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                                                                 OBEC PRIEPASNÉ 

                                                                  15 Priepasné 109 

 

             Z Á P I S N I C A 
       zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12. 2013 

      
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 riadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutoční  v štvrtok  13.12.2013 o 16.30 h v priestoroch  
Obecného úradu  v Priepasnom. 

 

Prítomní: 
1. Peter Czere 
2. Dušan Čúvala 
3. Ján Potúček 
4. Pavol Potúček,  
5. Štefan Stančík omluvený 
6. Vladimír Valihora   
 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ 

 

 
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh o neuplatňovaní programovej štruktúry obce 
6. Návrh Dodatku č.1 dohody o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  
so sídlom na území obce Priepasné  
7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 
8. Prerokovanie žiadosti JDS 
9. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2013 
10. Návrh viacročného rozpočtu Obce Priepasné na roky 2014 – 2016 
11. Pripravované podujatia na rok 2014 
12. Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
13. Požiarny poriadok obce - návrh 
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14. Rôzne 
15. Záver 

 

1.Otvorenie zasadnutia 

Pán starosta všetkých privítal na rokovaní dnešného Obecného zastupiteľstva. 
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil p. Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov 
Ing. Pavla Potúčka  a Vladimíra Valihoru.  Pán Stančík Štefan sa ospravedlnil z dôvodu 
prácenenschopnosti. 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  sa spýtal, či si niekto želá doplniť nejaký bod programu, alebo niečo v programe 
upraviť? Nikto sa neprihlásil. 
Navrhol, aby bol  do rokovania Obecného zastupiteľstva do bodu rôzne zahrnutý bod:  
Záznam  z následnej finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 31.12.2012 

Čiže navrhovaný body programu sú: 

1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh o neuplatňovaní programovej štruktúry obce 
6. Návrh Dodatku č.1 dohody o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  
so sídlom na území obce Priepasné  
7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 
8. Prerokovanie žiadosti JDS 
9. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2013 
10. Návrh viacročného rozpočtu Obce Priepasné na roky 2014 – 2016 
11. Pripravované podujatia na rok 2014 
12. Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
13. Požiarny poriadok obce - návrh 
14. Rôzne 
15. Záver 

 

Keďže nikto nemal pripomienky k programu, dal hlasovať  za prijatie bodu programu. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 Potom dal starosta obce hlasovať o  ostatných bodoch programu s doplnením schváleného bodu  
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Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

Program dnešného zastupiteľstva bol schválený i s doplnený bodom. 

 

4. Kontrola uznesení 

Pán starosta oboznámil  prítomných nasledovne:  

Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

Spýtal sa či má niekto  nejaké otázky k bodu kontrola uznesení. 

Keďže sa nikto neprihlásil 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 : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

5. Návrh o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 

Pán starosta oboznámil prítomných nasledovne: 

Dňa 29.11.2013 bola schválená novela zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 

V bode 3. bolo schválené 

3. V § 4 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, 
ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do 2000 rozhodne o neuplatňovaní programu 
obce.“.   

Dôvodová správa: 

K bodu 3 

Navrhuje sa doplnenie odseku 5, podľa ktorého môže obecné zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov 
rozhodnúť o neuplatňovaní programovej štruktúry v rozpočte obce. 

Pôvodné znenie odseku 5 zákona 583/2004 znelo : (5) Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré 
bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce (ďalej len "program obce"). Rozpočet vyššieho 
územného celku obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude vyšší územný celok realizovať z výdavkov 
rozpočtu vyššieho územného celku (ďalej len "program vyššieho územného celku"). 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia k tomuto bodu: 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 

Spýtal sa či má niekto nejaké otázky, keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať: 
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Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

6.  Návrh Dodatku č.1 dohody o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so 
sídlom na území obce Priepasné  

K návrhu dodatku neboli predložené žiadne pripomienky. 
Pán starosta prečítal  návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok  č.1 dohody o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné.  

Dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok  č.1 dohody o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné.  

