
                                                           OBEC PRIEPASNÉ 

                                                            906 15 Priepasné                          

                                      Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.10.2015  

 

Starosta  Obce Priepasné  Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR 

číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo v utorok  13.10.2015  o 16,00 h 

v zasadačke  v budove Obecného úradu Priepasnom.  

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Hrajnohová  

3. Stanislav Malečka ospravedlnený 

4. Ján Marek  

5. ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 
4. Prípravné konanie k pozemkovým úpravám v k.ú. Priepasné 
5. Zriadenie školských obvodov 
6. Projektová dokumentácia objektu budovy Materskej školy  
7. Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením č. 54/2014 
8. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku - 
prijatie daru 
9. Rôzne 
10. Záver 
 
 
 

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 

 



 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal prítomných členov   obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané 

v súlade s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom zriadení s tým, že všetci  obdržali 

pozvánku a pracovný materiál. Starosta obce oboznámil prítomným, že nie sme 

uznášaniaschopní, vzhľadom k tomu, že poslanec Vladimír Valihora sa ospravedlnil že 

z pracovných dôvodov sa dostaví na OZ neskôr. Pán starosta povedal, že tento čas 

využijeme na analýzu bývalého PHSR, ktoré bolo predprípravou k bodu rôzne. Spýtal sa 

prítomných poslancov, či s týmto postupom súhlasia. Poslanci s postupom súhlasili. 

 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil  p. Annu Švrčkovú , za overovateľov 

pánov poslancov Hrajnohová Lenka a Marek Ján. 

V čase o 17,50 hod prišiel poslanec pán Vladimír Valihora . Pán starosta ho oboznámil 

s s priebehom  OZ - analýzou so starým PHSR . Potom pán starosta vyhlásil, že sme 

uznášaniaschopní a zahájil rokovanie  v poradí podľa pripravovaného programu OZ. 

obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 

2.  Schválenie programu rokovania 

  

Pán starosta sa spýtal, či  si niekto želá doplniť nejaký bod programu. Nikto sa neprihlásil. 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

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

 

3. Kontrola uznesení 

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

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

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Pán starosta dal hlasovať  

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

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

 

 

 



 

4. Prípravné konanie k pozemkovým úpravám v k.ú. Priepasné 

Pán starosta oboznámil prítomných s prípravným konaním k pozemkovým úpravám 

V k.ú. Priepasné a následne prečítal návrh uznesenia. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  súhlasí s vykonaním Projektu pozemkových úprav 

v k.ú. Priepasné podľa zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách v znení 

 neskorších predpisov. 

 

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

 

5. Zriadenie školských obvodov 

Pán starosta prečítal návrh uznesení a následne ich dal schváliť 

5a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaradenie súpisného čísla 83 Lővinger 

Joachym Christian , do školského obvodu v Myjave. 

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

 

5b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dohodu o zriadení spoločného školského 

obvodu medzi Obcou Košariská, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy M.R. Štefánika 

v Košariskách 1. – 4. ročník a Obcou Priepasné bez základnej školy. Dohoda o zriadení 

spoločného školského obvodu  je prílohou zápisnice zo dňa 13.10.2015. 

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

 

 

6. Projektová dokumentácia objektu budovy Materskej školy  

Pán starosta sa spýtal prítomných poslancov či majú nejaké pripomienky 

a návrhy k tomuto bodu, ku ktorému materiály obdržali. Keďže sa nikto neprihlásil dal 

hlasovať nasledovne : 

 

6a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zameranie skutkového stavu, 

vypracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku objektu budovy Materskej 

školy v Priepasnom 

 

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

 

 

 

 

 



6b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie 

objektu budovy Materskej školy v Priepasnom aj po častiach, podľa jednotlivých odborností. 

