
                                                            OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                          Z Á P I S N I C A 

                                             zo zasadnutia OZ konaného dňa 30.9.2014 

 

Starosta  Obce Priepasné  Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvolal  riadne 
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo  30.9.2014 o 16.30 h 
v priestoroch  Obecného úradu  v Priepasnom. 

 

 

 

 

. 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ 

  

Program:  

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy 
Priepasné 
6. Zaradenie súpisných čísel a žiakov do školského obvodu Myjava 
7. Rôzne 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 27.9.2014 

Zverejnené na webstránke obce dňa: 27.9.2014 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 

 

 

 

 



 

1.Otvorenie zasadnutia 

2. určenie overovateľov zápisnice 

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

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

3. Schválenie programu rokovania 
1.Otvorenie zasadnutia 

2. určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určujem p. Annu Švrčkovú , za 
overovateľov pánov Ing. Pavla Potúčka a Štefana Stančíka .  

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

Pán starosta prečítal navrhovaný program rokovania 

 
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy 
Priepasné 
6. Zaradenie súpisných čísel a žiakov do školského obvodu Myjava 
7. Rôzne 
 
Pán starosta sa spýtal prítomných poslancov, či  si niekto z poslancov želá doplniť nejaký 
bod programu zasadnutia. 
Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 
dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

Program OZ bol prijatý počtom hlasov za 5    proti 0   zdržal sa 0. 

 

4. Kontrola uznesení 

 
Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

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



Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

 

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

Pán starosta sa spýtal, či má niekto z prítomných k Správe o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy Priepasné nejaké  otázky. 

Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať, že  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje 
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy 
Priepasné za školský rok 2013/14. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

  

 

6. Zaradenie súpisných čísel a žiakov do školského obvodu Myjava 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto z prítomných k zaradenie súpisných čísel a žiakov do 
školského obvodu Myjava 

Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať, že  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom na svojom 
riadnom zasadnutí dňa 30.9.2014 v Priepasnom uznesení č.53/2014  schvaľuje zaradenie 
súpisného čísla 244 Oliver Kolárik , súpisného čísla 262 Hana Blatniaková , súpisného čísla 
173 Matúš Malečka do školského obvodu v Myjave. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

7. Rôzne 

Pán starosta oboznámil prítomných nasledovne: 

- Obec Priepasné skončila v Naj dedinka Slovenska odvysielanej 1.8.2014 vo verejnoprávnej 
televízii  RTVS na druhom mieste. Ešte raz poďakoval  všetkým za nádhernú prezentáciu 
obce a spolupatričnosť. 

 

V ďalšej časti rôzne pán starosta oboznámil poslancov,  

Že na obec Priepasné  bola doručená žiadosť pána Tomašoviča s manželkou o odkúpenie 
nehnuteľností - pozemkov nachádzajúcich sa v spoluvlastníctve obce. 

Fakty k rokovaniu: Predmetné pozemky dala obec na základe delimitačného protokolu 
zapísať do LV obce v roku 2013. V predmetných pozemkoch "U Jurčatov" došlo už v 
minulosti k rozporom a preto je nutné preveriť geometrickým plánom, či predajom nebudú 
poškodený vlastníci susedných pozemkov, či sa v blízkosti nenachádzajú prístupové cesty k 
ostatným nehnuteľnostiam a  podobne. V prípade, že áno, mali by byť upravené parcely tak, 
aby sa odpredali alebo zamenili (v prípade schválenia) iba tie časti nehnuteľností, ktoré 



nebudú obmedzovať, alebo poškodzovať spoluvlastníka pozemkov, alebo majiteľov 
ostatných nehnuteľností. 

 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia  

U z n e s e n i e  č. 54/2014 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť Jána Tomašoviča 
a Jarmily Tomašovičovej, bytom Pezinok 1. Mája 43, o odkúpenie spoluvlastníckeho 
podielu 4/24 vo vlastníctve obce Priepasné v nehnuteľnostiach v k.ú. Priepasné p.č. 
18556/2, 18530/2, 18529, 18524, 18557, ktoré sú vedené na LV 622. 

Žiadosť odôvodňujú tým, že pozemky využívajú ako záhradu a dvor. 

Obecne zastupiteľstvo Priepasné sa oboznámilo so snímkou z mapy a s predmetnou 
žiadosťou sa bude zaoberať po obhliadke nehnuteľností v teréne a vytýčení hraníc 
pozemkov autorizovaným geodetom. 

