
                                                        OBEC  PRIEPASNÉ 

                                           906 15 Priepasné                          

                                    

                                           Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2016  

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  v pondelok  12.12.2016  o 15:30 h 

v zasadačke budovy Obecného úradu Priepasnom. 

 

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Mlčúchová, Mgr. 

3. Stanislav Malečka - omluvený 

4. Ján Marek  

5. Ing. Pavol Potúček  

6. Vladimír Valihora  

  

NÁVRH PROGRAMU OZ  

 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019 

5. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2019 

6. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

7. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 

31.12.2015 

8. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

9. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedu komisie prešetrovania 

sťažností proti 

    činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a voľba predsedu komisie 

prešetrovania 

    sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra 

10. Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 



11. Návrh zmluvy o výpožičke  

12. Návrh na modernizáciu sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

14. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

       - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce 

       - náležitosti prihlášky 

       - kvalifikačné predpoklady  

       - spôsob vykonanie voľby 

       - vykonanie voľby 

15. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov 

16. Zmeny v požiarnom  poriadku  Obce  Priepasné 

17. Rôzne 

18. 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  Mgr.Lenku Mlčúchovú  a  Ing. Pavla Potúčka 

Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnil pán Stanislav Malečka.  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  

 

NÁVRH PROGRAMU OZ    

 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019 

5. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 – 2019 

6. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

7. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 

31.12.2015 



8. Návrh na čerpanie rezervného fondu 

9. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedu komisie prešetrovania 

sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a voľba predsedu 

komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného 

kontrolóra 

10. Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 

11. Návrh zmluvy o výpožičke  

12. Návrh na modernizáciu sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

14. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

       - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce 

       - náležitosti prihlášky 

       - kvalifikačné predpoklady  

       - spôsob vykonanie voľby 

       - vykonanie voľby 

15. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov 

16. Zmeny v požiarnom  poriadku  Obce  Priepasné 

17. Rôzne 

18. Záver 

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

neprihlásil dal hlasovať o programe OZ  z 12.12.2016   

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva  

v Priepasnom dňa   12.12.2016 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                            

3. Kontrola uznesení 

 

Pán starosta informoval prítomných nasledovne: Modernizácia a oprava sály kultúrneho domu 

finišuje, Materská škola bola pripojená na plyn a modernizovaná, bolo zabezpečené  

vypracovanie projektovej dokumentácie „Pasport dopravného značenia obce Priepasné“ na 

úrovni realizačného projektu stavby k riadnej informovanosti vodičov na cestách III. triedy 

(cesta III.tr. č. 1181 a č. 1188) a na miestnych komunikáciách v k. ú. Priepasné, boli kúpené 

a osadené dopravné značky, jedna bola odcudzená, bola zabezpečená plošinová váha na 

zberný dvor a vybavené príslušné povolenia na jeho prevádzku, bolo zriadené vecné bremeno 

v prospech žiadateľa na parcele č. 18312, bol zakúpený server, boli vykonané protipožiarne 

prehliadky, bol odstránený havarijný stav na budove obecného úradu s kultúrnym domom, 

kde museli byť vymenené odkvapy a klampiarske prvky, bol uzatvorený dodatok č. 1  

k Nájomnej zmluve TVP Brezová pod Bradlom. 

 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení? 



Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať  nasledovne: 

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 : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

4. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019 

  

Pán starosta sa spýtal prítomných, či má niekto nejaké otázky k obdržanému stanovisku 

kontrolóra  k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019. 

Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať  nasledovne: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Priepasné 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2017 – 2019. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

5. Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2019 

 

Pán starosta sa spýtal prítomných, či má niekto nejaké otázky k navrhovanému  rozpočtu? 

Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať  nasledovne: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2019 

Obce Priepasné. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2019 

Obce Priepasné. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 



 

6. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

 

Pani Švrčková informovala prítomných o zmene rozpočtu. 