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 
 
7. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 

Pán starosta sa spýtal prítomných poslancov či majú otázky, alebo pripomienky k návrhu  plánu práce 
hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 , ktorý obdržali v pracovných materiáloch. Keďže sa nikto 
neprihlásil, pán starosta  prečítal návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 
1. polrok 2014  a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 

Dal hlasovať 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. 
polrok 2014  a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

8. Prerokovanie žiadosti JDS 

Na predchádzajúcom rokovaní bolo prijaté uznesenie č.49 aby Jednota dôchodcov Slovenska  
v Priepasnom (ďalej iba JDS) predložila doplňujúci plán aktivít a vypracovali rozpočet.  Pán starosta 
oboznámil, že tieto materiály doplnili, čo bolo poslancom v kópií zaslané v pracovných materiáloch 
nasledovne: doplnená žiadosť JDS v Priepasnom, kde doplnili aktivity pre rok 2014 s rozpočtom  
vo výške 160 €.  
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Spýtal sa či má niekto nejaké otázky, nejaký návrh? Keďže sa nikto neprihlásil prečítal  návrh 
uznesenia: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-€. 

Dal hlasovať, že: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-€. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

9. Návrh na II. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2013 

Pán starosta povedal, že k  pracovným materiálom, ktoré boli poslancom zaslané neboli pripomienky. 
Spýtal sa, či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu programu. 
Keďže sa nikto neprihlásil prečítal návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje II. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2013.  

Dal hlasovať, že: Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje II. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v 
roku 2013.  

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

10. Návrh viacročného rozpočtu Obce Priepasné na roky 2014 – 2016 

K návrhu viacročného rozpočtu Obce Priepasné na roky 2014 – 2016 nám bolo doručené stanovisko 
kontrolóra obce, ktoré pán starosta prečítal  a bude tvoriť prílohu zápisnice. 

Spýtal sa či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu programu? 
Keďže sa nikto neprihlásil,  prečítal návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje viacročný rozpočet Obce Priepasné na roky 2014 – 
2016. 

Dal hlasovať, že: 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje viacročný rozpočet Obce Priepasné na roky 2014 – 
2016. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

11. Pripravované podujatia na rok 2014 
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V tomto bode pán starosta poďakoval  všetkým, ktorí sa pričinili a zúčastnili sa prípravy podujatí za 
rok 2013. Prierez podujatí tohto roka bude zverejnený v tlačovinách Naše Priepasné.  

Pre rok 2014, okrem tradičných to bude Rozprávkové Priepasné, ktoré plánujeme usporiadať spolu 
 s koncertom veľmi známej detskej pesničkovej šou Fíha Tralala, ktorá získala ocenenie ako najlepšia 
edukačná šou pre deti za uplynulý rok. Tiež je plánované Muzigantské Priepasné, ktoré bude 
obohatené o tanečníkov a je plánovaná spolupráca i s obcou Košariská na podujatí „Letorosty 2014“. 
Do budúcnosti poprosil obecné zastupiteľstvo o aktívnu propagáciu ako tradičných , tak i nových 
podujatí, a prípadné návrhy na zlepšenie a propagáciu pre skvalitnenie života a propagácie obce aj 
v spoločensko – kultúrnej oblasti na ďalšie roky. 

Spýtal sa či má niekto otázky k tomuto bodu  programu, realizovaným alebo budúcim aktivitám. 

Keďže nikto nepripomienkoval,  prešli sme k  nasledujúcemu bodu programu. 

12. Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 

 

Uznesením č. 75  z 19.12.2012  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom, prerokovalo nájom spoločnosti 
DREVOREZ Priepasné spol. s r.o. a uznesením č. 76 z 19.12.2012 má prerokovať opäť výšku nájmu. 
Činnosť firmy priniesla v roku 2013 pozitívny hospodársky výsledok. Nakoľko má zisk spoločnosti 
Drevorez slúžiť najmä k rozvoju obce a jej aktivitám obecné zastupiteľstvo prerokuje a určí  novú 
výšku nájmu a to z prevažujúcej hlavnej činnosti ktorou je ťažba guľatiny buk a dub . Pôvodná výška 
nájmu bola  určená vo výške 1500 Eur. Predpokladaná  výška nájmu pre  rok 2014 je 3000 Eur. 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky, alebo návrhy. Keďže sa nikto neprihlásil prečítal  
návrhy uznesení: 

12a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku - cenu nájmu pre rok 2014 spoločnosti 
Drevorez Priepasné, spol. s r.o. v zmysle uznesenia č. 75  z 19.12.2012. 

