
 

       OBEC            PRIEPASNÉ 

                                                      906  15 Priepasné 109 

 

 

                                                    Z Á P I S N I C A 

                           zo zasadnutia  OZ, konaného dňa  27.09.2013  

 

 

 

Prítomní: 

1.Peter Czere 

2. Dušan Čúvala 

3.Ján Potúček 

4. Ing. Pavol Potúček 

5.Štefan Stančík – ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora 

 

Návrh programu :  

1.Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola uznesení 

5. Dodatok č.6 dohody o zriadení spoločného školského obvodu 

6. S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné 

    a plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ 

7. Čerpanie rezervného fondu 

8. Prerokovanie žiadosti JDS 

9.Rôzne 

10.Záver 



 

1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta všetkých srdečne privítal na rokovaní  dnešného Obecného zastupiteľstva. 

Z dnešného OZ sa ospravedlnil pán poslanec Štefan  Stančík.  

2. Určenie overovateľov zápisnice 

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

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

3. Schválenie programu rokovania 

 
 Pán starosta  prečítal navrhované body programu : 

Program:  
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Dodatok č.6 dohody o zriadení spoločného školského obvodu 
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné 
    a plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ 
7. Čerpanie rezervného fondu 
8. Prerokovanie žiadosti JDS 
9. Rôzne 
10.Záver 

 

Pán starosta sa spýtal či si niekto z poslancov želá doplniť nejaký bod programu zasadnutia? 
Keďže sa nikto neprihlásil  dal hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

Poďakoval pánom poslancom, program dnešného zastupiteľstva bol schválený. 

4. Kontrola uznesení 

Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

 
Pán starosta sa spýtal, či má  niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení? Nikto nemal. 
Dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  kontrolu 
uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené 
priebežne. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 



Zdržal sa niekto 0?. 

 
5. Dodatok č.6 dohody o zriadení spoločného školského obvodu 
 
K dnešnému rokovaniu  neboli predložené žiadne pripomienky ani návrhy k dodatku č. 6 dohody 
o zriadení spoločného školského obvodu, ktorá bude aj prílohou zápisnice . Pán starosta sa spýtal či 
má niekto nejaké otázky k tomuto bodu programu? Nikto nemal. Dal teda hlasovať, že 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok  č. 6 dohody o zriadení spoločného školského 
obvodu s obcou Košariská. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

 

6.  Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Priepasné a plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ. 

Pán starosta sa spýtal či má niekto návrhy, otázky, pripomienky k uvedeným dokumentom: Správe  o 
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Priepasné a Plánu 
kontinuálneho vzdelávania,  ich obsahu, alebo činnosti Materskej školy v Priepasnom? Dokumenty 
budú prílohou zápisnice. 

Prečítal návrh uznesenia: 

6a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné za školský rok 2012/13. 

6b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy 
Priepasné na školský rok 2013/2014. 

Pán starosta sa spýtal či má niekto pripomienky alebo iný návrh? Nikto nemal, dal teda hlasovať že, 

6a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné za školský rok 2012/13. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

6b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy 
Priepasné na školský rok 2013/2014. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

7. Čerpanie rezervného fondu 

Uznesením č. 18  5d) zo dňa 27.6.2013 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schválilo použitie 
rezervného fondu na investíciu zakúpenie kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu 
havarijného stavu pre zabezpečenie prevádzky Materskej školy v Priepasnom v hodnote 4000,-Eur. 



Zároveň uznesením  č. 17 5c)  zo dňa 27.6.2013  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schválilo použiť 
čiastku rezervného fondu vo výške 5 570,49 Eur na investície. 

Nakoľko pri rokovaniach na predchádzajúcom zastupiteľstve nebol známy havarijný stav komína, 
ktorý by ohrozoval ľudí a bezpečnú  prevádzku kúrenia, bolo nutné  čiastku z rezervného fondu 
schválenej na investície  použiť  na odstránenie havarijného stavu v súlade s uznesením č. 17 a to tým, 
že verejné obstarávanie muselo zohľadniť  zvýšené náklady na investíciu. Predpokladaná schválená 
hodnota na zakúpenie kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného stavu pre 
zabezpečenie prevádzky Materskej školy v Priepasnom v hodnote 4000,-Eur sa zvýšila na 5061,47 
eur. Navrhol obecnému zastupiteľstvu, aby vec prerokovalo. 

Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky k tomuto bodu programu? 
Nikto nemal. 

Prečítal návrh uznesenia: 
 

7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie nutnosť zvýšenia nákladov na zakúpenie 
kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného stavu pre zabezpečenie prevádzky 
Materskej školy v Priepasnom. 