 

Pán starosta prečítal  návrh uznesenia: 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3  

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           209 808,00 €                Bežné výdavky:     200 233,00  € 

Kapitálové príjmy:            70,95 €                Kapitálové výdavky    5 720,80  € 

Fin.  príj. operácie:     11 687,92 €                Fin. výdavkové operácie:  2 541,20  € 

Príjmy celkom           221 566,87 €             Výdavky celkom:     208 495,00 € 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

7.  Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 

31.12.2015 

 

Pán starosta sa spýtal prítomných či má niekto pripomienky k správe auditora, ktorú poslanci 

obdržali v pracovných materiáloch . Taktiež uviedol kde sa dá pozrieť zverejňovanie 

dokumentov : 

na: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/25297 

Potom dal hlasovať  

 

Prečítal  návrh uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, 

konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2015 a Dodatok 

správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 

závierkou k 31.12.2015 a s individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2015, ktorej súčasťou 

je konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2015, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a 

konsolidované poznámky k 31.12.2015 a správa audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky k 31.12.2015, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2015. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 



8. 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.  

 

Na II. rokovaní obecného zastupiteľstva bola na základe žiadosti Únie žien v Priepasnom 

obhliadnutá miestnosť, ktorá prislúcha k sále domu kultúry. Uznesením č. 55/2016 zo dňa 

15.06.2016 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schválilo opravu súvisiacu s odstránením 

vlhkosti v tejto miestnosti. Neskôr, po odtiahnutí nábytku sa zistilo, že opadávajú obklady, 

steny sú vlhké a plesnivé. Plesne značne poškodili aj nábytok v ktorom sú umiestnené taniere, 

príbory, poháre a iný riad. Odstránenie daného stavu je z hygienických dôvodov okamžite 

nevyhnutné, tak ako aj nákup nového nábytku. Hodnota nábytku je 2700,- Eur, preto ide 

o investičný majetok. 

 

Pán starosta dal hlasovať nasledovne 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo použitie rezervného fondu. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

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

2700,00 Eur na zakúpenie nábytku do kultúrneho domu. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

 

9. Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedu komisie prešetrovania 

sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a voľba 

predsedu komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a 

hlavného kontrolóra 

 

 

Zriadenie komisie priamo vyplýva z týchto zásad vybavovania sťažností a petícii v 

podmienkach samosprávy obce č. 5/2010. Komisia musí pozostávať z minimálne troch 

členov, nie je vylúčená však možnosť aj všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

Predseda  sa volí z nich. 



 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal za ne  hlasovať nasledovne : 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zásadami vybavovania sťažností a petícii v 

podmienkach samosprávy obce č. 5/2010 

 

a.) schvaľuje za členov komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu 

obce a hlavného kontrolóra a voľba predsedu komisie prešetrovania sťažností proti činnosti 

poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra za predsedu komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Stanislava Malečku, Jána Mareka, 

Vladimíra Valihoru, Lenku Mlčúchovú, Ing. Pavla Potúčka 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,   Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b.) volí  Ing. Pavla Potúčka  za predsedu komisie prešetrovania sťažností proti činnosti 

poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a voľba predsedu komisie prešetrovania 

sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

10. Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 

 

Úlohou obcí podľa zákona o obecnom zriadení je tiež utvárať a chrániť zdravé podmienky a 

zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie 

zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú 

činnosť, telesnú kultúru a šport, vykonávať  úkony súvisiace s riadnym hospodárením s 

hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce. Práve z tohto aspektu sa dlhodobo hľadajú 

riešenia ako boli využitie priestorov bývalej školy napr. na zariadenie poskytujúce sociálne 

služby, alebo prestavba bývalej hasičskej zbrojnice na materskú školu. Zámery boli finančne 

náročné, resp. neboli z rôznych dôvodov zrealizovateľné. Pri hľadaní možností ako využiť 

prázdne  priestory som sa stretol s občianskym združením Modrá hviezda Slovensko z 