Náklady na geodetické zameranie – vytýčenie hraníc, prípadný znalecký posudok 
a vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za vklad do katastra budú hradiť 
záujemcovia o kúpu. 
 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

 

 

- K žiadosti podanej na Enviromentálny fond vo veci opravy budovy MŠ 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje žiadosť podanú na Enviromentálny fond a 
vypracovanie teplotechnického posudku v hodnote 540 Eur na budovu Materskej školy, ktorý 
je zároveň prílohou žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014, číslo projektu 
105389 . 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

 

 

V ďalšej časti bodu rôzne pán starosta oboznámil prítomných nasledovne :  

- Obecná volebná komisia na svojom zasadnutí v stredu 24. septembra 2014 
skontrolovala predložené kandidátne listiny a podľa § 18 a § 23 zákona SNR 
č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí zaregistrovala troch 
kandidátov na starostu obce Priepasné a 13 kandidátov na poslanca 
Obecného zastupiteľstva v Priepasnom v komunálnych voľbách, ktoré sa 



uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014. Kompletný zoznam kandidátov 
nájdete nižšie.  

   

Kandidáti na primátora a poslancov Obecného zastupiteľstva v Priepasnom  
vo voľbách do orgánov samospráv obcí 2014.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kandidáti na starostu:   

1. Peter Czere, 39 r. , manažér, nezávislý kandidát  
2. Zuzana Hrajnohová , 57 r., riaditeľka CVČ, nezávislá kandidátka  
3. Miroslav Kázik, 44 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Kandidáti na poslancov:  

 

1. Lenka Hrajnohová, Mgr., 25 r., štátna zamestnankyňa, nezávislá kandidátka 
 
2. Milan Jašo, 46 r., elektrikár, Kresťanskodemokratické hnutie       
 
3. Renata Jašová, 39 r., robotníčka, NEZÁVISLÝ 
 
4. Ján Kučera, 58 r., robotník, Strana demokratického Slovenska 
 
5. Stanislav Malečka, 62 r., športový manažér,  SMER- sociálna demokracia 
 
6.     Ján Marek, 23 r., študent ,  Strana TIP 

7.     Miroslav Marko, 51 r., SZČO , EURÓPSKA DEMOKRATICKÁ STRANA 

8.     Štefan Marko, 52 r., súkromný podnikateľ, nezávislý kandidát    

9.     Martin Mosnáček , 35 r., zvárač,  Strana TIP 

  10.    Jaroslav Mosný,  43 r., podnikateľ, strana  PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ         

  11.   Pavol  Potúček , Ing., 29 r.,technológ, nezávislý kandidát 

  12.   Vladimír Valihora, 45 r. robotník, nezávislý kandidát 

  13. Marcela Vičíková, 32 r. administratívna pracovníčka, nezávislá kandidátka  

V tejto súvislosti by bolo vhodné dať kandidátom priestor na vlastnú prezentáciu a vytvoriť 
tlačovinu pod názvom volebný občasník, ktorý by bol venovaný komunálnym voľbám 2014. 
Jeho hlavným cieľom je dať rovnakú šancu a predstaviť za rovnakých podmienok všetkých 
kandidátov tak, aby ste boli čo najviac informovaní, čo  môže obyvateľom uľahčiť voľbu. 
Otázky k vydaniu tlačoviny neboli a ani výhrady. 

 



- Cesta do bývalého PD, stav po súdnom rozhodnutí, vykonané opatrenia 
a verejný záujem 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné: 
vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci a spoluvlastníci pozemkov pod betónovou cestou s 
asfaltovým povrchom vo vlastníctve obce Priepasné,v k.ú. Priepasné, situovanou medzi 
ihriskom a bývalým areálom RD Priepasné, vybudovanou na častiach pozemkov 
p.č.15308/13 vo vlastníctve obce a na ďalších pozemkoch vo vlastníctve  iných fyzických a 
právnických osôb, neprejavili súhlas so zriadením vecného bremena k pozemkom pod 
cestou,  
 
schvaľuje  
 
podanie návrhu na vyvlastnenie častí pozemkov v k.ú. Priepasné pod cestou, a to:  
1. časti pozemku registra C KN p.č.15315/3 - časť o výmere 350 m2 
2. časti pozemku registra E KN p.č.15312 - časť o výmere 43 m2,  
oba zapísané na LV č.2184 a oba vo výlučnom vlastníctve pána Miroslava Marka 
3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 - časť o výmere 34 m2,  
zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána Miroslava Marka a spoločnosti 
MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava  
4.časti pozemku registra E KN p.č.15310 - časť o výmere 66 m2,  
zapísaný na LV č.2299 v podielovom spoluvlastníctve pána Miroslava Marka a spoločnosti 
MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava  

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

 

 

 

 

                                                                 9. Záver 

       V poslednom bode pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 50 – 56 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 30.9. 2014                         V/2014 

 
                                    Uznesenie č. 50/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

K bodu 3: Schválenie programu rokovania   

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                               schvaľuje 

program dnešného obecného zastupiteľstva 

 V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                        Uznesenie č. 51/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

K bodu 4: 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.  

