
                                       OBEC  PRIEPASNÉ 

                                           906 15 Priepasné                          

                                    

                                           Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.06.2016  

 

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   15.06.2016 o 16,30 hod. v zasadačke  

Obecného úradu v Priepasnom.  

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Mlčúchová, Mgr. 

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek  

5. Ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi 

    odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné 

5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

6. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 

8. Prerokovanie platu starostu v súvislosti so zmenou zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

    253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

9. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

10. Návrh výročnej správy  a ročnej účtovnej  závierky DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

11. Návrh nájomnej zmluvy DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

13. Zámer Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov a návrh na zabezpečenie plošinovej 

     váhy pre Zberný dvor 

14. Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade s uznesením 

     Obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 19/2016 



15. Návrh na zriadenie vecného  bremena na uloženie  vodovodnej prípojky a zriadenie vodomernej 

     šachty 

16. Prerokovanie žiadosti Únie žien v Priepasnom s obhliadkou miestnosti 

17. Záver 

 

 

 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal prítomných poslancov OZ a hostí a zahájil 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 Švrčkovú , za overovateľov pánov 

poslancov Lenku Mlčúchovú  a Jána Mareka..  

Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil pán Ing. Pavol Potúček.  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 navrhované body programu doplnené o Správu audítora o overení  účtovnej 

závierky účtovnej jednotky obce Priepasné a Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod 

Bradlom zo dňa 30.9.2011 a Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom preventívnych 

protipožiarnych kontrol tak ako poslanci  obdržali v pracovných materiáloch.  

 

Pán starosta sa spýtal či si  niekto želá doplniť ešte nejaký bod programu? Keďže sa nikto neprihlásil 

dal hlasovať o programe OZ 15.06.2016.   

 

DOPLNENÝ NÁVRH PROGRAMU OZ  

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi 

    odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné 

5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

6. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 

8. Prerokovanie platu starostu v súvislosti so zmenou zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

    253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

9. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

10. Návrh výročnej správy  a ročnej účtovnej  závierky DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

11. Návrh nájomnej zmluvy DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

13. Zámer Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov a návrh na zabezpečenie plošinovej 

     váhy pre Zberný dvor 

14. Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade s uznesením 

     Obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 19/2016 

15. Návrh na zriadenie vecného  bremena na uloženie  vodovodnej prípojky a zriadenie vodomernej 

     šachty 



16. Správa audítora o overení  účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Priepasné 

17. Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011 

18. Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom preventívnych protipožiarnych kontrol 

19. Prerokovanie žiadosti Únie žien v Priepasnom s obhliadkou miestnosti 

20. Záver 

 

 

 

a)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje doplniť bod programu Správa audítora o overení 

účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Priepasné,  Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP 

Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011 a Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom 

preventívnych protipožiarnych kontrol do návrhu programu rokovania OZ v Priepasnom dňa 

15.06.2016 

Za 4 :  Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh programu rokovania OZ v Priepasnom dňa 

15.06.2016 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 

 
c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje program rokovania OZ  v Priepasnom dňa 

15.06.2016 

Za 4: Malečka Stanislav, 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. Keďže sa nikto neprihlásil 

dal hlasovať 

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 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 



4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi 

    odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné 

 

Dňa 1.1.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie obce  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016. Nariadenie je 

zlučiteľné s PHSR. 

 

Obec je v zmysle zákona naďalej tým subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie s KO a DSO na 

svojom území. Návrh nariadenia prináša prehľad o kompletnom nakladaní s KO a DSO, popisuje 

jednotlivé systémy zberov komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území obce v 

súlade s novým zákonom. 

 

Počas doby na pripomienkovanie v lehote od 27.05.2016 do 10.06.2016 vrátane boli vznesené od 

jednej podávateľky pripomienky, ktorých  rozbor  máte v pracovnom materiáli a boli zapracované do 

VZN. 

 

 

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

 

a)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zapracované pripomienky zmeny a pracovný 

materiál k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné. 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 
 

b)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Priepasné č. 

01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Priepasné. 
 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 

 
5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 

 

Návrh plánu predkladá kontrolór obce. Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu 5. 

Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať nasledovne: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. 

polrok 2016 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

 

 

 



6. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 
 

 

Predkladá kontrolór obce Viera Macúchová 
 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia a zároveň dal o ňom hlasovať 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

záverečného účtu za rok 2015 Obce Priepasné. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

7. Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 

 

Predkladá Anna Švrčková , samostatný referent 

Prílohy v pracovných materiáloch boli zaslané dokumenty:  

1. Záverečný účet zverejnený 

2  Záverečný účet zverejnený správny 

Oddôvodnenie: Chybu opravila pani Švrčková :  

Rozdiel vznikol pri kontrole účtovných súvsťažností bola opísaná suma 9 782,91 a mala byť 9 728,91 

pri kapitálových príjmoch obce, čím vznikol rozdiel 54 €.  