Piešťan, ktorá má pripravený projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorý Vám 

osobne predstavia. Ako vhodný objekt pre ich zámer sa mi javil priestor hasičskej zbrojnice, 

ktorý by vyhovoval aj organizácii pre poskytovanie pomoci našim občanom a občanom 

z okresu Myjava ambulantným spôsobom, ktorý sú odkázaný na sociálnu službu, 

predovšetkým však so stupňom odkázanosti najmenej IV. Po prvom rokovaní som však 

zdôraznil aj potrebu nutnej opravy objektu, jeho strechy, opravy vnútorných priestorov, ktoré 

by sa mali využívať naďalej na posilňovňu, obnovenie WC prívodu vody. Projektový zámer 

zdravotno-sociálnej starostlivosti  s centrálou v chátrajúcej nehnuteľnosti patriacej 

obci Priepasné môže byť podľa zákona 138/1991 Zb.  o majetku obcí  aj zámerom hodného 

osobitého zreteľa. 

 

 Registrácia združenia: 

http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=&id=165353 

 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal za ne  hlasovať nasledovne : 

http://www.ives.sk/registre/detailoz.do?action=aktualny&formular=&id=165353


a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informáciu o  Projektovom zámere 

zdravotno-sociálnej starostlivosti od občianskeho združenia Modrá hviezda Slovensko, IČO 

37984071. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  zámer zdravotno sociálnej starostlivosti    

o ktorom informovalo Občianske združenie Modrá hviezda Slovensko IČO 37984071 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

c) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  zámer prenajať majetok obce, časť 

nehnuteľnosti so súpisným číslom 211 na parcele  číslo  15307/3 z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa pre terénnu ambulantnú zdravotno sociálnu dlhodobú starostlivosť 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

d) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  súhlasí so zriadením sídla neziskovej organizácie  

v časti nehnuteľnosti so súpisným číslom 211 v Obci Priepasné , ktorá bude poskytovať 

terénnu  a ambulantnú zdravotno sociálnu dlhodobú starostlivosť. Obec vydá písomný súhlas 

prostredníctvom starostu. 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

11. Návrh zmluvy o výpožičke  

 

Obec Priepasné a DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. sídlia v rovnakej nehnuteľnosti. 

Návrh zmluvy upravuje vypožičanie priestorov pre spoločnosť DREVOREZ Priepasné, spol. 

s r. o. od  Obce Priepasné  na dobu do 31.12.2018. 



 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia a zároveň dal oé ňom hlasovať nasledovne : 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  zmluvu  o výpožičke, / nebytových 

priestorov /v zmysle § 43 a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, v ktorej je požičiavateľ  

Obec Priepasné, IČO 00309851 a vypožičiavateľ  DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o., IČO:  

34 139 281. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

12. Návrh na modernizáciu sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku 

 

Sociálne zariadenie na miestnom ihrisku je často verejnosťou využívaná budova, pričom jej 

stav vyžaduje modernizáciu, obnovu vnútorných priestorov, výmenu ohrievačov vody, 

vymaľovanie, výmenu okien a podobne.   

Vzhľadom na tento stav je nutné postupne modernizovať čo bude potrebné. 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal za ne hlasovať 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo modernizáciu nehnuteľnosti sociálneho 

zariadenia na miestnom ihrisku, stavby so s.č. 260. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  modernizáciu nehnuteľnosti sociálneho 

zariadenia na miestnom ihrisku, stavby so s.č. 260. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

13. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných predpisov vzťahujúcich sa na kontrolnú 

činnosť  obce Priepasné. 

Kontrolná činnosť  hlavného kontrolóra v I. polroku 2017 bude realizovaná v kontrolovanom 

subjekte konkrétne v Obecnom úrade v Priepasnom. Pán starosta sa spýtal, či má niekto 

otázky k tomuto bodu? Keďže sa nikto neprihlásil, dal  o nich hlasovať nasledovne 

 

 



a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo plán kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2017. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2017 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

14. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

       - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce 

       - náležitosti prihlášky 

       - kvalifikačné predpoklady  

       - spôsob vykonanie voľby 

       - vykonanie voľby 

 

 

 

 

1. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vyhlasuje  

1. vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce v nasledujúcom znení:  

Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní vol'by hlavného kontrolóra obce Priepasné 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v zmysle §18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uznesením č. 94 zo dňa 12.12.2016 

vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra obce Priepasné na deň 15.02.2017  

    

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce musí odovzdať svoju písomnú prihlášku spolu 

s prílohami uvedenými nižšie v zalepenej obálke s názvom  

"Vol'ba hlavného kontrolóra - neotvárat'" do 31.01.2017 do 14:00 hod. Písomnú prihlášku s 

požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou osobne na adresu:  

                                                          Obec Priepasné, Priepasné 109   

                                                          906 15  P r i e p a s n é     

1. Náležitosti prihlášky:  

- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, e- mail, telefón,  

- profesijný životopis  

- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace  

- úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

- písomný súhlas kandidáta so zverejnením osobných údajov podl'a zákona č.  122/2013 Z.z. 

o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby  

na rokovaní Obecného zastupitel'stva v Priepasnom. Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje 

najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na /aký účel, dobu platnosti 



súhlasu a podmienky jeho odvolania. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného 

podpisu toho, kto súhlas dáva neplatný.  

- písomné prehlásenie o súhlase s kandidatúrou  

2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je:  

- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových  

  a príspevkových organizácií  

- komunikatívnosť  

- užívateľské ovládanie počítača    

3. Spôsob vykonania voľby:  

a) Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná zástupca starostu obce za 

prítomnosti starostu obce dňa 31.01.2017 o 14,00 hod. v kancelárii starostu obce.  

O výsledku spíše zástupca starostu obce Priepasné zápisnicu, ktorú podpíše spolu  

so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako príloha k materiálu  

o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, koľko obálok bolo 

v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí splnili a ktorí nesplnili 

stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri otváraní obálok a 

kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná  

do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť.  

b) Každý kandidát na hlavného kontrolóra, ktorý splní podmienky, bude písomne pozvaný na 

zasadnutie zastupitel'stva dňa  15.02.2017 a bude mať právo vystúpiť na tomto rokovaní 

zastupitel'stva v rámci bodu. Voľba hlavného kontrolóra Obce Priepasné  

v časovom rozsahu max. 5 min.  

c) Vol'ba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov v zasadacej 

miestnosti úradu. Vol'by riadi Volebná komisia, ktorá sa skladá z troch členov zastupitel'stva.  

d) Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom proti ich vlastnoručnému 

podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov pri vstupe do hlasovacej miestnosti. 

Hlasovací lístok a obálka, ktoré nebudú označené okrúhlou červenou pečiatkou "Obec 

Priepasné", sa budú považovať za neplatné.  

e) Na hlasovacom lístku budú uvedení všetci kandidáti, ktorí splnili podmienky na funkciu 

hlavného kontrolóra v abecednom poradí. Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z 

kandidátov zakrúžkovaním jeho mena, resp. poradového čísla, ktoré mu bolo pridelené. 

Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa 

bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, 

ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny nachádzajúcej sa vo volebnej 

miestnosti. Po skončení hlasovania všetkých poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a 

obálku, otvorí Volebná komisia zapečatenú volebnú urnu  

a pristúpi k sčítaniu hlasov.  

f) O priebehu vol'by a o jej výsledku spíše zapisovatel' zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať 

najmä údaje o počte vydaných, vrátených a nevrátených hlasovacích lístkov,  

o počte platných a neplatných hlasovacích lístkoch a o počte hlasov, ktoré získali jednotliví 

kandidáti v prvom, resp. druhom kole vol'by. Ďalej musí zápisnica obsahovať údaj o tom, 

ktorý z kandidátov bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole. V prípade konania 

druhého kola vol'by musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, kol'ko 

platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený za hlavného kontrolóra. Zápisnicu 

podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne 

zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť.  

g) Výsledok vol'by oznámi zastupitel'stvu predseda Volebnej komisie, ktorého  

si spomedzi seba zvolili členovia Volebnej komisie. V prípade konania druhého kola vol'by 

hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola vol'by 

predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne 

pripraví na druhé kolo volieb. Po skončení prestávky predsedajúci vyzve poslancov, 

aby pristúpili k hlasovaniu o vol'be hlavného kontrolóra v druhom kole.  

