
                                                           OBEC PRIEPASNÉ 

                                                            906 15 Priepasné                          

                                      Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 3.9.2015  

 

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  vo štvrtok  3.9.2015  o 16,00 h 

v zasadačke  v budove Obecného úradu Priepasnom.  

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Hrajnohová  

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek - ospravedlnený 

5. ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh na Návrh na II. úpravu rozpočtu obce roku  2015 
5. Návrh „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Priepasné“ 
6. Havarijná udalosť na budove Materskej školy a jej financovanie 
7. Prerokovanie platu starostu 
8. Návrhy na verejné obstarávanie 
9. Rôzne 
10. Záver 
 

 

 

 

 



1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal prítomných členov   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 Vladimíra Valihoru a Lenku Hrajnohovú. Nakoľko bola nadpolovičná 

väčšina poslancov, oznámil pán starosta  poslancom, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé 

rokovať a je uznášania schopné.  

2.  Schválenie programu rokovania 

 

Pán starosta prečítal poslancom  navrhované body programu: 

Program:  

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh na Návrh na II. úpravu rozpočtu obce roku  2015 
5. Návrh „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Priepasné“ 
6. Havarijná udalosť na budove Materskej školy a jej financovanie 
7. Prerokovanie platu starostu 
8. Návrhy na verejné obstarávanie 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
Pán starosta sa spýtal, či  si niekto želá doplniť nejaký bod programu. Keďže sa nikto 

neprihlásil, dal  hlasovať o programe. 

Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Valihora Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

3. Kontrola uznesení 

Úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. Pán starosta sa spýtal či má 

niekto otázky k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto neprihlásil prečítal  návrh uznesenia: 

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. 

Pán starosta 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. 

Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 



 

 

4. Návrh na Návrh na II. úpravu rozpočtu obce roku  2015 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky k úprave rozpočtu? 
Prečítal  návrh uznesenia. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo berie na vedomie a 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                 185 915,00 €       Bežné výdavky:                        185 915,00   € 
Kapitálové príjmy:           54 000,00 €       Kapitálové výdavky                   54 000,00   € 
Finančné prij. operácie:    54 000,00 €      Finančné výdavkové operácie:   54 000,00   € 
Príjmy celkom                239 915,00  €       Výdavky celkom:                    239 915,00  € 
 

Dal  hlasovať  

Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

5. Návrh „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Priepasné“ 

 
Pracovný materiál poslanci obdržali. Pán starosta sa spýtal, či má niekto otázky 
k navrhovaným zásadám? 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Priepasné. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Valihora Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 

6. Havarijná udalosť na budove Materskej školy a jej financovanie 
 
 
Pán starosta prečítal  návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na 
bežné výdavky vo výške 2 618,86 Eur  na odstránenie havarijného stavu majetku obce - 
obvodového muriva na budove Materskej školy, 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. 
 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto iný návrh alebo otázky? 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  
 

 

 

 

 

 

 



7. Prerokovanie platu starostu 
 
V pracovných materiáloch poslanci  obdržali oddôvodnenie a návrh uznesenia vypracovaný 
ing. Pavlom Potúčkom, iný návrh ani pripomienky do rokovania neboli k prerokovaniu 
predložené.  

Kritériami pre zvýšenie platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov pri prerokovávaní platu starostu v lehote podľa § 4 ods. 4 tohto zákona 

sú plnenie rozpočtu obce za predchádzajúci kalendárny rok a priebežné plnenie rozpočtu 

obce za bežný rok, plnenie pracovných úloh starostu a uznesení obecného zastupiteľstva.     

Prečítam návrh uznesenia. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 

2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov určuje mesačný plat starostu obce Priepasné s účinnosťou od 3.9.2015  

vo výške platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %. Plat starostu obce Priepasné vo výške 

1727,- EUR pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1279,- eur a zvýšenia platu vo 

výške 448,- EUR. 

Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  
 
8.  Návrhy na verejné obstarávanie 
 
V súvislosti s rozpočtom obce Verejné obstarávania  
 
 
9.  Rôzne 
9a)  Členka  Rady školy pri MŠ Priepasné. 
V tomto bode pán starosta navrhol prijať nasledovné uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zvoleného zástupcu z rodičov detí  
PaedDr. Luciu Czere Eckertovú , bytom Priepasné 222, za členku  Rady školy pri Materskej 
škole Priepasné. 
 
Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora     Proti: 0 Zdržal sa:  0 

 
 
9b) Ďakovný list Ing. Ľubomír Malečka 

V tomto bode pán starosta navrhol prijať nasledovné uznesenie: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaslanie ďakovného listu Ing. Ľubomírovi 

Malečkovi za sponzorský dar futbalové lopty pre TJ Slovan Priepasné.  

Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora     Proti: 0     Zdržal sa:  0 

 
 
 
9c) Ďakovný list ing. Ján Hodemarský 

V tomto bode pán starosta navrhol prijať nasledovné uznesenie: 
 



Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaslanie ďakovného listu Ing. Jánovi 

Hodemarskému za sponzorský dar sady dresov  pre TJ Slovan Priepasné.  

Za : 3  - Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0      

Zdržal sa:  0 

 
 
 
Záver 
 
Pán starosta poďakoval prítomným a zaželal  pekný zvyšok dňa. 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 27 - 35 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 3.9.2015                            III/2015 

 

       

                             Uznesenie č. 27/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

  

V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  

 

                             Uznesenie č. 28/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

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  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0      

Zdržal sa:  0 

V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  



 

                             Uznesenie č. 29/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 4: Návrh na II. úpravu rozpočtu obce roku  2015 

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 nasledovne: 
 
Bežné príjmy                    185 915,00 €       Bežné výdavky:                        185 915,00   € 
Kapitálové príjmy:            54 000,00 €       Kapitálové výdavky                   54 000,00   € 
Finančné prij. operácie:  54 000,00 €      Finančné výdavkové operácie:   54 000,00   € 
Príjmy celkom               239 915,00  €       Výdavky celkom:                    239 915,00  € 
 

Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0       

Zdržal sa:  0 

 
V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  

 

 

                             Uznesenie č. 30/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 5: Návrh „Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Priepasné“ 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Zásady hospodárenia s finančnými 
prostriedkami obce Priepasné. 
 

Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0     

Zdržal sa:  0 

 
 
V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  



 

                             Uznesenie č. 31/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 6: Havarijná udalosť na budove Materskej školy a jej financovanie 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu na 
bežné výdavky vo výške 2 618,86 Eur  na odstránenie havarijného stavu majetku obce - 
obvodového muriva na budove Materskej školy, 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  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0    

Zdržal sa:  0 

 

V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  

 

                             Uznesenie č. 32/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 7: Prerokovanie platu starostu 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 

2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o 

právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 

neskorších predpisov určuje mesačný plat starostu obce Priepasné s účinnosťou od 3.9.2015  

vo výške platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %. Plat starostu obce Priepasné vo výške 

1727,- EUR pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1279,- eur a zvýšenia platu vo 

výške 448,- EUR. 

Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0        

Zdržal sa:  0 

 
V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce  



 

 

                             Uznesenie č. 33/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 9: Rôzne 
  
9a)  Členka  Rady školy pri MŠ Priepasné. 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zvoleného zástupcu z rodičov detí  
PaedDr. Luciu Czere Eckertovú , bytom Priepasné 222, za členku  Rady školy pri Materskej 
škole Priepasné. 
 
Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0      

Zdržal sa:  0 

   
 
V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  

 

 

                             Uznesenie č. 34/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 9: Rôzne 
 

9b) Ďakovný list Ing. Ľubomír Malečka 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaslanie ďakovného listu Ing. Ľubomírovi 

Malečkovi za sponzorský dar futbalové lopty pre TJ Slovan Priepasné.  

Za : 3  -   Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0      

Zdržal sa:  0 

V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 



 

 

                             Uznesenie č. 35/2015 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 3.9.2015 

K bodu 9: Rôzne 
 

9c) Ďakovný list ing. Ján Hodemarský 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaslanie ďakovného listu Ing. Jánovi 

Hodemarskému za sponzorský dar sady dresov  pre TJ Slovan Priepasné.  

Za : 3  - Hrajnohová, Malečka, Valihora      

Proti: 0      

Zdržal sa:  0 

 

V Priepasnom  3.9.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



–––––––––––––––––––––––––––––––––                           ––––––––––––-––––––––––––––– 

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

              overovatelia zápisnice 

 

                                                   ––––––––––––––––––––––––––––––- 

                                                           starosta obce 

 

Podpisy poslancov 

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

        2.    Mgr. Hrajnohová Lenka     –––––––––––––––––––––- 

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

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