 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu 7. Keďže sa nikto neprihlásil, pán starosta 

prečítal návrhy uznesení a zároveň dal o nich hlasovať. 

a)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za 

rok 2015 bez výhrad. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 

 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 23 341,07  €. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

8. Prerokovanie platu starostu v súvislosti so zmenou zákona Národnej rady Slovenskej republiky 

    253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

 

Prerokovanie platu starostu súvisí so zmenami v zákone 253/1994 Zb.: 

 



Podľa čl. I, bodu 7. uvedeného zákona sa v § 4 zák. č. 253/1994 Z. z. vypúšťajú odseky 4 a 9. 

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7. 

Vypúšťajú sa teda: 

• § 4 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z. z. , ktoré znie: 

„(4) Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.“ 

• § 4 ods. 9 zák. č. 253/1994 Z. z. , ktoré znie: 

„(9) Plat starostu odsúhlasený obecným zastupiteľstvom podľa § 3 ods. 1 alebo podľa odseku 2 

musí byť v zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvedený v presnej výške stanovenej v 

eurách.“: 

Na základe tejto zmeny obec nie je povinná raz ročne prerokovať plat starostu a nie je povinná 

v zápisnici obecného zastupiteľstva plat starostu vyčísliť v presnej výške stanovenej v eurách. 

• ak je plat starostu obce minimálny - daný platnou právnou úpravou v ust. § 3 ods. 1 cit. zákona - 

násobkom podľa počtu obyvateľov obce a priemernou mesačnou mzdou zamestnanca v národnom 

hospodárstve – vtedy nie je potrebné žiadne schvaľovanie  

• ak je plat starostu obce vyšší ako minimálny – v zmysle ust. § 3 ods. 2, druhá veta cit. zákona: 

„Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70%.“ Od účinnosti novelizácie 

postačuje, že obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie platu určením konkrétneho percenta ,maximálne 

zvýšenie je o 70 % 

• je treba dôsledne rozlišovať určovanie platu na meno a na funkciu primátora mesta respektíve 

starostu obce. To znamená, že v uznesení obecného zastupiteľstva o určení výšky platu musí byť okrem 

funkcie uvedené aj konkrétne meno a priezvisko.  

Posledným schváleným uznesením určilo obecné zastupiteľstvo mesačný plat starostu obce Priepasné 

zvýšený o 35%. 
 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia a zároveň dal o ňom hlasovať 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje plat starostu obce Petra Czereho, ktorý tvorí 

základný plat a navýšenie základného platu o 35 %. 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

 9. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

 

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.  

Výpočtová technika a ich vybavenie na obci sú zakúpené v roku 2003 obsahujú staré softvérové 

vybavenie a operačný systém (Windows XP, starý office bez možnosti otvárania súborov napr. .docx, 

.xlxs, nedostatočný hardvér, nefungujú na nich USB porty, CD s DVD mechanikou).  Server je 

k dispozícii tiež zo starým  operačným systémom Windows XP a využívané softvéry prestávajú byť 

kompatibilné, pričom spôsobuje softvérové konflikty, ktoré spomaľujú prácu. Server uchováva všetky 

dáta súvisiace s povinnosťami samosprávy elektronicky,  je  dôležitou súčasťou pre prácu 

a bezproblémový chod úradu. Zakúpením nového servera z rezervného fondu sa odbúra zaťaženie 

rozpočtu obce, z ktorého treba zakúpiť počítače k serveru, zníži sa riziko straty dát, zrýchli sa práca, 

jednotlivé programy samosprávy budú kompatibilné, nevzniknú náklady na opravu a spätné získavanie 

dát.  