 

12b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie pozitívne výsledky spoločnosti Drevorez 
Priepasné spol. s r.o., v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 

 

12c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  výšku nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, 
spol. s r.o. 
         takto: 

        a) cenu  za nájom lesných pozemkov a lesných porastov v sume 2500,-Eur 

       b). cenu  za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 500,- Eur 

Celková cena nájmu  pre rok 2014 je 3000,- Eur (tritisíc Eur) 

 

12d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje, že výšku nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné 
spol. s r.o. prehodnotí najneskôr v decembri roku 2014. 
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V čase o 17:15hodine  pristúpil k zasadnutiu (prišiel) pán poslanec Čúvala Dušan. 

Pán starosta sa spýtal či má niekto otázky a či chce niekto doplniť niektoré uznesenie. 

Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovať o uznesení 

12a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku - cenu nájmu pre rok 2014 spoločnosti 
Drevorez Priepasné, spol. s r.o. v zmysle uznesenia č. 75  z 19.12.2012   

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

12b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie pozitívne výsledky spoločnosti Drevorez 
Priepasné spol. s r.o., v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

12c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  výšku nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, 
spol. s r.o. 
         takto: 
        a) cenu  za nájom lesných pozemkov a lesných porastov v sume 2500,-Eur 
        b). cenu  za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 500,- Eur 

Celková cena nájmu  pre rok 2014 je 3000,- Eur (tritisíc Eur) 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

12d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje, že výšku nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné 
spol. s r.o. prerokuje najneskôr v decembri roku 2014. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 
13. Požiarny poriadok obce - návrh 
 

Pán starosta povedal prítomným poslancom, že  pracovných materiáloch obdržali návrh požiarneho 
poriadku, ktorému predchádzalo Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2003. Nakoľko ide o zosúladenie 
s platnou legislatívou je nutné prerokovať zrušenie pôvodného VZN a prerokovať nový požiarny 
poriadok. Spýtal sa, či má niekto nejaké otázky k tomuto bodu programu, k  požiarnemu poriadku,? 
Keďže nemal,  prečítal návrhy uznesenia: 

13 a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší Všeobecne záväzné nariadenie Požiarny poriadok 
č.7/2003 z 18.10.2003 
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13 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Požiarny poriadok   z decembra 2013 

 

Potom dal  hlasovať nasledovne : 

13 a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší Všeobecne záväzné nariadenie Požiarny poriadok 
č.7/2003 z 18.10.2003 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Zdržal sa Čúvala Dušan , nikto nebol proti 

 

13 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Požiarny poriadok  z decembra 2013  

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

14. Rôzne 

14.1  Prerokovanie žiadostí  

Dňa 12.12. 2013 bola obci doručená Žiadosť o o príspevok na záujmové vzdelávanie v CCVČ 
nesúhlas z rozhodnutím OZ Priepasné. Materiály k rokovaniu mali poslanci OZ pripravené 
v dokumente pred sebou.  

