
                                                            OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                          Z Á P I S N I C A 

                                             zo zasadnutia OZ konaného dňa 9. 3. 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 pondelok  9.3.2015  o 15:45 h 
v zasadačke  v budove Obecného úradu Priepasnom. 

 

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Hrajnohová  

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek 

5. ing. Pavol Potúček ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora ospravedlnený 

 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie žiadostí 
5. Zápisy do kroniky 
6. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
7. Rôzne 
8. Záver 
 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 5.3.2015 

Zverejnené na webstránke obce dňa: 6.3.2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 11.3.2015 

 

 



 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta otvoril rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade 
s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom zriadení s tým, že všetci obdržali pozvánku 
a všetok materiál. Nakoľko ide o prvé rokovanie po prvom  slávnostnom ustanovujúcom 
zasadnutí v bode rôzne mohli poslanci v prípade záujmu predložiť prípadné návrhy 
k štruktúre programu a rokovaniu.. 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil  p. Annu Švrčkovú , za overovateľov 
pánov poslancov Jána Mareka a Lenku Hrajnohovú.  

Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili pán Ing. Pavol Potúček a Vladimír Valihora. 
Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, pán starosta oznámil, že 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  

2.  Schválenie programu rokovania  

Program:  

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie žiadostí 
5. Zápisy do kroniky 
6. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
7. Rôzne 
8. Záver 
 

 
 

Potom sa spýtal, či chce niekto  doplniť nejaký bod programu? Keďže sa nikto neprihlásil, dal 
hlasovať o programe. 

Za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Proti? 0  Zdržal sa ? 0 .  
 

3. Kontrola uznesení 
 
Pán starosta dal na vedomie, nasledovne : 
 - uznesenie č. 24 zo dňa 12.5.2014 nevyžadovalo jeho plnenie- splnené 

- uznesenie č. 56/2014 zo dňa zo dňa 30.9.2014 plnené. Vo vyvlastňovacom konaní  bol 
podaný návrh na súd, s ktorým starosta oboznámil v bode rôzne. 

 Potom sa spýtal, či má  niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení? Keďže sa nikto 
neprihlásil, dal hlasovať že: 
 



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, Malečka, Marek  Proti? 0  Zdržal sa ? 0 . 

4. Prerokovanie žiadostí 
 
Na obec boli doručené viaceré žiadosti týkajúce sa miestnych poplatkov za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady , oslobodení dane zo stavieb a poskytnutia finančnej či 
nefinančnej podpory. Celkovo doručených žiadostí týkajúcich sa miestnych poplatkov za 
komunálne 
odpady boli 4, oslobodení od dane 2 a  poskytnutia finančnej či nefinančnej podpory 2. 
Žiadosti  týkajúce sa miestnych poplatkov a daní budú doriešené v zmysle schválených 
všeobecne záväzných predpisov. Ostatné boli predmetom rokovania. 
 
Potom sa spýtal, či má  niekto nejaké otázky k bodu  4. 
Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať že: 
 
4a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie doručené žiadosti. 

 

Za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa? 0 . 
 
4b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nefinančnú jednorázovú dávku sociálnej 
pomoci vo vecnej forme na nevyhnutné výdavky pre dve maloleté deti, v hodnote 100 Eur, 
žiadateľke pani Mariane Romanovej narodenej 13.05.1988, bytom Priepasné 100. 
 
Za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Proti? 0  Zdržal sa? 0 . 