 



Pán starosta prečítal návrh uznesení a dal o nich hlasovať 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo použitie rezervného fondu. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

b)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3020,80 Eur na 

zakúpenie servera. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

10. Návrh výročnej správy  a ročnej účtovnej  závierky DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku 

DREVOREZ  Priepasné, spol. s  r.o. za rok 2015. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku 

DREVOREZ  Priepasné, spol. s  r.o. za rok 2015 nasledovne: 

Spoločnosť vyčíslila účtovný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 7 227,00  €. 

bude použitý vo firme ako zdroj krytia aktív a zúčtovaný ako nerozdelený zisk budúcich období. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

11. Návrh nájomnej zmluvy DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

 

 Pôvodne uzatvorená nájomná zmluva bola uzatvorená do roku 2015. Vzhľadom k časovému 

obmedzeniu zmluvy prerokovalo obecné zastupiteľstvo novú zmluvu 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je obnovený 

prenájom nehnuteľného majetku, lesov, budovy gátrovej píly a strojného zariadenia vo vlastníctve 

obce, uzatvorenej medzi Obcou Priepasné IČO: 00309851 a DREVOREZ Priepasné spol. s r.o. IČO: 

34139281 v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 



Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je prenájom 

nehnuteľného majetku, lesov, budovy gátrovej píly a strojného zariadenia vo vlastníctve obce, 

uzatvorenej medzi Obcou Priepasné IČO: 00309851 a DREVOREZ Priepasné spol. s r.o. IČO: 

34139281 v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 

 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

 

Obec Priepasné ako orgán štátnej správy pre pozemné komunikácie, vlastník a správca pozemných 

komunikácií podľa zákona 135/161 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/  v súlade 

s vyhláškou MV SR č. 9/2009 obnovuje nevyhovujúce dopravné značenie a rieši problematiku cestnej 

premávky na miestnych komunikáciách.  

Pasport dopravného značenia eviduje dopravné značenia v obci a zobrazuje ich tak, ako je určené 

vyhláškou. Zabezpečuje jednotný , centralizovaný a aktualizovaný prehľad pre účelnú starostlivosť 

a ich správu. Pasport môže byť použitý aj ako právny podklad pri riešení dopravnej nehody. Napriek 

platnosti dopravných značiek vyžaduje ich stav obnovu, ktorá musí byť v súlade s platnými predpismi. 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

a)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie potrebu riešenia problematiky cestnej premávky, 

evidencie a obnovy dopravného značenia na miestnych komunikáciách v katastrálnom území obce 

Priepasné. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

 

b)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Záznam z prerokovania prípravy návrhu 

ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle v 

súvislosti s pasportizáciou dopravného značenia. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

 



c)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na úrovni 

realizačného projektu stavby: „Pasport dopravného značenia obce Priepasné“ s ohľadom na Záznam 

z prerokovania prípravy návrhu ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Mohyla 

gen. M.R.Štefánika na Bradle. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

   

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nákup dopravného značenia v súlade s budúcou 

dokumentáciou „Pasport dopravného značenia obce Priepasné“, aj postupne, podľa finančných 

možností obce, s ohľadom na Záznam z prerokovania prípravy návrhu ochranného pásma nehnuteľnej 

národnej kultúrnej pamiatky Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

13. Zámer Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov a návrh na zabezpečenie 

plošinovej váhy pre Zberný dvor 

 

Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov, inak aj zberný dvor, v zmysle platnej 

legislatívy zabezpečuje verejnoprospešný záujem občanov obce  a je významným prvkom v obci pre 

plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z nového zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ochranu 

životného prostredia. Novým zámerom chce obec pozitívne ovplyvniť množstvo vyseparovaných zložiek 

z komunálneho odpadu  a to separovaním kovov a obalov z kovu. Za týmto účelom je nutné zabezpečiť 

aj certifikovanú váhu napr. plošinovú, ktorá sa pre zámer vyžaduje. V prípade, že by obec nezískala  

potrebné  povolenia na zber kovov, má okrem iného povinnosti zbierať drobný stavebný odpad za 

poplatok, ktorý závisí od množstva, teda hmotnosti dovezeného odpadu na zberný dvor. Zároveň bude 

váha slúžiť pre vlastnú kontrolu hmotnosti odovzdaných odpadov pre zhodnotenie, čo môže byť 

potencionálnym prínosom pre sledovanie nákladov a fakturáciu. 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie verejnoprospešný záujem a nutnosť 

prevádzky „Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov“ - zberného dvora na území obce 

Priepasné z dôvodu plnenia povinností obce a občanov podľa platných právnych predpisov týkajúcich 

sa nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia. 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Zámer „Zariadenie na zber odpadov a 

zhodnocovanie odpadov v celom rozsahu“ – zberný dvor bez výhrad. 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 



Zdržal sa ? 0 
c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nákup certifikovanej plošinovej váhy  pre zberný 

dvor - Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

14. Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade s uznesením 

     Obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 19/2016 

 

Schválené uznesenie 19/2016 zo 14.03.2016 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom po posúdení žiadosti – podľa mapy, obhliadky v teréne, 

preverení kto platí daň z nehnuteľností a súladu predaja pozemku so zákonom súhlasí s predajom za 

nasledovných podmienok: 

- žiadateľ dá vypracovať geometrický plán, podľa skutočného užívania, tak aby bola zabezpečená 

bezproblémová priechodnosť miestnej komunikácie predovšetkým v zimnom období. 

