
                                                                        

Z Á P I S N I C A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 

dňa  3.1.2012. 
 

 

 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ 

  

Program:  

1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5.Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce v súlade s uznesením OZ č. 66     z 8.12.2012 
6.Návrh schválenia  prenájmu  v zmysle uznesenia OZ č 63 z 8.12.2012 
7. Záver 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta  srdečne privítal prítomných  na obecnom zastupiteľstve.  

2. určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil p.Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov Vladimíra 
Valihoru a Štefana Stančíka.  

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

 

3. Schválenie programu rokovania: 

Pán starosta prečítal program rokovania nasledovne : 



1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5.Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce v súlade s uznesením OZ č. 66 z 8.12.2012 
6.Návrh schválenia  prenájmu  v zmysle uznesenia OZ č 63 z 8.12.2012 
7. Záver 

Potom sa opýtal, či si niekto  z poslancov  želá doplniť nejaký bod programu zasadnutia. 

Nikto sa neprihlásil, dal teda  hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva. 

Kto je za?  5  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0. Program OZ bol prijatý počtom hlasov 5. 

4. Kontrola uznesení 

Pán starosta  navrhol, aby Obecné zastupiteľstvo prerokovalo kontrolu uznesení. 
Spýtal sa či má niekto k prerokovaniu tohto bodu otázky. Nikto nemal otázky.  Navrhol, že obecné 
zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo kontrolu uznesení a uznieslo sa, že všetky úlohy  
z predchádzajúcich zastupitelstiev boli splnené, pričom pretrváva usporiadať nájomný vzťah 
 k pozemkom pri bytovom dome „U Markov“ so súpisným číslom 181. Ostatné uznesenia 
z predchádzajúcich zastupiteľstiev boli splnené. 

Spýtal sa či má niekto nejaké otázky, alebo pripomienky k uzneseniam. Nikto sa neprihlásil. 

Dal teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu 
uznesení z predchádzajúcich zastupitelstiev. 

Kto je za? 5 poslancov  Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 poslancov.  Pán starosta 
poďakoval poslancom a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej 
miere kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev. 

5. Návrh na zámenu pozemkov vo vlastníctve obce v súlade s uznesením OZ č. 66 z 8.12.2012 
 

Pán starosta pristúpil k bodu č. 5 :  

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom dňa 8.12.2012 schválilo uznesením č 66 zámer osobitého 
zreteľa. Elektronickou formou bol  poslancom zaslaný návrh zmluvy a niektoré otázky k tomuto bodu 
programu, ktorú mali i vytlačenú . 
„ Má niekto otázky k zmluve?“ Nikto sa z prítomných neprihlásil, pán starosta dal  teda návrh 
obecnému zastupiteľstvu prijať uznesenie  v znení:  
A) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje   prevod  majetku 
obce Priepasné zámenou za majetok  spoločnosti  Marigold s.r.o., tak ako ho schválilo  v uznesení  č. 
66. 

Kto je za? 5 poslancov  Kto proti? 0   Zdržal sa niekto? 0. 

 
B.) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  kúpiť  majetok 



 vo vlastníctve spoločnosti  Marigold s.r.o.  tak ako ho schválilo  v uznesení  č. 66. 
Kto je za?  5  poslancov Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0. 
 

C) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  zámennú zmluvu 
týkajúcu sa prevodov majetku  zámenou a kúpou, ktoré prerokovalo a schválilo v bode 5 v písmene 
A a B dnešného zasadnutia. 

Kto je za?  5 poslancov  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 

6. Návrh  schválenia  prenájmu  v zmysle uznesenia OZ č 63 z 8.12.2012 

V šiestom bode pán starosta oboznámil prítomných s tým, že obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom 
dňa 8.12.2012 schválilo uznesením č 63 zámer osobitého zreteľa.  

Zároveň sa spýtal, či má niekto  otázky k tomuto bodu programu? 

Nikto z prítomných sa neprihlásil. 

Dal teda hlasovať ,  že Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie 
a schvaľuje   prenajať  majetok obce  Priepasné spoločnosti  Drevorez Priepasné s.r.o. tak ako  
ho schválilo  v uznesení  č. 63 zo dňa 8.12.2011. 
 

Kto je za? 5 poslancov  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0. 

 7. Záver 

Na záver pán starosta poďakoval prítomným za spoluprácu. 

 

 

Uznesenia 

z Obecného zastupiteľstva konaného 3.1.2012 

 

U z n e s e n i e  č. 1 

A) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje   prevod  majetku 
obce Priepasné zámenou za majetok  spoločnosti  Marigold s.r.o., tak ako ho schválilo  v uznesení  č. 
66. 

U z n e s e n i e  č. 2  
B.) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  kúpiť  majetok 

 vo vlastníctve spoločnosti  Marigold s.r.o.  tak ako ho schválilo  v uznesení  č. 66. 



 

U z n e s e n i e  č. 3 

 
C) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje  zámennú zmluvu 
týkajúcu sa prevodov majetku  zámenou a kúpou, ktoré prerokovalo a schválilo v bode 5 v písmene 
A a B dnešného zasadnutia. 

 

U z n e s e n i e   č.  4 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje   prenajať  majetok 
obce  Priepasné spoločnosti  Drevorez Priepasné s.r.o. tak ako ho schválilo  v uznesení  č. 63 zo dňa 
8.12.2011. 
 

 

 

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

      zástupca starostu obce                                                      starosta obce 
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                                                        overovatelia  

 

 

 

 

 