 



 

4. Vykonanie vol'by:  

a) Na zvolenie hlavného kontrolóra sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov zastupitel'stva.  

b) Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, ešte na tej istej schôdzi zastupitel'stva sa 

vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, 

ktorí v prvom kole získali najväčší počet hlasov.  

c) V prípade rovnosti hlasov postupujú do druhého kola všetci kandidáti s najväčším počtom 

hlasov.  

 d) V druhom kole je za hlavného kontrolóra zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet 

platných hlasov.  

 e) Pri rovnosti hlasov v druhom kole sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie v rokovacej 

miestnosti zastupitel'stva Obce Priepasné riadi a výsledok žrebovania zastupitel'stvu  

a prítomnej verejnosti oznamuje predseda Volebnej komisie.  

f) Hlavný kontrolór nemôže byť počas svojho funkčného obdobia členom politickej strany 

alebo hnutia. Túto skutočnosť musí doložiť čestným vyhlásením v deň podpisu pracovnej 

zmluvy. Pracovná zmluva bude so zvoleným hlavným kontrolórom podpísaná  

v deň skončenia volebného obdobia predchádzajúceho kontrolóra. Kandidát zvolený  

za hlavného kontrolóra je povinný predložiť starostovi Obce Priepasné pri podpise pracovnej 

zmluvy písomné čestné vyhlásenie o tom, že k 01.03.2017 nie je členom žiadnej politickej 

strany alebo politického hnutia.  

g) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučitel'ná s funkciou poslanca obecného zastupitel'stva, 

starostu, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovatel'om alebo zakladatel'om je obec 

alebo iného zamestnanca obce, resp. podl'a osobitného zákona. Kandidát, ktorý ku dňu vol'by 

hlavného kontrolóra vykonáva funkciu poslanca zastupitel'stva, starostu, člena orgánu 

právnickej osoby, ktorej zriaďovatel'om alebo zakladatel'om je obec,  

a ktorý bol za hlavného kontrolóra zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy 

doručiť úradu písomné vzdanie sa tejto funkcie. Kandidát, ktorý ku dňu vol'by hlavného 

kontrolóra vykonáva funkciu zamestnanca obce Priepasné, a ktorý bol za hlavného kontrolóra 

zvolený, je povinný pred podpisom pracovnej zmluvy uzatvoriť písomnú dohodu so 

zamestnávatel'om - Obec Priepasné o skončení doterajšieho pracovného pomeru.  

h) Hlavný kontrolór nesmie počas svojho funkčného obdobia podnikať alebo vykonávať inú 

zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov 

právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikatel'skú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje 

na vedeckú, pedagogickú, lektorskú, prednášatel'skú, prekladatel'skú, publicistickú, literárnu 

alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich 

maloletých detí a podl'a § 18b zákona č: 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov.  

ch) Výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína 

dňom 01.03.2017, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.  

i) Pracovný pomer bude uzavretý na 0,060% úväzku pracovného času.  

 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal za ne hlasovať : 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na deň 

15.02.2017 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 



 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  určuje  pracovný  úväzok pre kontrolóra obce vo 

výške 0,06. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje nasledovné kvalifikačné predpoklady na 

funkciu hlavného kontrolóra : 

- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových  

organizácií  

-  komunikatívnosť  

-  užívateľské ovládanie počítača 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje  otváranie obálok a kontrolu splnenia 

podmienok vykoná zástupca starostu obce za prítomnosti starostu obce dňa 31.1.2017 o 14,00 

hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku spíše zástupca starostu obce Priepasné zápisnicu, 

ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva ako 

príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj o tom, 

koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, ktorí 

splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných pri 

otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná do 

zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. Voličmi v uvedenom prípade sú 

členovia obecného zastupiteľstva 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

  

 

15. Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov 

 

Poslanci OZ obdržali v  pracovných materiáloch žiadosti o finančný príspevok.  