Predmetom rokovania OZ zo dňa 30.4.2013 bolo prerokovanie žiadostí z dôvodu zmeny spôsobu 
financovania záujmového vzdelávania v centrách voľného času (ďalej len „CVČ“) v súlade s novelou 
zákona 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení 
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 
Ak obec nemá vo svojom území zriadené žiadne centrum voľného času (ďalej len ,,CVČ“), všeobecne 
záväzným nariadením neurčuje podrobnosti financovania CVČ. Obec koeficientom 1,1 prepočíta, 
koľko financií jej na záujmové aktivity pripadá z. Obec výnos z daní z príjmov fyzických osôb,  
v prípade CVČ, prepočíta koeficientom 1,1 a túto sumu rozdelí na mimo obecné CVČ podľa rozsahu 
ich činnosti. Výška finančných prostriedkov, ktoré obec poskytne, bude závisieť od toho, koľko žiadostí 
a na koľko detí budú požadovať zriaďovatelia CVČ. 
Obec, ktorá nemá na svojom území CVČ a bude financovať CVČ mimo územia svojej obce, musí mať 
dohodu (zmluvu) o poskytovaní finančných prostriedkov a spôsobe ich kontroly. Podielové dane nie sú 
účelovo viazané a ako ich obec prerozdelí, rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Aj keď obec má 
napočítané finančné prostriedky na školské zariadenie, ale reálne ich tam nepotrebuje, môže ich 
použiť v obci na akýkoľvek iný účel, napr. ako rezervu na kapitálové výdavky v budúcich rokoch alebo 
na podporu starostlivosti obce o mládež v zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou 
(§ 6, § 14 ods. 1 písm. b) a § 15.). Odporúča sa túto finančnú čiastku preukázateľne ale použiť na 
podporu starostlivosti o mládež.  
Na minulé rokovanie obecného zastupiteľstva v Priepasnom obdržalo žiadosti ktoré majú poslanci OZ 
z CVČ Myjava, CVČ Brestovec a Cirkevné CVČ (ďalej len CCVČ) Myjava-Brestovec. 
Nakoľko sa niektorí žiaci nachádzali v rôznych CVČ duplicitne, resp. zákonný zástupcovia žiakov 
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nepotvrdili, že ich deti navštevujú CVČ, obec Priepasné požiadala žiadateľov o kópie rozhodnutí, resp. 
prihlášok do CVČ podpísané zákonným zástupcom dieťaťa.  

Na žiadosť nám v termíne neodpovedalo CCVČ Myjava-Brestovec. Podporili sa  záujmové 
vzdelávania detí kde skutočne dieťa CVČ navštevuje. Takýmto centrám sa vyhovelo. 

V zmysle rokovacieho poriadku §7 ods. 1 V prípade prerokúvania vecí a informácií chránených podľa 
osobitných zákonov, sa môže obecné zastupiteľstvo uzniesť na návrh starostu, že zasadnutie, alebo 
jeho časť je neverejné.  

V ďalej prerokovávanej v žiadosti sú informácie chránené podľa osobitého zákona  č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Navrhol túto časť rokovania prerokovať neverejne, pokiaľ zastupiteľstvo chce verejne pracovať 
s osobnými údajmi. Obecné zastupiteľstvo pracovalo iba s pracovnými materiálmi bez verejného 
použitia osobných údajov, verejnosť nebola prítomná. 

K žiadosti na ktoré žiadal neštátny zriaďovateľ dotáciu, nebola priložená  fotokópia Rozhodnutia  
riaditeľa CVČ o prijatí žiaka do CVČ pričom obec už rozhodovala o výške dotácie na jedno dieťa 
v cirkevnom CVČ (CCVČ) v roku 2013, čo písomne oznámila zriaďovateľovi CCVČ. Tiež prerokovalo 
žiadosť na rok 2014 avšak náležitosti žiadosť opäť neobsahuje kópiu rozhodnutia. 

Pán starosta sa opýtal či má ešte niekto otázky týkajúcej sa tejto časti rokovania? 

Nemal, prečítal návrh uznesení. 

15 a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie 
v CCVČ pre rok 2013 s tým, že žiadosť bola prerokovaná uznesením č. 12 b dňa 30.4.2013 a toto 
uznesenie trvá. 

15 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom neschvaľuje príspevok na záujmové vzdelávanie detí  
 s trvalým pobytom v obci Priepasné, v CCVČ Myjava-Brestovec pre rok 2014. 

Dal hlasovať za uznesenie, že: 

15 a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie 
v CCVČ pre rok 2013 s tým, že žiadosť bola prerokovaná uznesením č. 12 b dňa 30.4.2013 a toto 
uznesenie trvá. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Dušan Čúvala 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

15 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom neschvaľuje príspevok na záujmové vzdelávanie detí  
 s trvalým pobytom v obci Priepasné, v CCVČ Myjava-Brestovec pre rok 2014. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Dušan Čúvala 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 
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15.2 Záznam z následnej finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 31.12.2012 

Pán starosta prečítal záznam z následnej finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 31.12.2012 
 

Nikto nemal otázky. 