7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zvýšiť použitie rezervného fondu na investíciu na 
čiastku 5 061,47 €  na  zakúpenie kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného 
stavu pre zabezpečenie prevádzky Materskej školy v Priepasnom ,z pôvodnej čiastky 4 000,- € ,ktorá 
bola schválená uznesením č. 18 na OZ konanom dňa 27.6.2013  . 

Pán starosta sa spýtal či má niekto iný návrh na uznesenie? 

Nikto nemal, dal hlasovať že, 

7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie nutnosť zvýšenia nákladov na zakúpenie 
kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného stavu pre zabezpečenie prevádzky 
Materskej školy v Priepasnom. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zvýšiť použitie rezervného fondu na investíciu na 
čiastku 5 061,47 €  na  zakúpenie kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného 
stavu pre zabezpečenie prevádzky Materskej školy v Priepasnom ,z pôvodnej čiastky 4 000,- € ,ktorá 
bola schválená uznesením č. 18 na OZ konanom dňa 27.6.2013  . 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

8. Prerokovanie žiadosti JDS 

V pracovných materiáloch ste dostali žiadosť JDS v Priepasnom, ktorá bude i prílohou k zápisnici. 
Opäť dávam na vedomie obecnému zastupiteľstvu záväzok vyplývajúci z memoranda podpísaného 
s vládou SR o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej 
stability verejného sektora na rok 2013 a to, že rozpočet obcí  pod 2000 obyvateľov v záujme naplniť 
cieľ memoranda zaväzuje obce aby v rozpočtoch na rok 2013 oproti schválenému rozpočtu na rok 
2012  nezvyšovalo výdavky, čo znamená aby boli bežné výdavky maximálne na úrovni schválených 



rozpočtov na rok 2012. Zároveň Vás informujem, že Podiel na dani z príjmov FO pre rok 2013 vrátane 
zúčtovania za rok 2012 v Eur ktorý bol pôvodne 85 435€ sa zmenil po aktualizácii k júlu na 84038€, 
čiže je o 1397€ menší. Taktiež ste v pracovných materiáloch obdržali problematiku JDS na celom 
Slovensku ktorým sa zaoberá ZMOS v pracovnom dokumente námety na spoluprácu a stanoviská. 
Jedným z nich je námet na spoluprácu Napomáhať konštruktívnej spolupráci medzi samosprávami a  
ZO JDS a dennými centrami / Klubmi dôchodcov.  
Stanovisko kancelárie ZMOS: V súlade so zákonmi a zásadami hospodárenia s majetkom obce a 
ďalšími normatívnymi dokumentmi obce  je možné vytvárať priestor pre realizáciu aktivít spolkov 
a organizácii zameraných na všeobecne prospešné aktivity vrátane základných organizácii 
združujúcich seniorov. Poskytnutie bezodplatného priestoru pre činnosť akejkoľvek organizácie, t.j. 
znášať aj prevádzkové náklady a náklady na údržbu musí byť prijaté v súlade so zákonom o majetku 
obce, zákonom o rozpočtových pravidlách, princípmi hospodárnosti a efektívnosti, a zásadami 
hospodárenia. Finančne podporovať aktivity   ZO  JDS nepatrí do výhradnej právomoci starostu,  
 ale vzhľadom na okolnosti môže mať výhradné právo o tom rozhodovať obecné zastupiteľstvo. 
Spolupráca s JDS v Priepasnom je v súčasnosti na dobrej úrovni avšak každý vie, že každého 
ekonomická situácia nie je priaznivá. Je nutné zvážiť, či neposúdiť skôr konkrétnu pomoc pre  aktivitu 
o ktorú by nás požiadali. Poprosil Obecné zastupiteľstvo, aby  žiadosť prerokovala a zaujala 
stanovisko v danej veci. 

Prihlásil sa pán Ing. Pavol Potúček, ktorý navrhol, aby dotácia bola poskytnutá na konkrétnu akciu. 

Pán starosta Peter Czere dodal, že spolupráca s JDS v Priepasnom je veľmi dobrá. Pri rôznych akciách 
dobrovoľne  prinesú napečené koláče. Obec si zase vypožičiava riad. Podporujeme rôzne aktivity, 
majú zdarma priestory v KD, podporujeme spoluprácu s Dunajskou Lužnou. JDS nežiada konkrétnu 
čiastku, preto je na Vás ako sa rozhodnete.                                                                 

 Prihlásil sa pán Ján Potúček, ktorý povedal, že je tiež za poskytnutie finančnej čiastky na konkrétne  
akcie.                                                                                                                                                   
Ďalej sa prihlásil pán Vladimír Valihora a povedal, že by nebolo dobré keby sa im to zamietlo.        
Spýtal sa či má ešte niekto pripomienky alebo návrhy. Nikto nemal. 