 

Pán starosta prečítal návrhy uznesení a zároveň dal za ne hlasovať : 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške  160, - Eur. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 



b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom odporúča spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s 

r.o., IČO: 34 139 281, poskytnúť sponzorský príspevok ako podporu pre dosiahnutie cieľov v 

motokrose na základe žiadosti doručenej spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.  dňa 

07.12. 2016  vo výške 100,-  Eur. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

16. Zmeny v požiarnom  poriadku  Obce  Priepasné 

 

Platný Požiarny poriadok Obce a aktualizovaný Požiarny poriadok Obce bol prílohou 

pracovných materiálov. Aktualizovaný poriadok bude zverejnený na webovom sídle obce  

www.priepasne.sk . Pán starosta sa spýtal, či má niekto  otázky? Keďže sa nikto neprihlásil, 

dal hlasovať za nasledovné návrhy uznesení : 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  zmeny v Požiarnom poriadku obce 

Priepasné 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmeny v Požiarnom poriadku obce 

Priepasné 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

17. Rôzne 

Pán starosta v bode rôzne oboznamoval poslancov OZ o novom  zákone o odpadoch a 

vyzýval k lepšej ostražitosti proti vytváraniu čiernych skládok. 

 

V ďalšej časti bodu rôzne prečítal Žiadosť o spolupodieľanie sa na prevádzkových nákladoch, 

ktorá tvorí prílohu zápisnice. 

 

Následne dal hlasovať za prijatie uznesení : 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom Žiadosť o spolupodieľanie sa na prevádzkových 

nákladoch cintorína zamieta. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,   Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

 

 

http://www.priepasne.sk/


b)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom navrhuje stretnutie vlastníka pozemkov cintorína v 

Košariskách s predstaviteľmi obcí Košariská a Priepasné za účelom dohody o údržbe 

cintorína.  

Za : 5 -      Marek Ján,  Valihora Vladimír, Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : Mgr. Mlčúchová Lenka 

 

 

 

 

18. Záver 

Pán  starosta v tomto bode poďakoval za účasť a  ukončil rokovanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                    U z n e s e n i a   č. 75 -  104 

                                zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                           zo dňa 12.12.2016                 IV / 2016 

 

                                           Uznesenie č. 75/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje program rokovania obecného 

zastupiteľstva  v Priepasnom dňa   12.12.2016. 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír,  

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               starosta obce   

 

 

 

                                           Uznesenie č. 76/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

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

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 



 

                                           

                                            Uznesenie č. 77/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 4: Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017-2019 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Priepasné  

k návrhu viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2017 – 2019. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               starosta obce   

 

 

 

 

                                         Uznesenie č. 78/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 5: Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2019 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2019 

Obce Priepasné. 

 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               starosta obce   

 

 

 



 

 

                                           Uznesenie č. 79/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 5: Návrh viacročného rozpočtu na roky 2014 - 2019 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Viacročný rozpočet na roky 2014 – 2019 

Obce Priepasné.                                    

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               starosta obce   

  

                                               Uznesenie č. 80/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 6: Návrh na III. úpravu rozpočtu obce Priepasné roku 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3  

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           209 808,00 €                 Bežné výdavky:                  200 233,00  € 

Kapitálové príjmy:            70,95 €                Kapitálové výdavky                5 720,80  € 

Fin.  prij. operácie:     11 687,92 €                Fin. výdavkové operácie:        2 541,20  € 

Príjmy celkom           221 566,87 €               Výdavky celkom:                208 495,00 € 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                               starosta obce   

                                         



                                        Uznesenie č. 81/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 7: Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2015 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, 

konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2015 a Dodatok 

správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 

závierkou k 31.12.2015 a s individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2015, ktorej súčasťou 

je konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2015, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát  

a konsolidované poznámky k 31.12.2015 a správa audítora o overení individuálnej účtovnej 

závierky k 31.12.2015, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2015. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

