieha zabezpečenie plošinovej váhy pre Zberný dvor, ktorá má byť dodaná 26.09.2016 

- predaju pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade s uznesením Obecného 
zastupiteľstva v Priepasnom č. 19/2016 a zriadeniu vecného  bremena na uloženie  vodovodnej 

prípojky a zriadenie vodomernej šachty bol zrealizovaný, bol podaný návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností 
  

 

Ďalej informoval o ukončenom súdnom spore . 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie ukončenie súdneho sporu . 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 
Ďalej informoval o nastavajúcom 60 výročí obce Priepasné.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny pri príležitosti 60 výročia 

obce, ktoré bude na budúci rok . 

 
Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 
  

 

11. Záver 
 

Pán starosta sa poďakoval a zasadnutie ukončil, pričom pozval obecné zastupiteľstvo na posedenie, 

ktoré sa má konať 15.10.2016 pri príležitosti úcty k starším. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



                                  U z n e s e n i a   č. 56 - 74  

                                zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                           zo dňa 14.09.2016                III / 2016 

 

                                           Uznesenie č. 56/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

a) schvaľuje doplniť bod programu Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 57/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09..2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo návrh programu rokovania obecného 

zastupiteľstva v Priepasnom dňa 14.09.2016 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



                                           Uznesenie č. 58/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09..2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva  v Priepasnom dňa   14.09.2016 

Za : 3 - Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

 

 

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 59/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

K bodu 3: Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 
 

 

 

 
 



                                                      Uznesenie č. 60/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

K bodu 4: Zaradenie súpisných čísel do školského obvodu v Myjave  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaradenie súpisného čísla 213 Nikolas Holič, 
súpisného čísla 100 Richard Grózer, súpisného čísla 262 Martina Blatniaková,  súpisného čísla 113 

Ivan Štefula  do školského obvodu v Myjave. 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                          

                                            Uznesenie č. 61/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 5. Návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č. 115 – sídla súčasnej Materskej školy 

 

 
a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. 

č.  115 – sídla súčasnej Materskej školy 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 



                                            Uznesenie č. 62/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 5. Návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č. 115 – sídla súčasnej Materskej školy 
 

 

b.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č.  

115 – sídla súčasnej Materskej školy 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                           Uznesenie č. 63/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 5. Návrhy zámerov pre rekonštrukciu budovy s. č. 115 – sídla súčasnej Materskej školy 

 

c.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje pripojenie budovy so s. č.  115 - sídla súčasnej 

Materskej školy k distribučnej sieti plynu, montáž meradla a zavedenie plynu do budovy bez uvedenia 

ukončenia termínu realizácie 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



                                                 Uznesenie č. 64/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 6. Návrh rozsahu prác pre rekonštrukciu sály Kultúrneho domu 
 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  berie na vedomie poskytnutú dotáciu Ministerstva financií 

Slovenskej Republiky pre modernizáciu a opravu sály kultúrneho domu. 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 65/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 6. Návrh rozsahu prác pre rekonštrukciu sály Kultúrneho domu 

 

b.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje modernizáciu a opravu sály kultúrneho domu 
predovšetkým v rozsahu oprava stropov sadrokartónovými doskami, elektroinštalácia, vymaľovanie a 

nové osvetlenie. 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

  

 

 



 

 

                                             Uznesenie č. 66/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 6. Návrh rozsahu prác pre rekonštrukciu sály Kultúrneho domu 

 

c.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje pre modernizáciu a opravu sály kultúrneho domu 
zabezpečiť ozvučenie sály. 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                             Uznesenie č. 67/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 7. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo použitie rezervného fondu. 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



                                              Uznesenie č. 68/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 

K bodu 7. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné 

výdavky vo výške 3019,31,- Eur  na odstránenie havarijného stavu majetku obce - odkvapového 

systému a klampiarskych prvkov - atiky na budove Obecného úradu s kultúrnym domom so súpisným 
číslom 109, ktoré bolo v havarijnom stave v zmysle ustanovenia § 10 odsek 9 zákona č.583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                                Uznesenie č. 69/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

K bodu 8. Návrh na II. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 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 nasledovne: 
 

Bežné príjmy                      193 533,00 €     Bežné výdavky:                         193 533,00 € 

Kapitálové príjmy:            150 000,00 €     Kapitálové výdavky                   150 000,00 € 
Finančné príj. operácie:    20 000,00 €      Finančné výdavkové operácie:   20 000,00 € 

Príjmy celkom:                 363 533,00 €      Výdavky celkom:                      363 533,00 € 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 



 

                       

                                                Uznesenie č. 70/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 
K bodu 9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Priepasné za školský rok 2015/16 

 

a.)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                             Uznesenie č. 71/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 
K bodu 9. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 

Priepasné za školský rok 2015/16 

 

b.)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-

vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné za školský rok 2015/16 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



 

                                               

                                          Uznesenie č. 72/2016 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 
K bodu 10. Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informáciu o prevode  finančných prostriedkov 
z  MF SR na MPaRV SR  týkajúcich sa projektu "Priblížme si tradície našich predkov".. 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                             Uznesenie č. 73/2016                       

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 
K bodu 10. Rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie ukončenie súdneho sporu . 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



 

                                           Uznesenie č. 74/2016                       

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.09.2016 

 
K bodu 10. Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vytvorenie pracovnej skupiny pri príležitosti 60 výročia 
obce, ktoré bude na budúci rok . 

 

Za : 3 -  Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

–––––––––––––––––––––––––––––––––                               zástupca  starostu                                                                                      

overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

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

                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

        Podpisy poslancov 

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

        2.    Mgr.Mlčúchová Lenka       –––––––––––––––––––– 

        3.    Malečka Stanislav              –––––––––––––––––––– 

        4.    Marek Ján                           –––––––––––––––––––– 

        5 .   Valihora Vladimír               –––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