 Pán Peter Czere navrhol Obecnému zastupiteľstvu text uznesenia v tomto znení: 

8) a Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie žiadosť JDS v Priepasnom        

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0? 

8) b Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom žiada JDS v Priepasnom k opätovnému prerokovaniu 
žiadosti do 15.11.2013 s tým, že predloží konkrétny plán aktivít a vypracuje rozpočet.                          

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0          
Zdržal sa niekto 0? 

9. Rôzne  

- dodatok Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.905116 

Nakoľko úspory v rozpočte sú dôležité hľadajú sa spôsoby ako šetriť. Po rokovaní so spoločnosťou 
Right power energy,  pôvodne s názvom Komunal energy s ktorou má obec dlhodobo uzatvorenú 
zmluvu sa podarilo  výrazne znížiť cenu  energie pre nasledujúci rok 2014. Dodatok zmluvy č.905116 
s presným znením máte pred sebou a bude zverejnená na webstránke obce. 



Jednotarif  65 €/mwh Nízka tarifa 48,20€  Vysoká 69,50 € Mwh, Verejné osvetlenie 54 € Mwh 
Nové : Jednotarif  62 €/mwh Nízka tarifa 46 €  Vysoká 59,90 € Mwh, Verejné osvetlenie 45,50 € Mwh 

Prihlásil sa pán Ján Potúček a spýtal sa prečo sa rozhodli znížiť cenu ?                                                                    

Pán starosta Peter Czere odpovedal, že zníženie cien je z dôvodu veľkej konkurencie.                 

Prečítal návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie dodatok Zmluvy  o združenej dodávke 
elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.905116. 

Spýtal sa či má niekto iný návrh na uznesenie? Nikto nemal. 

Dal hlasovať, že 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie dodatok Zmluvy  o združenej dodávke 
elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.905116. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

- informácie k projektom a aktivitám obce : 

Pán starosta informoval prítomných poslancov o ďalších pripravovaných projektoch. 
PROJEKT, ktorý podporilo Ministerstvo Kultúry SR: Muzikantské dielne v Priepasnom bol 
verejnosťou a účastníkmi vyhodnotený ako úspešný. V súčasnosti sa pripravujú veci k vyúčtovaniu 
projektu. 
PROJEKT: Vytvorenie areálu, pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - architektonicko - 
urbanistická štúdia  prebieha. Výsledkom pracovného  stretnutie s architektom  je dotvorenie areálu pri 
ihriskách , kde budú súčasťou areálu  integrované informačné prvky na ktorých budú informácie 
ohľadom krajinných a prírodných hodnôt nášho kopaničiarskeho regiónu. Projektová dokumentácia 
architektom bude odovzdaná obci v priebehu cca. dvoch týždňov. Následne  projekčná firma 
prisľúbila že kompletne spracuje grafickú aj textovú časť prihlášky do  programu obnovy dediny na 
rok 2014 a to na konkrétnu realizačnú aktivitu vyplývajúcu z projektu. 

Ďalší PROJEKT :Obec požiadala v auguste v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 -2013 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Ide o projekt rekonštrukciu a modernizáciu 
rekreačnej zóny Priepasné č. p. 13165/2. Žiadosť bola  v auguste prijatá cez Kopaničiarsky región – 
miestnu akčnú skupinu, v súčasnosti je už MAS schválená a zasielajú ju na Pôdohospodársku platobnú 
agentúru, ktorá rozhodne o výsledku podpory, verme že pozitívne.  

 Informácie k projektom sú zverejnené na stránkach obce www.priepasne.sk 

- phsr návrh spoločnosti 

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o ponuke spolupráce spoločnosťou Open Door  s.r.o., 
ktorej predmetom je bezodplatné prepracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategickým dokumentom.  
Podľa zákona 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja sa podpora regionálneho rozvoja 
vykonáva aj podľa programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHSR obce).  
PHSR obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami 
ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho 



rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza a je 
vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.  
PHSR obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti. Analyticko-strategická časť 
obsahuje najmä:  
a) súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a 
charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,  
b) hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie 
v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,  
c) analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,  
d) určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok 
udržateľného rozvoja obce,  
e) stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a 
ciele rozvoja obce,  
f) analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce.  
 