                                         Uznesenie č. 82/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 8: Návrh na čerpanie rezervného fondu  

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo použitie rezervného fondu. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

 



 

                                        Uznesenie č. 83/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 8: Návrh na čerpanie rezervného fondu 

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

2 700,00 Eur na zakúpenie nábytku do kultúrneho domu. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

                                        Uznesenie č. 84/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 9: Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedu komisie 

prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra 

a voľba predsedu komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu 

obce a hlavného kontrolóra 

 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zásadami vybavovania sťažností a petícii 

v podmienkach samosprávy obce č. 5/2010 schvaľuje za členov komisie prešetrovania 

sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra a voľba predsedu 

komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného 

kontrolóra za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov Stanislava Malečku, Jána Mareka, Vladimíra Valihoru, Lenku Hrajnohovú, Ing. 

Pavla Potúčka. 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

                                       



 

                                                Uznesenie č. 85/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 9: Zriadenie komisie obecného zastupiteľstva a voľba predsedu komisie 

prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra 

a voľba predsedu komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu 

obce a hlavného kontrolóra 

 

 

b.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zásadami vybavovania sťažností a petícii 

v podmienkach samosprávy obce č. 5/2010 volí  Ing. Pavla Potúčka za predsedu komisie 

prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného kontrolóra  

a voľba predsedu komisie prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce  

a hlavného kontrolóra. 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

                                        Uznesenie č. 86/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 10:  Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 

 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informáciu o  Projektovom zámere 

zdravotno-sociálnej starostlivosti od občianskeho združenia Modrá hviezda Slovensko,  

IČO: 37984071. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

  



                                           

                                            Uznesenie č. 87/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 10:  Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti    

o ktorom informovalo Občianske združenie Modrá hviezda Slovensko, IČO: 37984071 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

 

                                          Uznesenie č. 88 /2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 10:  Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 

 

c) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  zámer prenajať majetok obce, časť 

nehnuteľnosti so súpisným číslom 211 na parcele  číslo  15307/3 z dôvodu hodného osobitého 

zreteľa pre terénnu a ambulantnú zdravotno-sociálnu dlhodobú starostlivosť 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 



                                             

                                                Uznesenie č. 89 /2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 10:  Projektový zámer zdravotno-sociálnej starostlivosti 

d) Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  súhlasí so zriadením sídla neziskovej organizácie  

v časti nehnuteľnosti so súpisným číslom 211 v Obci Priepasné , ktorá bude poskytovať 

terénnu  a ambulantnú zdravotno-sociálnu dlhodobú starostlivosť. Obec vydá písomný súhlas 

prostredníctvom starostu. 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

                                               Uznesenie č. 90 /2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 11: Návrh zmluvy o výpožičke  

 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  zmluvu  o výpožičke, / nebytových 

priestorov / v zmysle § 43 a § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, v ktorej je požičiavateľ  

Obec Priepasné, IČO 00309851 a vypožičiavateľ  DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.,  

IČO:  34 139 281. 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 



                                               Uznesenie č. 91 /2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 12: Návrh na modernizáciu sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo modernizáciu nehnuteľnosti sociálneho 

zariadenia na miestnom ihrisku, stavby so s.č. 260. 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

                                               Uznesenie č. 92/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 12: Návrh na modernizáciu sociálneho zariadenia na miestnom ihrisku 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje  modernizáciu nehnuteľnosti sociálneho 

zariadenia na miestnom ihrisku, stavby so s.č. 260. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

 

 

 



                                               Uznesenie č. 93/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 13:  Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo plán kontrolnej činnosti  hlavného 

kontrolóra na I. polrok 2017. 