V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 



                                        Uznesenie č. 52/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

K bodu 5: Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 
Materskej školy Priepasné 

                           Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                            Schvaľuje 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy 
Priepasné za školský rok 2013/14. 

V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                        Uznesenie č. 53/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

K bodu 6: Zaradenie súpisných čísel a žiakov do školského obvodu Myjava 

                             Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                            Schvaľuje 

zaradenie súpisného čísla 244 Oliver Kolárik , súpisného čísla 262 Hana Blatniaková , 
súpisného čísla 173 Matúš Malečka do školského obvodu v Myjave. 

V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 



                                   Uznesenie č. 54/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

K bodu 7: Rôzne 

                             Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                            Prerokovalo 

žiadosť Jána Tomašoviča a Jarmily Tomašovičovej, bytom Pezinok 1. Mája 43, 
o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 4/24 vo vlastníctve obce Priepasné v 
nehnuteľnostiach v k.ú. Priepasné p.č. 18556/2, 18530/2, 18529, 18524, 18557, 
ktoré sú vedené na LV 622. 

Žiadosť odôvodňujú tým, že pozemky využívajú ako záhradu a dvor. 

Obec Priepasné sa oboznámilo so snímkou z mapy a s predmetnou žiadosťou sa 
bude zaoberať po obhliadke nehnuteľností v teréne a vytýčení hraníc pozemkov 
autorizovaným geodetom. 

Náklady na geodetické zameranie – vytýčenie hraníc, prípadný znalecký posudok 
a vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za vklad do katastra budú hradiť 
záujemcovia o kúpu. 
 

V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                   Uznesenie č. 55/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

K bodu 7: Rôzne- k žiadosti podanej na Enviromentálny fond vo veci opravy budovy 
MŠ 

                             Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                            Schvaľuje 

     žiadosť podanú na Enviromentálny fond a vypracovanie teplotechnického posudku v 
hodnote 540 Eur na budovu Materskej školy, ktorý je zároveň prílohou žiadosti o 
poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014, číslo projektu 105389 . 

V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   



 

 

 

                                   Uznesenie č. 56/2014 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 30.9.2014 

- K bodu 7: Rôzne- Cesta do bývalého PD, stav po súdnom rozhodnutí, 
vykonané opatrenia a verejný záujem 

 

                             Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom                                             

vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci a spoluvlastníci pozemkov pod betónovou cestou s 
asfaltovým povrchom vo vlastníctve obce Priepasné,v k.ú. Priepasné, situovanou medzi 
ihriskom a bývalým areálom RD Priepasné, vybudovanou na častiach pozemkov 
p.č.15308/13 vo vlastníctve obce a na ďalších pozemkoch vo vlastníctve  iných fyzických a 
právnických osôb, neprejavili súhlas so zriadením vecného bremena k pozemkom pod 
cestou,  
 
                                                       schvaľuje  
 
podanie návrhu na vyvlastnenie častí pozemkov v k.ú. Priepasné pod cestou, a to:  
1. časti pozemku registra C KN p.č.15315/3 - časť o výmere 350 m2 
2. časti pozemku registra E KN p.č.15312 - časť o výmere 43 m2,  
oba zapísané na LV č.2184 a oba vo výlučnom vlastníctve pána Miroslava Marka 
3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 - časť o výmere 34 m2,  
zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána Miroslava Marka a spoločnosti 
MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava  
4.časti pozemku registra E KN p.č.15310 - časť o výmere 66 m2,  
zapísaný na LV č.2299 v podielovom spoluvlastníctve pána Miroslava Marka a spoločnosti 
MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, Bratislava  

V Priepasnom  30.9.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

overovatelia zápisnice 

 

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

                                                           starosta obce 

 

 

Podpisy poslancov 

        2.   Ing. Potúček Pavol     –––––––––––––––––––––- 

        3.    Potúček Ján              –––––––––––––––––––––- 

        4.    Valihora Vladimír      –––––––––––––––––––––– 

        5.    Čúvala  Dušan          –––––––––––––––––––––- 

        6 .   Stančík Štefan          –––––––––––––––––––––– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