Pán starosta prečítal návrh uznesenia a dal hlasovať: 

15d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie záznam  z následnej finančnej kontroly 
v obci Priepasné ku dňu 31.12.2012 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

15.3 Porovnanie produkcie komunálneho odpadu a separovaných zložiek z komunálneho odpadu 
Pán starosta názorne ukázal prítomným, kde stúpa a kde klesá v našej obci komunálny odpad 
a prístup občanov k vyseparovaniu zložiek z komunálneho odpadu. Vzhľadom na to , že oproti 
minulému roku stúpla produkcia komunálneho odpadu o viac ako 6 ton a podiel vyseparovaných 
recyklovateľných zložiek klesol, je hrozba, že v súlade zo zákonom budú nechtiac musieť pristúpiť 
koncom roka  2014 k prerokovaniu výšky poplatku. Zároveň ale podotkol, že ak smeti neskončia 
v prírode, je to pozitívny krok k životnému prostrediu. Pán starosta poprosil o osvetu, možnosti 
využitia zberného dvora, ktorý v súčasnosti likviduje aj obaly s olejov ,motorové oleje a iné.  

Tiež povedal, že novinkou sú lieviky na  použitý  jedlý olej zdarma a odovzdaním oleja v zbernom 
dvore prispievajú k zhodnoteniu odpadu za ktorý obec obdrží finančnú protihodnotu a tá sa 
odpočítava z  poplatku. Informáciu dostanú občania v tlačovine Naše Priepasné. 

Prečítal návrhy uznesení: 

15 e) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Porovnanie produkcie komunálneho 
odpadu a separovaných zložiek z komunálneho odpadu. 

15.4 Dotazník pre rozvoj Kopaničiarskeho regiónu 

Pán starosta informoval prítomných, že v rámci rozvoja regiónu sa webstránke obce zverejnili 
dotazníky, ktoré sú  pre občanov, neziskový sektor a podnikateľov spracoval aj v elektronickej forme. 

Citoval  prosbu miestnej akčnej skupiny: 
Vážení občania, podnikatelia a zástupcovia neziskového sektora,  

obraciame sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri tvorbe stratégie rozvoja územia na roky 2014 – 2020, 
ktorá sa zameriava najmä na rozvoj občianskej vybavenosti, technickej infraštruktúry, starostlivosti o 
krajinu, cestovného ruchu a hospodárskeho rozvoja regiónu i jednotlivých obcí. K tomu je treba 
zodpovedať krátky dotazník, ktorého cieľom je zmapovať potreby a predstavy občanov, neziskových 
organizácii i podnikateľov v regióne a následne ich za prispenia finančných prostriedkov z EU, štátu i 
iných zdrojov uskutočniť.  
Miestna akčná skupina Kopaničiarsky región, zastupujúca partnerov z 23 miest a obcí na Kopaniciach 
má za cieľ zlepšiť život na vidieku tak, aby bol dostatok pracovných príležitostí, športového, 
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kultúrneho a spoločenského vyžitia, kvalitných vidieckych škôl i materských škôl a aby sa žilo 
bezpečne. Veríme, že každý komu záleží na rozvoji obce či Kopaničiarskeho regiónu ležiaceho v 
prihraničnej oblasti, sa zapojí do vyplnenia tohto dotazníka a bude sa tak spolupodieľať na vytvorení 
spoločného dokumentu – Spoločná cezhraničná stratégie udržateľného rozvoje Horňácka a Kopaníc 
pre roky 2014 - 2020, ktorý by mal Vaše predstavy a potreby o rozvoji regiónu zdokumentovať a 
následne ich za finančnej pomoci EU v čo najväčšej miere pretaviť do roku 2021 do reality. 

