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                                                                OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                          Z Á P I S N I C A 

                                             zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.12.2014 

 

 

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 uskutočnilo v útorok  23.12.2014  
o 15,15 h v priestoroch  Obecného úradu  v Priepasnom. 

 

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Hrajnohová  

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek 

5. ing. Pavol Potúček  

6. Vladimír Valihora 

 

 

OZ NÁVRH PROGRAMU 

 

Program:  

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
c) Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie žiadostí 
5. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné 
6. Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2014 
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7. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015-2017 
8. Návrh - Viacročný rozpočet roky 2012 - 2017 
9. Záznamy z následných finančných kontrol v obci Priepasné 
10. Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 
12. Rôzne 
13. Záver 

 
Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 19.12.2014 

Zverejnené na webstránke obce dňa: 18.12.2014 

Zvesené z úradnej tabule dňa: ...............2014 

 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta otvoril rokovanie obecného zastupiteľsva, ktoré bolo zvolané v súlade 
s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom zriadení s tým, že všetci ste 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 Stanislava Malečku..  

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

c) Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Pristúpili sme  k  zloženiu sľubu bez výhrad zvoleného predstaviteľa samosprávy obce 
Priepasné Vladimíra Valihoru, ktorý bol ospravedlnený z ustanovujúceho zasadnutia. 
Sľub potvrdil podpisom na osobitom liste 

Pán starosta prečítal sľub a pán Valihora tento opakoval : „Sľubujem na svoju česť a 
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať 
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať 
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 

Podpísal  osobitý list poslanec Valihora Vladimír. 

2.  Schválenie programu rokovania 
 

Pán starosta prečítal  body programu, ktoré boli riadne zverejnené: 

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 



 3 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
c) Zloženie sľubu poslanca novozvoleného obecného zastupiteľstva 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Prerokovanie žiadostí 
5. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie 
na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Priepasné 
6. Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2014 
7. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015-2017 
8. Návrh - Viacročný rozpočet roky 2012 - 2017 
9. Záznamy z následných finančných kontrol v obci Priepasné 
10. Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 
12. Rôzne 
13. Záver 
 

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

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

3. Kontrola uznesení 

Pán starosta oboznámil prítomných, že tento bod bude na každom zasadnutí. Pre nových 
poslancov: uznesenia obecného zastupiteľstva majú priradené číslo, berú sa na vedomie, 
alebo schvaľujú. Uznesenie zobrané na vedomie nepodliehajú kontrole. Schválené 
uznesenia a ich plnenie v tomto bode sú predmetom kontroly obecného zastupiteľstva.  
Uznesenia sú plnené priebežne a zostávajú v platnosti až do ich plnenia. 

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. 

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

4. Prerokovanie žiadostí 
 
Na obec boli doručené viaceré žiadosti, z ktorých budú niektoré, z dôvodu neskoršieho 
doručenia prerokované v bode rôzne. Tiež poslanci obdržali ako pracovný materiál dokument 
Námety na spoluprácu samospráv s Jednotou dôchodcov na Slovensku spracovanú 
Združením miest a obcí Slovenska. 
V tomto bode bude prerokovaná žiadosť Základnej organizácii Jednoty dôchodcov 
Slovenská  a finančná podpora knihy o Priepasnom PRIEPASNÉ v dokumentoch a 
spomienkach autorky Silvie Konečnej. 
 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto pripomienky a návrhy 
Ak nie, dávam hlasovať o uzneseniach 
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4.a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-Eur. 

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

 
4.b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje finančnú podporu knihy 
PRIEPASNÉ v dokumentoch a spomienkach autorky Silvie Konečnej. 