Programová časť obsahuje najmä:  
a) zoznam opatrení a aktivít pre zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja obce,  
b) inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  
c) finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky 
realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,  
d) systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 
obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,  
e) časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.  
 
PHSR obce ako aj jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Aktualizácia PHSR obce sa 
vypracúva podľa potreby. Je nevyhnutné program obce pravidelne monitorovať a vyhodnocovať, na 
základe zistení je možné navrhnúť a zapracovať potrebné zmeny a spresnenia. Potreba zmien v 
spracovanom programe sa môže vyskytnúť z rôznych príčin, ako napríklad:  
- zmena legislatívy (napríklad iba minimum spracovaných programov rozvoja v súčasnosti spĺňa 
požiadavky nového zákona č. 539/2008 Z. z. a je potrebné väčšinu z nich aktualizovať a zosúladiť s 
podmienkami zákona),  
- zmena existujúcich programových dokumentov vyššej úrovne (v prípade ich zmeny je potrebné 
analyzovať a dopracovať zosúladenie PHSR obce s uvedenými programami),  
- vytvorenie nového dokumentu vyššej úrovne a potreba harmonizácie obecných programov s týmto 
dokumentom,  
- zásadnejšia zmena podmienok na miestnej úrovni (obec, mikroregión), ako je napríklad neplánovaná 
ponuka významného investora, alebo vážna živelná pohroma a pod.  
 
Je potrebné, aby bol dokument neustále v súlade ako s vnútornými tak aj s vonkajšími podmienkami. 
Iba takto môže program rozvoja plniť svoj účel, či už smerom von (napr. pri získavaní finančných 
zdrojov, alebo investorov), ako aj smerom dnu, pri zefektívňovaní využívania miestnych zdrojov. 
V súčasnosti je nevyhnutné aktualizovať takmer všetky spracované PHSR vo väzbe na schválený 
zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, nakoľko iba minimum spracovaných 
obecných PHSR spĺňa požiadavky tohto zákona, keďže značná časť PHSR bola v obciach 
spracovávaná v rokoch 2006-2007 (ako súčasť procesu prípravy na nové programové obdobie EÚ 
2007-2013). 
 



Je viacero dôvodov, z ktorých obce pristupujú k vypracovaniu PHSR:  
1. Povinnosť mať PHSR obce stanovuje zákon č. 539/2008 Z. z. 
2. PHSR je prostriedok, ako získať viac bodov pri žiadostiach o financovanie najmä z EÚ fondov a 
zvyšuje väčšiu šancu na zisk externých finančných prostriedkov.  
3. Menšie obce spravidla nemajú spracovanú žiadnu územno-plánovaciu dokumentáciu a PHSR im to 
čiastočne nahrádza.  
4. Vďaka auditu sa získa komplexný prehľad o obci, o tom, čo všetko sa na území obce nachádza.  
5. Stanovenie si jasných, konkrétnych cieľov a priorít rozvoja obce a zadefinovanie ciest ako ich 
dosiahnuť, čo zásadne napomáha riadenému a trvalo udržateľnému rozvoju obce.  
6. PHSR ako strednodobý záväzný program schválený zastupiteľstvom je nástrojom na zachovanie 
jednotnej línie rozvoja obce aj pri zmenách vedenia obce a politických zmenách.  
 
Mnohé obce majú vlastné skúsenosti s nepriaznivým účinkom povodní a záplav. Pri realizácii alebo 
aktualizácii PHSR obce je preto potrebné, aby sa nezabúdalo myslieť na vymedzenie inundačných 
(záplavových) území, v ktorých by sa nepovoľovala výstavba, a taktiež aby hospodárske aktivity čo 
najmenej prispievali k možnosti zvýšenia povodňového rizika. K rozvoju obce tak môže prispieť aj 
správne zadefinovanie možných problémov majúcich vplyv na povodne a záplavy a ich komplexné 
riešenie v spolupráci so všetkými zainteresovanými skupinami (lesníci, poľnohospodári, obyvatelia, 
vlastník vodného toku a pod.). 

Zdroj: www.zmos.sk 

Pán starosta oboznámil prítomných poslancov o ponuke spolupráce spoločnosťou Open Door  s.r.o., 
ktorej predmetom je bezodplatné prepracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 
Zároveň sa oboznámili s návrhom zmluvy tejto spoločnosti, ktorá navrhuje našej obci  aktualizáciu 
PHSR obce Priepasné v prípade spolupráce pri vypracovaní žiadostí na projekty  v novom 
programovacom období.  