- pri vytyčovaní hraníc pozemku bude prítomný starosta obce 

- kúpna cena je stanovená na sumu 4,73 eura/m2 

- žiadateľ uzná prípadné vecné bremeno 

- po vyhotovení geometrického plánu bude tento predložený na zasadnutie obecného zastupiteľstva a 

následne bude možné pripraviť kúpnu zmluvu. 

- náklady spojené s prevodom 

- vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do 

katastra hradí kupujúci. Prevod je v súlade s §9a ods. 8 písm. b) zákona 138/1991 Zb. 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Pri vytyčovaní bol prítomný starosta obce. Geometrický plán je súčasťou pracovného materiálu. 

Pozemok bol odelený tak, aby neobmedzoval vlastnícke práva, prístup a premávku na pozemnej 

komunikácii. 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia a zároveň dal o ňom  hlasovať 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade s Uznesením č. 19/2016 zo dňa 14.3.2016  schvaľuje 

predaj nehnuteľnosti v obci a k.ú. Priepasné podľa GP č. 010/16 novovytvorenej CKN p. č. 18312/2 vo 

výmere 15 m2 zast. plocha do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Martiny Bartošovej, rod. 

Štefánikovej, nar. 29.06.1987, bytom Priepasné č. 160 a Mareka Bartoša, nar. 23.12.1981 , bytom 

Priepasné 160 v celosti, ktorý je vo vlastníctve Obce Priepasné a tento pozemok je priľahlý k 

rodinnému domu s. č. 160 vo vlastníctve  žiadateľov Martiny Bartošovej a Mareka Bartoša 

- kúpna cena je stanovená na sumu 4,730 eura/m2 

- náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a 

správny poplatok za vklad do katastra hradia kupujúci. 

Prevod je v súlade s §9a ods. 1 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

 



 

15. Návrh na zriadenie vecného  bremena na uloženie  vodovodnej prípojky a zriadenie vodomernej 

     šachty 

 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné zriadenie odplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a na vybudovanie vodomernej 

šachty pre budúci rodinný dom novostavbu na parcele KNC č. 17946 č na pozemkoch vo vlastníctve 

obce nasledovne:  

a) vodovodná prípojka na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

 

b) vodomerná šachta na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

všetky pozemky uvedené v písm. a) a b) tohto návrhu uznesenia vedené Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom na LV č. 765 pre k. ú. Priepasné, vlastníctvo 1/1 Obec Priepasné,  v prospech 

Martiny Bartošovej, rod. Štefánikovej, nar. 29.06.1987, bytom Priepasné č. 160 a Mareka Bartoša, 

nar. 23.12.1981, bytom Priepasné 160 za jednorazový poplatok 10 € za časť pozemkov dotknutých 

zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu uznesenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  

a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné.  

Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú umiestniť vodovodnú prípojku uvedenú v písm. a) 

a vodomernú šachtu uvedenú v písm. b) vo vzdialenosti nie menej ako 0,5 metra a nie viac ako 1,5  

metra od krajnice pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku KCN č.18312 a to podľa 

vyznačeného rozsahu v geometrickom pláne a po vykonaní prác dajú pozemok bezodkladne  

do pôvodného stavu. 

Náklady spojené so zriadením vecného bremena, zmluvou, geometrickým plánom, návrhom na vklad a 

správny poplatok za vklad do katastra hradia oprávnení z vecného bremena. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné zriadenie odplatného časovo neobmedzeného 

vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a na vybudovanie vodomernej šachty pre budúci 

rodinný dom novostavbu na parcele KNC č. 17946 č na pozemkoch vo vlastníctve obce nasledovne:  

a) vodovodná prípojka na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

 

b) vodomerná šachta na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

všetky pozemky uvedené v písm. a) a b) tohto návrhu uznesenia vedené Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom na LV č. 765 pre k. ú. Priepasné, vlastníctvo 1/1 Obec Priepasné,  v prospech 

Martiny Bartošovej, rod. Štefánikovej, nar. 29.06.1987, bytom Priepasné č. 160 a Mareka Bartoša, 

nar. 23.12.1981, bytom Priepasné 160 za jednorazový poplatok 10 € za časť pozemkov dotknutých 

zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu uznesenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  

a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné.  



Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú umiestniť vodovodnú prípojku uvedenú v písm. a) 

a vodomernú šachtu uvedenú v písm. b) vo vzdialenosti nie menej ako 0,5 metra a nie viac ako 1,5  

metra od krajnice pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku KCN č.18312 a to podľa 

vyznačeného rozsahu v geometrickom pláne a po vykonaní prác dajú pozemok bezodkladne  

do pôvodného stavu. 

Náklady spojené so zriadením vecného bremena, zmluvou, geometrickým plánom, návrhom na vklad a 

správny poplatok za vklad do katastra hradia oprávnení z vecného bremena. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

16. Správa audítora o overení  účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Priepasné 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia a zároveň dal o ňom  hlasovať 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu nezávislého  audítora o overení 

účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce Priepasné  IČO 00309851 zostavenej k 31.12.2015, ktorej 

súčasťou je  súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných 

zásad a účtovných metód a ďalšie informácie k 31. decembru 2015. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 

 
17. Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011 

 

V súlade s článkom IV. Trvanie nájmu sa končilo 5 ročné obdobie nájomnej zmluvy TVP Brezová pod 

Bradlom zo dňa 30.9.2011 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami: spoločnosťou Towercom, a.s. a 

Obcou Priepasné. Ďalším rokovaním medzi zmluvnými stranami starosta obce predkladá obecnému 

zastupiteľstvu návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011, kde 

sú zmenené niektoré ustanovenia pôvodnej zmluvy ( obdobie na 10 rokov... - viď prílohu a pôvodnú 

zmluvu) a výška nájmu je zvýšená na 6 EUR/m2 t.j. celkom 1 530,- € (slovom tisícpäťstotridsať euro) 

bez DPH ročne (pôvodná výška nájmu 5,-€/m2 - celkom 1275,- € ročne). Prenájom bude mať na 

rozpočet obce pozitívny dopad a cena nájmu prevyšuje aktuálnu hodnotu ceny pozemku ( vychádzajúc 

zo znaleckých posudkov použitých na rokovania OZ v rokoch 2012 - 2015).  

 

Celá znenie nájomnej zmluvy zo dňa 30.9.2011 k stiahnutiu: 

http://www.priepasne.sk/sk/Detail.alej?pvid=11550&lid=585345 

 

Príloha: Návrh Dodatku č. 1 k zmluve zo dňa 30.9.2011 na pripomienkovanie 

 

Zásady hospodárenia s majetkom obce / :  

http://www.priepasne.sk/files/documents/vzn/vzn%20nove%20zasady%20hospodarenia%20s%20maje

tkom%20obce%202011.pdf 

 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová 

pod Bradlom zo dňa 30.9.2011. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 



 

Zdržal sa ? 0 
 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod 

Bradlom zo dňa 30.9.2011. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

18. Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom preventívnych protipožiarnych kontrol 

 

V súlade platnou legislatívou o ochrane pred požiarmi navrhnúť osoby na vykonávanie preventívnych 

protipožiarnych kontrol v obci Priepasné. V prípade, že sa nenájdu fyzické osoby, ktoré súhlasia zo 

zaradením do kontrolnej skupiny bude nutné z rozpočtu obce  osloviť dobrovoľný hasičský zbor, ktorý 

preventívnu  protipožiarnu kontrolu vykoná za odplatu. 

 

Vybrané ustanovenia zo zákona 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

 

§ 23 

(1) Obec 

a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly, 

b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo 

k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení, 

c) rozhoduje o vylúčení veci z používania, 

d) určuje veliteľa zásahu. 

(2) Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol ustanoví 

všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

§ 24 

(1) 

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania povinností 

ustanovených v tomto zákone 

a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny 

dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) okresné riaditeľstvo, 

b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve 

alebo v užívaní fyzických osôb. 

(2) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce, do 

ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné predpoklady. 

Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou 

ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi a zabezpečuje ich 

školenie. 

(3) Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych 

protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej osoby-

podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na tieto účely 

poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez zbytočného 

odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na odstránenie 

nedostatkov. 

 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo vytvorenie kontrolnej skupiny obce na 

vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 



Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom menuje  členov kontrolnej skupiny :  

    Ján Marek a Mgr.Lenka Mlčúchová 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom menuje vedúceho kontrolnej skupiny:  

     Marek Ján 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

19. Prerokovanie žiadosti Únie žien v Priepasnom s obhliadkou miestnosti 

Obecnému zastupiteľstvu bola doručená žiadosť Únie žien v Priepasnom, ktorá bola prerokovaná po 

obhliadke  miesta určenom v žiadosti.  

