
OBEC PRIEPASNÉ 
906  15 Priepasné 109 

 
 

 
      Z Á P I S N I C A 

  ZO  ZASADNUTIA  OBECNÉHO  ZASTUPITEĽSTVA 

   KONANÉHO  DŇA   15.12.2011 

 

 

Prítomní : 

1. Peter  Czere 
2. Dušan Čúvala 
3. Ján  Potúček 
4. Pavol Potúček, Ing. 
5. Štefan Stančík, ospravedlnený 
6. Vladimír Valihora 

 

 

Program:  

1.Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola uznesení 

5. Rozpočet obce pre roky 2012 - 2014 

6. Návrh termínov zasadnutí zastupiteľstva pre rok 2012 

7. Bod presunutý z minulého zastupiteľstva: Návrh na investíciu pre vypracovanie projektovej a súvisiacich 

dokumentácií k operačnému programu 3.4.2. obnova a rozvoj obcí. 

 
 
 

1.Otvorenie zasadnutia 
 
Pán starosta srdečne privítal prítomných poslancov na dnešnom obecnom zastupiteľstve.   
 
 
 



 
2. určenie overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p .Annu Holičovú, za overovateľov 
pánov Jána Potúčka a Dušana Čúvalu .  
 
Pán poslanec Štefan Stančík sa pre práceneschopnosť ospravedlnil a je ospravedlnený. 
 
Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,  starosta oznámil , že 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. 
 
 
 
2. Vážený poslanci, predkladám Vám a zároveň  prečítam návrh Programu  
dnešného zastupiteľstva v ktorom sú vyznačené niektoré zmeny oproti 
programu, ktorý vám bol doručený. Následne Vás požiadam  o jeho schválenie: 
 
Program:  

1.Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola uznesení 

5. Rozpočet obce pre roky 2012 - 2014 

6. Návrh termínov zasadnutí zastupiteľstva pre rok 2012 

7. Bod presunutý z minulého zastupiteľstva: Návrh na investíciu pre vypracovanie projektovej a súvisiacich 

dokumentácií k operačnému programu 3.4.2. obnova a rozvoj obcí. 

Pán starosta sa spýtal prítomných poslancov, či si želajú ešte doplniť iný bod 
programu. Keďže sa nikto z prítomných poslancov neprihlásil, dal hlasovať, že obecné 
zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje program zasadnutia dnešného 

zastupiteľstva. 
 
 
Kto je za?- 4 poslanci, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?-0. Program OZ bol prijatý 

počtom hlasov za – 4,   proti -0 ,  zdržal sa – 0.   
 

4. kontrola uznesení 
Navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu uznesení. 

 
Spýtal sa či má niekto k prerokovaniu tohto bodu otázky.Nie. Navrhol, že Obecné 
zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo kontrolu uznesení a uznieslo sa, že všetky úlohy 
s predchádzajúcich zastupitelstiev boli splnené, pričom pretrváva usporiadať nájomný vzťah 
k pozemkom pri bytovom dome „U Markov“ so súpisným číslom 181. 
 
. 
Kto je za?- 4 poslanci, Kto proti?- 0, Zdržal sa niekto?-0.  
Konštatoval, že Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu 
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev.  

 



5. Programový rozpočet obce pre roky 2012 - 2014 
 
Pán starosta podrobne prečítal programový rozpočet obce pre roky 2012-2014. 
Spýtal sa pánov poslancov či majú nejaké otázky, alebo pripomienky k programovému 
rozpočtu obce pre roky 2012-2014. Keďže neboli žiadne pripomienky, dal 
teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo,  berie na vedomie a jednohlasne 
schvaľuje návrh programového rozpočtu na rok 2012 a viacročného rozpočtu. 
 
Kto je za?- 4 poslanci, Kto proti? – 0, Zdržal sa niekto? – 0. 
Poďakoval prítomným poslancom za prijatie rozpočtu obce. 
 
6. Návrh termínov zasadnutí zastupiteľstva pre rok 2012 
 

V  súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb., o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov pán starosta zvoláva pre rok 2012 riadne zasadnutia 
obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnia: 3.1.2012, 29.3.2012, 21.6.2012, 
20.9.2012, 12.12.2012  a to v priestoroch Obecného úradu. 
 

 
 
  

7. Bod presunutý z minulého zastupiteľstva: Návrh na investíciu pre 
vypracovanie projektovej a súvisiacich dokumentácií k operačnému programu 
3.4.2. obnova a rozvoj obcí. 

 
Navrhol, aby obecné zastupiteľstvo prerokovalo tento bod programu vzhľadom na januárové 
zastupiteľstvo. K prerokovaniu v tejto veci sa prihlásil: 
Ing. Pavol Potúček, mal otázku kde by sme zobrali investície na vypracovanie projektovej 
a s tým súvisiacej dokumentácie. Podľa mňa je to riziko. 
 

Pán Vladimír Valihora, navrhol, aby sa s týmto projektom počkalo do ďalších  volieb. 

Pán starosta teda konštatoval, že vzhľadom k vyrovnanému rozpočtu berie na vedomie 

príspevky obecného zastupiteľstva a dal hlasovať o bode č. 7. 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo bod č. 7 . Kto je za investíciu  pre vypracovanie 

projektovej a súvisiacich dokumentácií k operačnému programu 3.4.2. obnova a rozvoj obcí? 

Kto je za? – 0  poslanci, Kto je proti? – 4 ( Dušan Čúvala, Ján Potúček, Ing. Pavol Potúček, 

Vladimír Valihora), Zdržal sa ? -0. 

 
 
 Záver: 

Pán starosta Peter Czere, poďakoval prítomným poslancom obecného zastupiteľstva za 
spoluprácu v tomto roku a zároveň poprial šťastné a spokojné Vianoce. 

 



 

 

U Z N E S E N I A  OZ 

 

Uznesenie  č.  72 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje uznesením č.72 návrh 
rozpočtu na rok 2012- 2014. 

 

Uznesenie  č. 73 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a uznesením č.73, nesúhlasí s investíciou operačného 
programu 3.4.2. obnova  a rozvoj obcí. 

 

 

.................................................   ....................................................... 

           zástupca starostu     starosta obce 

 

    .................................................. 

          .................................................. 

           overovatelia zápisnice 

 