Pán starosta sa spýtal, či má niekto otázky alebo pripomienky.                                                                                          
Prihlásil sa Ing. Potúček a navrhol, že Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie ponuku spoločnosti 
Open Door, s.r.o.                                                                                                                                  

Pán starosta prečítal návrh uznesenia. 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie ponuku spoločnosti Open Door, 
s.r.o. 

Spýtal sa či má niekto iný návrh na uznesenie. Nikto nemal. Dal hlasovať, že                                                                                                                                          
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie ponuku spoločnosti Open Door, 
s.r.o  

 Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0? 

 - odpad analýza ? 

Pán starosta podrobne rozobral problematiku komunálneho odpadu, kde zdôraznil, že došlo k zvýšeniu 
množstva odpadu o 6,45 tony oproti roku 2012. Pracovný materiál o nakladaní s komunálnym 
odpadom v roku 2013 tvorí prílohu zápisnice. Ďalej oboznámil prítomných poslancov, že momentálne 
rieši skládku odpadu pri lyžiarskom vleku v našom katastri. Upozornila ho na to polícia, tak požiadal 
p. Šullu, aby skládku odstránil a dal všetko do poriadku. 

 



   Pán starosta Peter Czere informoval prítomných poslancov, že mesto Brezová pod Bradlom 
pripravuje Územný plán mesta Brezová pod Bradlom. Ide o strategický dokument a pokiaľ bude mať 
niekto záujem, informáciu nájde na www.mesto.sk Brezová pod  Bradlom. 

Spýtal sa či má niekto nejaké ďalšie príspevky k tomuto bodu programu? 

Prihlásil sa Ján Potúček a povedal, že nevie o čo konkrétne ide a preto sa k tomu nemôže vyjadriť. 
Ďalej mal návrh na zmenu dopravného značenia v časti od  KD Priepasné asi 300 m smer Jednota, aby 
sa požiadalo o značku 70 km/h. 

Prihlásil sa p Dušan Čúvala a povedal, že je zbytočné na 200m alebo 300m meniť značenie.  

Pán starosta odpovedal, že z dôvodu bezpečnosti premávky a tiež z dôvodov  finančných by to nechal 
tak ako je to teraz. 

Pán starosta sa spýtal či má ešte niekto otázky k bodu rôzne. Nikto nemal. 

10 Záver 

Týmto zasadnutie OZ ukončil, poďakoval všetkým zúčastneným a poprial príjemný zvyšok dňa. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

overovatelia zápisnice 

 

 

 

   

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

                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              U Z N E S E N I A 

                           zo zasadnutia  OZ konaného dňa  27.09.2013 

                                                           

                                                        Uznesenie  č. 44 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok  č. 6 dohody o zriadení spoločného školského 
obvodu s obcou Košariská. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

                                                         Uznesenie  č. 45 

 

6a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Správu o výsledkoch a podmienkach  
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné za školský rok 2012/13. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?.  

                                                        Uznesenie  č. 46 

 

6b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  Plán kontinuálneho vzdelávania Materskej školy 
Priepasné na školský rok 2013/2014. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

                                                        Uznesenie  č. 47 

 

7a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie nutnosť zvýšenia nákladov na zakúpenie 
kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného stavu pre zabezpečenie prevádzky 
Materskej školy v Priepasnom. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

 



 

                                                        Uznesenie  č. 48 

 

7b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zvýšiť použitie rezervného fondu na investíciu na 
čiastku 5 061,47 €  na  zakúpenie kotla, montáže a sprevádzkovanie kúrenia z dôvodu havarijného 
stavu pre zabezpečenie prevádzky Materskej školy v Priepasnom ,z pôvodnej čiastky 4 000,- € ,ktorá 
bola schválená uznesením č. 18 na OZ konanom dňa 27.6.2013  . 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

 

 

Uznesenie  č. 49 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť JDS v Priepasnom, žiadosť opätovne prerokuje do 
15.11.2013 s tým, že  JDS v Priepasnom dopracuje konkrétny plán aktivít a rozpočet na konkrétnu 
akciu .  

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

 

                                                             Uznesenie  č. 50 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie dodatok Zmluvy  o združenej dodávke 
elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č.905116. 

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

                                                              Uznesenie   č. 51 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie ponuku spoločnosti Open Door, 
s.r.o.  

Kto je za? Ing. Pavol Potúček, Ján Potúček, Dušan Čúvala, Vladimír Valihora, Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto 0?. 

 

 



 

 

 

 

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

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

      overovatelia zápisnice 

 

 

   

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

                                                                 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