 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal o nich hlasovať 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť Únie žien v Priepasnom 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 
 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje opravu miestností prislúchajúcich k sále kultúrneho 

domu, ktorá súvisí z odstránením vlhkosti. 

 

Za 4: Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti? 0 

 

Zdržal sa ? 0 

 
 

 

20. Záver 
 

V závere pán starosta oboznámil prítomných s pripravovanou akciou Rozprávkové Priepasné, 

ktorá bude dňa 25.6.2016. Zároveň požiadal prítomných o pomoc pri zabezpečovaní rozprávkových postavičiek. 

Prítomným poďakoval za spoluprácu a ukončil zasadnutie  
 
 

 



 

 

 

 

                                  U z n e s e n i a   č. 20 -  55 

                                zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                           zo dňa 15.06.2016                II / 2016 

 

                                           Uznesenie č. 20/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje doplniť bod programu Správa audítora o 

overení účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Priepasné,  Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej 

zmluve TVP Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011 a Návrh na určenie kontrolnej skupiny 

obce za účelom preventívnych protipožiarnych kontrol do návrhu programu rokovania OZ 

v Priepasnom dňa 15.06.2016 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                           Uznesenie č. 21/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06..2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo návrh programu rokovania OZ 

v Priepasnom dňa 15.06.2016 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   



 

 

                                           Uznesenie č. 22/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06..2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje program rokovania OZ  v Priepasnom dňa   

15.06.2016 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                                 Peter Czere, v. r. 

 

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 23/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

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 : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



 

 

                                           Uznesenie č. 24/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní      

s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné. 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zapracované pripomienky zmeny a 

pracovný materiál k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Priepasné č. 01/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 25/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Priepasné č. 01/2016 o nakladaní      

s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Priepasné. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce 

Priepasné č. 01/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Priepasné. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



 

 

 

                                           Uznesenie č. 26/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2016 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2016 a 

poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 

 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                           Uznesenie č. 27/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 6. Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

návrhu záverečného účtu za rok 2015 Obce Priepasné. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



 

 

                                           Uznesenie č. 28/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 7.  Návrh na schválenie záverečného účtu obce Priepasné  za rok 2015 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie návrh záverečného 

účtu obce Priepasné za rok 2015 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 29/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 7.  Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie za rok 2015 bez výhrad. 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



 

 

                                        Uznesenie č. 30/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 7.  Návrh na schválenie záverečného účtu obce za rok 2015 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 23 341,07  €. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 31/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 8.  Prerokovanie platu starostu v súvislosti so zmenou zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov 

miest 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné schvaľuje plat starostu obce Petra Czereho, ktorý tvorí 

základný plat a navýšenie základného platu o 35 %. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



 

 

                                           Uznesenie č. 32/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 9. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo použitie rezervného fondu. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                         Uznesenie č. 33/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 9. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie rezervného fondu vo výške 3020,80 

Eur na zakúpenie servera. 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 



 

 

                                         Uznesenie č. 34/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 10. Návrh výročnej správy  a ročnej účtovnej  závierky DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo výročnú správu  a ročnú účtovnú 

závierku DREVOREZ  Priepasné, spol. s  r.o. za rok 2015. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                         Uznesenie č. 35/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 10. Návrh výročnej správy  a ročnej účtovnej  závierky DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku 

DREVOREZ  Priepasné, spol. s  r.o. za rok 2015 nasledovne: 

Spoločnosť vyčíslila účtovný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 7 227,00  €. 

bude použitý vo firme ako zdroj krytia aktív a zúčtovaný ako nerozdelený zisk budúcich 

období. 

 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 



 

 

                                         Uznesenie č. 36/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu č.11 Návrh nájomnej zmluvy DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je 

obnovený prenájom nehnuteľného majetku, lesov, budovy gátrovej píly a strojného zariadenia 

vo vlastníctve obce, uzatvorenej medzi Obcou Priepasné IČO: 00309851 a DREVOREZ 

Priepasné spol. s r.o. IČO: 34139281 v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce  

  

 

                                         Uznesenie č. 37/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu č.11 Návrh nájomnej zmluvy DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je 

prenájom nehnuteľného majetku, lesov, budovy gátrovej píly a strojného zariadenia vo 

vlastníctve obce, uzatvorenej medzi Obcou Priepasné IČO: 00309851 a DREVOREZ 

Priepasné spol. s r.o. IČO: 34139281 v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                         

 



             

 

                                            Uznesenie č. 38/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.04.2016 

K bodu 12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie potrebu riešenia problematiky 

cestnej premávky, evidencie a obnovy dopravného značenia na miestnych komunikáciách v 

katastrálnom území obce Priepasné. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                              Uznesenie č. 39/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Záznam z prerokovania prípravy 

návrhu ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Mohyla gen. 