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

 

 

7:  Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením                                         

č. 54/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  Návrh na predaj vlastníckeho podielu 

obce v súvislosti s uznesením č. 54/2014 a tento bod prerokuje na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

 Za : Hrajnohová, Marek, Valihora  Proti: 0    Zdržal sa:  0 

 

8:  Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – prijatie 

daru   

 
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh na schválenie 
nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením obce 
Priepasné č. 4/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce v platnom znení 
 

Za : Hrajnohová, Marek, Valihora Proti: 0    Zdržal sa:  0 

 

8:  Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – prijatie 

daru   

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nadobudnutie vlastníctva 
nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva Obce Priepasné, IČO: 00 309 
851 od Miroslav Ondrička, rod. Ondrička, nar. 15.1.1957, r. č. 570115/6626 trvale 
bytom Chmelinec1418, 020 01 Púchov, ktorého predmetom sú nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa v obci a k. ú. Priepasné v celkovej výmere 2 484,50 m2, ktoré sú 
zapísané na Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore nasledovne: 
 

 

 

 

 



LV č. 243  -  parcely registra „C“  

p. č. 12818  vo výmere    316 m2 Ostatné plochy 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele 578/3840  =   47,56 m2 

 

LV č. 263  -  parcely registra „C“  

p. č. 12822  vo výmere 1000 m2 Ostatné plochy 

Vlastníctvo:  pod B9  Ondrička Miroslav v podiele 1/200  =     5,00 m2 

 

LV č. 1119 -  parcely registra „E“  

p. č. 12650 vo výmere    187 m2 Orná pôda 

p. č. 12793/1 vo výmere      16 m2 Trvalé trávne porasty 

p. č. 12793/2 vo výmere    146 m2 Trvalé trávne porasty 

p. č. 12891 vo výmere    133 m2 Trvalé trávne porasty 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele 1/1   = 482,00 m2 

 

LV č. 1674  -  parcely registra „C“  

p. č. 18452  vo výmere 1305 m2 Orná pôda 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele ½    = 652,50 m2 

 

LV č. 1943  -  parcely registra „C“  

p. č. 13409  vo výmere   781 m2 Lesné pozemky 

p. č. 13410  vo výmere   899 m2 Ostatné plochy 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele ½    = 840,00 m2 

 

 

 

 

 



LV č. 2074  -  parcely registra „E“  

p. č. 13434  vo výmere 284 m2 Trvalé trávne porasty 

Vlastníctvo:  pod B16  Ondrička Miroslav v podiele 1/64  =     4,44 m2 

 

LV č. 2690  -  parcely registra „C“  

p. č. 13408  vo výmere   906 m2 Lesné pozemky 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele ½    = 453,00 m2 

 

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

 

 

 

 

9 Rôzne: Zámery  pre PHSR na roky 2016 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo zámery pre PHSR na roky 2016-2022, 

pričom ich schválenie bude predmetom najbližšieho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Priepasnom.                

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

 

 

10. Záver  

V závere pán starosta oboznámil prítomných že sa bude robiť vytýčenie pozemkov pri čísle 

domu 160, nachádzajú sa tam aj pozemky vo vlastníctve obce. 

Potom pán starosta poďakoval prítomným a zaželal  pekný zvyšok dňa. 
             
 

 

 

 

 

 

 

 



                Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 36 -  46 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 13.10.2015                            IV/2015 

 

                                        Uznesenie č. 36/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

 

 Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                               Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                        Uznesenie č. 37/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 3: Kontrola uznesení  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

  Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   



   

                                             Uznesenie č. 38/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 4: Prípravné konanie k pozemkovým úpravám v k.ú. Priepasné  

Obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné  súhlasí s vykonaním Projektu pozemkových úprav 

v k.ú. Priepasné podľa zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách v znení 

 neskorších predpisov. 

  Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                starosta obce   

 

 

 

 

                                        Uznesenie č. 39/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 5: Zriadenie školských obvodov  

5a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaradenie súpisného čísla 83 Lővinger 

Joachym Christian , do školského obvodu v Myjave. 

 Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

   

 

 



 

                                         Uznesenie č. 40/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 5: Zriadenie školských obvodov  

5b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dohodu o zriadení spoločného školského 

obvodu medzi Obcou Košariská, ktorá je zriaďovateľom Základnej školy M.R. Štefánika 

v Košariskách 1. – 4. ročník a Obcou Priepasné bez základnej školy. Dohoda o zriadení 

spoločného školského obvodu  je prílohou zápisnice zo dňa 13.10.2015. 

Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                               Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

  

 

  

                                            Uznesenie č. 41/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 6:  Projektová dokumentácia objektu budovy Materskej školy  

6a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zameranie skutkového stavu, 

vypracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku objektu budovy Materskej 

školy v Priepasnom. 

 

 Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

   

 



                                              

                                                  Uznesenie č. 42/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 6:  Projektová dokumentácia objektu budovy Materskej školy  

 

6b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie 

objektu budovy Materskej školy v Priepasnom aj po častiach, podľa jednotlivých odborností. 

  Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0                                                    

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

   

 

 

 

 

                                             Uznesenie č. 43/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 7:  Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením                                        

č. 54/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo  Návrh na predaj vlastníckeho podielu 

obce v súvislosti s uznesením č. 54/2014 a tento bod prerokuje na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva. 

 Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce                                                                                        



 

                                                   Uznesenie č. 44/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 8:  Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – 

prijatie daru   

 
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh na schválenie 
nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku v súlade so zákonom č. 138/1991 
Zb. v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzným nariadením obce 
Priepasné č. 4/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce v platnom znení 
  Za :  

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

   

 

           

                                                Uznesenie č. 45/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 8:  Návrh na schválenie nadobudnutia vlastníctva nehnuteľného majetku – 

prijatie daru   

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nadobudnutie vlastníctva 
nehnuteľného majetku - prijatie daru do vlastníctva Obce Priepasné, IČO: 00 309 
851 od Miroslav Ondrička, rod. Ondrička, nar. 15.1.1957, r. č. 570115/6626 trvale 
bytom Chmelinec1418, 020 01 Púchov, ktorého predmetom sú nehnuteľnosti 
nachádzajúce sa v obci a k. ú. Priepasné v celkovej výmere 2 484,50 m2, ktoré sú 
zapísané na Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore nasledovne: 
 

LV č. 243  -  parcely registra „C“  

p. č. 12818  vo výmere    316 m2 Ostatné plochy 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele 578/3840  =   47,56 m2 

 



LV č. 263  -  parcely registra „C“  

p. č. 12822  vo výmere 1000 m2 Ostatné plochy 

Vlastníctvo:  pod B9  Ondrička Miroslav v podiele 1/200  =     5,00 m2 

 

LV č. 1119 -  parcely registra „E“  

p. č. 12650 vo výmere    187 m2 Orná pôda 

p. č. 12793/1 vo výmere      16 m2 Trvalé trávne porasty 

p. č. 12793/2 vo výmere    146 m2 Trvalé trávne porasty 

p. č. 12891 vo výmere    133 m2 Trvalé trávne porasty 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele 1/1   = 482,00 m2 

 

LV č. 1674  -  parcely registra „C“  

p. č. 18452  vo výmere 1305 m2 Orná pôda 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele ½    = 652,50 m2 

 

LV č. 1943  -  parcely registra „C“  

p. č. 13409  vo výmere   781 m2 Lesné pozemky 

p. č. 13410  vo výmere   899 m2 Ostatné plochy 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele ½    = 840,00 m2 

LV č. 2074  -  parcely registra „E“  

p. č. 13434  vo výmere 284 m2 Trvalé trávne porasty 

Vlastníctvo:  pod B16  Ondrička Miroslav v podiele 1/64  =     4,44 m2 

 

LV č. 2690  -  parcely registra „C“  

p. č. 13408  vo výmere   906 m2 Lesné pozemky 

Vlastníctvo:  pod B1  Ondrička Miroslav v podiele ½    = 453,00 m2 

 

Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 



 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

   

  

 

 

 

 

                                         Uznesenie č. 46/2015 

Z IV. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 13.10.2015 

K bodu 9 Rôzne: Zámery  pre PHSR na roky 2016 – 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo zámery pre PHSR na roky 2016-2022, 

pričom ich schválenie bude predmetom najbližšieho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva 

v Priepasnom.                

  Za : Hrajnohová, Marek, Valihora 

 Proti: 0       

 Zdržal sa:  0 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

   

 

 



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

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

              overovatelia zápisnice 

 

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

                                                           starosta obce 

 

 

 

Podpisy poslancov 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