5. Zápisy do kroniky 

 
V súlade so štatútom obecného kronikára Obce Priepasné §4 – Schválenie zápisov do 
kroniky poslanci obdržali v pracovných materiáloch navrhované zápisy, ktoré budú doplnené 
obsahovo kronikárom. 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto iný návrh alebo otázky? 
Prihlásil sa pán Malečka ohľadom zápisu- Zabezpečenie pohrebu Jána  Potúčka z Dlhého 
Vŕšku. 
Mal pripomienku, že toto tam podľa neho nepatrí. Obecné zastupiteľstvo danú vec 
prerokovalo. 
 Pán starosta dal hlasovať nasledovne 
5a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vyčiarknutie zápisu z navrhovaného  

zoznamu zápisov do kroniky : 

Zabezpečenie pohrebu Štefana  Potúčka z Dlhého Vŕšku 
Kto je za?  Hrajnohová, Malečka Kto proti?  0 Zdržal sa? Marek 

 
5 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zápisy do kroniky za rok 2014, ktoré sú 
prílohou zápisnice. 

Za? Hrajnohová, Malečka, Marek  proti? 0  Zdržal sa? 0 

6. Návrh na čerpanie rezervného fondu 
 



Zostatok nevyčerpaného rezervného fondu z roku 2014 je 1 858,57 Eur. Rezervný  fond je 
možné použiť iba na kapitálové výdavky a splátku úverov. Z dôvodu finančného zdravia obce 
pán starosta navrhol,  aby boli financie použité na splátku úverov. 
 
Potom sa spýtal, či má  niekto nejaké otázky k bodu  6. Keďže sa nikto neprihlásil, dal 
hlasovať: 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie zostatku rezervného fondu na 
splátku úveru v čiastke  1 858,57 Eur. 
 
Za? Hrajnohová, Malečka, Marek Kto proti? 0  Zdržal sa? 0 

7. Rôzne 
 
V bode rôzne pán starosta informoval poslancov o sponzorskom – kniha, bola podporená 
sumou vo výške 900,- € z firmy Drevorez Priepasné spol. s r.o.. Kniha bola oficiálne uvedená 
do života dňa 8.3.2014. Ďalej pán starosta informoval o projektoch obce. 
Ďalej informoval prítomných poslancov o  novom návrhu  na súde, o programe rozvoja 
vidieka, o zbernom dvore, plánované výzvy   
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo všetky príspevky v bode rôzne a súvisiace 

veci z kontroly uznesení, ktoré boli v pracovných materiáloch. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie výzvy Programu rozvoja 
vidieka, prioritu predkladania projektov prerokuje podľa aktuálnej výzvy . 

Za? Hrajnohová, Malečka, Marek proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 

8. Záver 
 
Pán starosta poďakoval prítomným a zaželal  pekný zvyšok dňa. 
                   
 

 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 12.3.2015 

Zverejnené na webstránke obce dňa: 12.3.2015 

Zvesené z úradnej tabule dňa: .................2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



Príloha č. 1 k Zápisnici OZ z 9.3.2015 
Návrh BOD č. 5:  Zápisy do kroniky, pracovný materiál, k OZ. 9.3.2014 
Pozn. poradie zápisov a prípadnú zmenu slovosledu, či nadpisu určí kronikár 

• Veľmi teplá, suchá zima bez snehu 2013/2014 
  Volebný rok 2014 
- marec Voľby prezidenta SR - dve kolá 
- máj Voľby do Európskeho parlamentu 
- november Voľby do orgánov samosprávy obcí 
03.05.2014 Fakľový pochod na Bradlo 03.05.2014 
 
14.06.2014 Deň zdravia 2015, podpora od VSŽP a NsP Myjava 
 
26.06.2014 Rozprávkové Priepasné s pesničkovo-divadelnou šou Fíha Tralala 
 
04-06.07 2014 Naj dedinka Slovenska - Priepasné vo verejnoprávnej televízii 
 
19. 07.2014 Návšteva z Dunajskej Lužnej s prechádzkou do Batíkovej 
 
26.07.2014 Letokruhy spod Bradla v Priepasnom, cesta na koči po pôvodnej ceste na cintorín 
v Košariskách a poklona priepasňanským primášom, 110 rokov rokov od narodenia Jána Petruchu 
 