 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

                                               Uznesenie č. 94/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

bodu 13:  Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra na 1. polrok 2017 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 



 

 

                                         Uznesenie č. 95/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

bodu 14:  Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

                  - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce - náležitosti prihlášky  

                  - kvalifikačné predpoklady - spôsob vykonanie voľby  - vykonanie voľby 

 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vyhlasuje voľby hlavného kontrolóra obce na deň     

15.02.2017 
 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

                                         Uznesenie č. 96/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

bodu 14:  Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

                  - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce - náležitosti prihlášky  

                  - kvalifikačné predpoklady - spôsob vykonanie voľby  - vykonanie voľby 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  určuje  pracovný  úväzok pre kontrolóra obce vo 

výške 0,06. 
 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce            

                        

 



                                                    Uznesenie č. 97/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

bodu 14:  Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

                  - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce - náležitosti prihlášky  

                  - kvalifikačné predpoklady - spôsob vykonanie voľby  - vykonanie voľby 

 
 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje nasledovné kvalifikačné predpoklady  

na funkciu hlavného kontrolóra : 

- ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie  

- znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových 

   organizácií  

-  komunikatívnosť  

-  užívateľské ovládanie počítača 
 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

                                               Uznesenie č. 98/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 14:  Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce 

                  - určenie úväzku hlavného kontrolóra obce - náležitosti prihlášky  

                  - kvalifikačné predpoklady - spôsob vykonanie voľby  - vykonanie voľby 

 

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje  otváranie obálok a kontrolu splnenia 

podmienok vykoná zástupca starostu obce za prítomnosti starostu obce dňa 31.1.2017  

o 14,00 hod. v kancelárii starostu obce. O výsledku spíše zástupca starostu obce Priepasné 

zápisnicu, ktorú podpíše spolu so starostom obce a ktorá sa bude predkladať do zastupiteľstva  

ako príloha k materiálu o voľbe hlavného kontrolóra. Zápisnica musí obsahovať najmä údaj  

o tom, koľko obálok bolo v stanovenom termíne doručených a menný zoznam kandidátov, 

ktorí splnili a ktorí nesplnili stanovené podmienky. V prípade, že niektorá z osôb prítomných 

pri otváraní obálok a kontrole splnenia podmienok odmietne zápisnicu podpísať, je povinná 

do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietla urobiť. Voličmi v uvedenom prípade  

sú členovia obecného zastupiteľstva 

 

  Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   



                               

 

                                      Uznesenie č. 99/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 15: Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160, 00 Eur. 

 

  Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                starosta obce   

 

 

                                                Uznesenie č. 100/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 15: Prerokovanie žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom odporúča spoločnosti DREVOREZ  Priepasné, spol.  

s r.o., IČO: 34 139 281, poskytnúť sponzorský príspevok ako podporu pre dosiahnutie cieľov 

v motokrose na základe žiadosti doručenej spoločnosti DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.  

dňa 07.12. 2016  vo výške 100,- Eur. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



  

 

                                        Uznesenie č. 101/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 16: Zmeny v požiarnom  poriadku  Obce  Priepasné 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  zmeny v Požiarnom poriadku obce 

Priepasné 

 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

 

 

                                      Uznesenie č. 102/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 16: Zmeny v požiarnom  poriadku  Obce  Priepasné 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmeny v Požiarnom poriadku obce 

Priepasné 

 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  starosta obce   



 

                                      Uznesenie č. 103/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 17:  Rôzne   

 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom Žiadosť o spolupodieľanie sa na prevádzkových 

nákladoch cintorína zamieta. 

 

Za : 5 -      Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

                                                                                              Peter Czere, v.r.                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                      Uznesenie č. 104/2016 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.12.2016 

K bodu 17:  Rôzne   

 

b)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom navrhuje stretnutie vlastníka pozemkov cintorína  

v Košariskách s predstaviteľmi obcí Košariská a Priepasné za účelom dohody o údržbe 

cintorína.  

 

Za : 4 -      Marek Ján, Valihora Vladimír, Malečka Stanislav, 

                  Ing. Potúček Pavol 

Proti : 0 

Zdržal sa : 1 -  Mgr. Mlčúchová Lenka 

 

                                                                                              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               –––––––––––––––––––– 

 

 

 