M.R.Štefánika na Bradle v súvislosti s pasportizáciou dopravného značenia. 

 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



 

                            

                                            Uznesenie č. 40/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na 

úrovni realizačného projektu stavby: „Pasport dopravného značenia obce Priepasné“ s 

ohľadom na Záznam z prerokovania prípravy návrhu ochranného pásma nehnuteľnej 

národnej kultúrnej pamiatky Mohyla gen. M.R.Štefánika na Bradle. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                       Uznesenie č. 41/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 12. Návrh na pasportizáciu a obnovu dopravného značenia v k.ú. Priepasné 

 

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nákup dopravného značenia v súlade s 

budúcou dokumentáciou „Pasport dopravného značenia obce Priepasné“, aj postupne, podľa 

finančných možností obce, s ohľadom na Záznam z prerokovania prípravy návrhu 

ochranného pásma nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Mohyla gen. M.R.Štefánika na 

Bradle. 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 



 

 

                                         Uznesenie č. 42/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 13. Zámer Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov a návrh na zabezpečenie 

plošinovej váhy pre Zberný dvor 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie verejnoprospešný záujem a nutnosť 

prevádzky „Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov“ - zberného dvora na 

území obce Priepasné z dôvodu plnenia povinností obce a občanov podľa platných právnych 

predpisov týkajúcich sa nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia. 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                         Uznesenie č. 43/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 13. Zámer Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov a návrh na zabezpečenie 

plošinovej váhy pre Zberný dvor 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Zámer „Zariadenie na zber odpadov a 

zhodnocovanie odpadov v celom rozsahu“ – zberný dvor bez výhrad. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 



 

 

                                         Uznesenie č. 44/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 13. Zámer Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov a návrh na zabezpečenie 

plošinovej váhy pre Zberný dvor 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nákup certifikovanej plošinovej váhy  pre 

zberný dvor - Zariadenie na zber odpadov a zhodnocovanie odpadov. 
 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                          Uznesenie č. 45/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 14. Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade s 

uznesením  Obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 19/2016 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade s Uznesením č. 19/2016 zo dňa 14.3.2016  schvaľuje 

predaj nehnuteľnosti v obci a k.ú. Priepasné podľa GP č. 010/16 novovytvorenej CKN p. č. 18312/2 vo 

výmere 15 m2 zast. plocha do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Martiny Bartošovej, rod. 

Štefánikovej, nar. 29.06.1987, bytom Priepasné č. 160 a Mareka Bartoša, nar. 23.12.1981 , bytom 

Priepasné 160 v celosti, ktorý je vo vlastníctve Obce Priepasné a tento pozemok je priľahlý k 

rodinnému domu s. č. 160 vo vlastníctve  žiadateľov Martiny Bartošovej a Mareka Bartoša 

- kúpna cena je stanovená na sumu 4,730 eura/m2 

- náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a 

správny poplatok za vklad do katastra hradia kupujúci. 

Prevod je v súlade s §9a ods. 1 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 



 

 

 

                                          Uznesenie č. 46/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 15. Návrh na zriadenie vecného  bremena na uloženie  vodovodnej prípojky a zriadenie 

vodomernej  šachty 

 

a)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné zriadenie odplatného časovo 

neobmedzeného vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a na vybudovanie vodomernej 

šachty pre budúci rodinný dom novostavbu na parcele KNC č. 17946 č na pozemkoch vo vlastníctve 

obce nasledovne:  

 

a) vodovodná prípojka na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

 

b) vodomerná šachta na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

všetky pozemky uvedené v písm. a) a b) tohto návrhu uznesenia vedené Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom na LV č. 765 pre k. ú. Priepasné, vlastníctvo 1/1 Obec Priepasné,  v prospech 

Martiny Bartošovej, rod. Štefánikovej, nar. 29.06.1987, bytom Priepasné č. 160 a Mareka Bartoša, 

nar. 23.12.1981, bytom Priepasné 160 za jednorazový poplatok 10 € za časť pozemkov dotknutých 

zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu uznesenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  

a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné.  

Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú umiestniť vodovodnú prípojku uvedenú v písm. a) 

a vodomernú šachtu uvedenú v písm. b) vo vzdialenosti nie menej ako 0,5 metra a nie viac ako 1,5  

metra od krajnice pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku KCN č.18312 a to podľa 

vyznačeného rozsahu v geometrickom pláne a po vykonaní prác dajú pozemok bezodkladne  

do pôvodného stavu. 

Náklady spojené so zriadením vecného bremena, zmluvou, geometrickým plánom, návrhom na vklad a 

správny poplatok za vklad do katastra hradia oprávnení z vecného bremena. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Uznesenie č. 47/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 15. Návrh na zriadenie vecného  bremena na uloženie  vodovodnej prípojky a zriadenie 

vodomernej  šachty 

 

b)Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné zriadenie odplatného časovo neobmedzeného 

vecného bremena na uloženie vodovodnej prípojky a na vybudovanie vodomernej šachty pre budúci 

rodinný dom novostavbu na parcele KNC č. 17946 č na pozemkoch vo vlastníctve obce nasledovne:  

 

a) vodovodná prípojka na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

 

b) vodomerná šachta na pozemku :  

parc. KNC č. 18312 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 712 m2,  

všetky pozemky uvedené v písm. a) a b) tohto návrhu uznesenia vedené Okresným úradom Myjava, 

katastrálnym odborom na LV č. 765 pre k. ú. Priepasné, vlastníctvo 1/1 Obec Priepasné,  v prospech 

Martiny Bartošovej, rod. Štefánikovej, nar. 29.06.1987, bytom Priepasné č. 160 a Mareka Bartoša, 

nar. 23.12.1981, bytom Priepasné 160 za jednorazový poplatok 10 € za časť pozemkov dotknutých 

zriadením vecného bremena podľa tohto návrhu uznesenia v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb.  

a Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Priepasné.  

Oprávnení z vecného bremena sa zaväzujú umiestniť vodovodnú prípojku uvedenú v písm. a) 

a vodomernú šachtu uvedenú v písm. b) vo vzdialenosti nie menej ako 0,5 metra a nie viac ako 1,5  

metra od krajnice pozemnej komunikácie nachádzajúcej sa na pozemku KCN č.18312 a to podľa 

vyznačeného rozsahu v geometrickom pláne a po vykonaní prác dajú pozemok bezodkladne  

do pôvodného stavu. 

Náklady spojené so zriadením vecného bremena, zmluvou, geometrickým plánom, návrhom na vklad a 

správny poplatok za vklad do katastra hradia oprávnení z vecného bremena. 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 



 

 

                                          Uznesenie č. 48/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 16. Správa audítora o overení  účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Priepasné 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu nezávislého  audítora o overení 

účtovnej závierky účtovnej jednotky Obce Priepasné  IČO 00309851 zostavenej k 31.12.2015, 

ktorej súčasťou je  súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, ktoré obsahujú súhrn 

významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie informácie k 31. decembru 2015. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                          Uznesenie č. 49/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 17. Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve TVP 

Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 



 

 

                                          Uznesenie č. 50/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 17. Návrh dodatku č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod Bradlom zo dňa 30.9.2011 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod 

Bradlom zo dňa 30.9.2011. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                               Uznesenie č. 51/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 18. Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom preventívnych protipožiarnych 

kontrol 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo vytvorenie kontrolnej skupiny obce na 

vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v obci 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



 

 

                                               Uznesenie č. 52/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 18. Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom preventívnych protipožiarnych 

kontrol 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  menuje  členov kontrolnej skupiny :  

Ján Marek, Mgr. Lenka Hrajnohová 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                               Uznesenie č. 53/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu 18. Návrh na určenie kontrolnej skupiny obce za účelom preventívnych protipožiarnych 

kontrol 

 

c) Menuje vedúceho kontrolnej skupiny: Ján Marek 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



 

 

                                       Uznesenie č. 54/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu19. Prerokovanie žiadosti Únie žien v Priepasnom s obhliadkou miestnosti 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť  Únie žien v Priepasnom s obhliadkou 

miestnosti. 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

                                                                                                Peter Czere, v. r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

                                       Uznesenie č. 55/2016 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.06.2016 

K bodu19. Prerokovanie žiadosti Únie žien v Priepasnom s obhliadkou miestnosti 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje opravu miestností prislúchajúcich k sále 

kultúrneho domu, ktorá súvisí z odstránením vlhkosti. 

 

 

Za : 4 - Malečka Stanislav, 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               –––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 