Vopred ďakujeme za Váš čas, spoluprácu a trpezlivosť pri vypĺňaní dotazníka. 

Tiež poprosil  OZ aby venovalo čas, vyplnilo dotazník a poprosilo tiež poprosilo spoluobčanov o jeho 
vyplnenie. Kto nemá internet, alebo rád nevypĺňa elektronicky, dokument k vyplneniu dostane na 
obecnom úrade. 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto  otázky k dotazníkom. 

Nikto sa neprihlásil. 

Nakoniec pán starosta informoval prítomných o výsledkoch verejných obstarávaní. Výsledky 
obstarávanie sú na webstránke v profile verejného obstarávateľa. Všetky zmluvy nájdu v sekcii 
zverejňovanie zmlúv a faktúr. Pán starosta sa spýtal, či má  niekto ďaľšie  otázky, alebo návrhy pre 
rokovanie v tomto bode programu. Neboli ďalšie otázky.  

 

16. Záver 

V závere pán starosta poďakoval a poprial  všetkým príjemný zvyšok dňa. 

 

                                         U Z N E S E N I A  

          zo zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2013 
 

                                                Uznesenie č. 52 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

 Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

                                              Uznesenie č. 53 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok  č.1 dohody o určení výšky dotácie na 
prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné . 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 
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                                               Uznesenie č. 54 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na  

1. polrok 2014  a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

                 

                                 

                                                     Uznesenie č. 55 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-€. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

                                                     Uznesenie č. 56 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje II. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2013.  

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

 

                                                      Uznesenie č. 57 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje viacročný rozpočet Obce Priepasné na roky 2014 – 
2016. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

                                                          Uznesenie č. 58 

12a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku - cenu nájmu pre rok 2014 spoločnosti 
Drevorez Priepasné, spol. s r.o. v zmysle uznesenia č. 75  z 19.12.2012   

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 
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Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

 

                                                       Uznesenie č. 59 

 

12b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie pozitívne výsledky spoločnosti Drevorez 
Priepasné spol. s r.o., v ktorej má obec 100%  spoluúčasť. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

 

                                                      Uznesenie č. 60 

12c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  výšku nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, 
spol. s r.o. 
         takto: 
        a) cenu  za nájom lesných pozemkov a lesných porastov v sume 2500,-Eur 
        b). cenu  za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 500,- Eur 

Celková cena nájmu  pre rok 2014 je 3000,- Eur (tritisíc Eur) 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

                                                 Uznesenie č. 61 

12d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje, že výšku nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné 
spol. s r.o. prerokuje najneskôr v decembri roku 2014. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

                                                  Uznesenie č. 62 

13 a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší Všeobecne záväzné nariadenie Požiarny poriadok 
č.7/2003 z 18.10.2003 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír 

Zdržal sa Čúvala Dušan , nikto nebol proti 
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                                                     Uznesenie č. 63 

 

13 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Požiarny poriadok  z decembra 2013. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

 

 

                                                      Uznesenie č. 64 

 

15 a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Žiadosť o príspevok na záujmové vzdelávanie 

v CCVČ pre rok 2013 s tým, že žiadosť bola prerokovaná uznesením č. 12 b dňa 30.4.2013 

a toto uznesenie trvá. 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

 

 

                                                       Uznesenie č. 65 

 

 

15 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom neschvaľuje príspevok na záujmové vzdelávanie detí  s 
trvalým pobytom v obci Priepasné, v CCVČ Myjava-Brestovec pre rok 2014. 

 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 
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                                                        Uznesenie č. 66 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie záznam  z následnej finančnej kontroly v obci 
Priepasné ku dňu 31.12.2012 

Kto je za : Potúček Ján, ing. Potúček Pavol, Valihora Vladimír, Čúvala Dušan 

Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––- 

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

                 Overovatelia zápisnice                                                             zástupca starostu 

 

 

 

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

                                                               Starosta obce 

 

Podpisy poslancov 

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

Potúček Ján                     –––––––––––––––––––––- 

Valihora Vladimír           –––––––––––––––––––––– 

Čúvala Dušan                 ––––––––––––––––––––––- 