27.7.2014 Nešpor U Mosnáčkov 
 
14 - 17.08.2014 Muziganské Priepasné a letný hudobný tábor – hudobná a tanečná škola, podpora 

moderátorom Romanom Bombošom 

 
6.09.2014 Priateľský zápas a návšteva obce Dunajská Lužná pri príležitosti „Dňa obce Dunajská 
Lužná“ 
 
12.09.2014 Záplavy v Priepasnom  
 
18.10.2014 – Slávnostné stretnutie pri príležitosti udeľovania verejných uznaní obcou Priepasné, 
mesiaca úcty k starším a uvedenia Priepasňanskej pece do života 
-pečenie priepasňanského chleba 
 
09.11.2014 Svätomartinský lampiónový sprievod a balóny prianí 
 
15.11.2014 Komunálne voľby 2014, výsledky 
 
05.12. 2014 Príchod Sv. Mikuláša 
            Starosta na Medzinárodnej konferencii „100. výročie začiatku 1. svetovej vojny“ 

• Schválená finančná podpora knihy  autorky Silvie Konečnej „Priepasné v dokumentoch 
a spomienkach“ 

• Úspešne dokončené projekty 
• Zabezpečenie pohrebu Jána Potúčka z Dlhého Vŕšku 
• Vzdelávanie v Materskej škole a počet detí 
• Poľovníctvo v Priepasnom 
• Drevorez opäť zamestnáva 
• Veľký záujem o ornú pôdu 
• Ukončený súdny spor vo veci „cesty pri futbalovom ihrisku“ 
• Nový pracovník Chránenej dielne 
• Priepasné v médiách 
• Tradičná nástrojová hudba v Priepasnom, spracovaný dokument v spolupráci 

s Petrom Obuchom o histórii hudby na webstránku obce a spracovaná dokumentácia 
na pylóny Ing. Viliamom Jánom Gruskom k pocte primášom Kolárikovi a Petrucho 

 



 

                      Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 1 - 8 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 9.3.2015                              I/2014 

  

                                    Uznesenie č. 1/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

                           Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                                schvaľuje 

                           program dnešného obecného zastupiteľstva 

 

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                       Uznesenie č. 2/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

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. 

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 



                                             Uznesenie č. 3/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

 

K bodu 4: Prerokovanie žiadostí 

 

4a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie doručené žiadosti. 

 

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

                                              Uznesenie č. 4/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

 

K bodu 4: Prerokovanie žiadostí 

 

4b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje nefinančnú jednorázovú dávku sociálnej 

pomoci vo vecnej forme na nevyhnutné výdavky pre dve maloleté deti, v hodnote 100 Eur, 

žiadateľke pani Mariane Romanovej narodenej 13.05.1988, bytom Priepasné 100. 

 

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 



                                      Uznesenie č. 5/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

 

K bodu 5: Zápisy do kroniky   

5a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vyčiarknutie zápisu z navrhovaného  

zoznamu zápisov do kroniky : 

Zabezpečenie pohrebu Štefana  Potúčka z Dlhého Vŕšku 
Kto je za?  Hrajnohová, Malečka Kto proti?  0 Zdržal sa niekto? Marek 

 

 

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

                                           Uznesenie č. 6/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

 

K bodu 5: Zápisy do kroniky   

 

5 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zápisy do kroniky za rok 2014, ktoré sú 
prílohou zápisnice. 

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

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 



 

                                          Uznesenie č. 7/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

 

K bodu 6: Návrh na čerpanie rezervného fondu 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom navrhuje použitie zostatku rezervného fondu na splátku 
úveru v čiastke  1 858,57 Eur. 

  

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 

 

 

 

 

                                             Uznesenie č. 8/2015 

Z I. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 9.3.2015 

 

 

K bodu 7:  Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie výzvy Programu rozvoja vidieka, 
prioritu predkladania projektov prerokuje podľa aktuálnej výzvy . 

V Priepasnom  9.3.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce 

 

 



 

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

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

              overovatelia zápisnice 

 

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

                                                           starosta obce 

 

 

 

 

Podpisy poslancov 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 