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

  
5. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky 
dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce 
Priepasné 
 
K dnešnému dňu tento návrh nebol pripomienkovaný,pán starosta  prečítal návrh  uznesenia 
a dal hlasovať: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
so sídlom na území obce Priepasné. 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
6. Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2014 
 
K dnešnému dňu tento návrh nebol pripomienkovaný. Pán starosta sa spýtal či má  niekto 
nejaké otázky k návrhu na III. úpravu rozpočtu. 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal  návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 
2014. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
7. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015-2017 
 
Kontrolór obce predložil stanovisko, ktoré je povinné predložiť pred hlasovaním o rozpočte. 
Pán starosta dal hlasovať nasledovne : 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2015 – 2017. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
8. Návrh - Viacročný rozpočet roky 2012 – 2017 
 
K dnešnému dňu tento návrh nebol pripomienkovaný. Pán starosta otvoril  diskusiu 
k rozpočtu. Spýtal sa či má niekto otázky? 
Keďže sa nikto neprihlásil, dal hlasovaž že: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Viacročný rozpočet na roky 2012 – 2017 
obce Priepasné. 
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Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
9. Záznamy z následných finančných kontrol v obci Priepasné 
 
Ide o sledovanie príjmov a výdavkov v súlade s rozpočtom obce. Správy predložil kontrolór 
obce. Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. Keďže sa nikto neprihlásil dal  
hlasovať že: 
 
9.a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie záznam z následnej 
finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 30.06.2014. 

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

9.b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie záznam z následnej 
finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 30.09.2014. 
 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 

 

 
10. Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
 
Vzhľadom na pozitívne hospodárske výsledky a v súlade s uznesením obecného 
zastupiteľstva č. 61 zo dňa 13.12.2013 boli pripravené uznesenia, ktoré boli tiež zaslané 
taktiež dozornej rade. Pred rokovaním boli upravené chyby v pracovných  materiáloch 
pripomienkované kanceláriou obecného úradu. Iné návrhy neboli doručené a neboli 
pripomienky. 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. Keďže sa nikto neprihlásil dal  hlasovať 
jednotlivo o návrhoch uznesení. 
 
 
10a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku - cenu nájmu pre rok 
2015 spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. v zmysle uznesenia č. 61 z 
13.12.2013. 

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

10b) 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? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

10c) 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 5500,-Eur 
b). cenu za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 1500,- Eur 
Celková cena nájmu pre rok 2015 a 2016 je 7000,- Eur (sedem tisíc eur) 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 
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10d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje, že výšku nájmu spoločnosti 
Drevorez Priepasné spol. s r.o. prerokuje najneskôr v decembri roku 2016. 

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

 
11. Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 
 
Hlavný kontrolór obce je nezávislý od obecného úradu, starostu obce a obecné 
zastupiteľstvo má oprávnenie žiadať od  kontrolóra vysvetlení  pričom mu môže aj v priebehu 
roka dopĺňať úlohy a zastupiteľstvu predkladá správy. 
 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. Keďže sa nikto neprihlásil dal  hlasovať 
že: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
12. Rôzne 
  
Pán starosta oboznámil prítomných, že v bode rôzne postupne prerokujeme žiadosti, 
skutočnosti a poskytneme informácie o činnosti obce 
 
a) žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Senica 
 
Predmetom tohto bodu je 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 . 
 
 
V zmysle platného VZN 3/2008 o podmienkach poskytovanie dotácie z rozpočtu obce a jeho 
dodatku č. 1 účinného od 11.7.2013 podľa §3 ods. 3 je možné vo veci rozhodnúť avšak nie je 
možné žiadosti vyhovieť v súlade s §3 ods. 8, pričom ďalšie úkony, ako je súvisiaci podpis 
zmluvy, povinné zverejnenie a nadobudnutie účinnosti, časovo výrazne obmedzujú možnosti 
vyhovieť doručenej žiadosti.  
 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. Keďže sa nikto neprihlásil dal  hlasovať 
že: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti s 
trvalým pobytom v obci Priepasné navštevujúce CVČ Senica, ktorej kópia sa pripája ako 
príloha k zápisnici z tohto zasadnutia a určuje finančný príspevok na 4. štvrťrok roku 2014  
pre žiaka pre žiaka Erika Vičíka 00,00 EUR v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 
3/2008 o podmienkach poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 
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b) Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 
 
Zariadenie bolo umiestnené v budove Materskej školy a rok je demontované. Miestnosť slúži 
v súčasnosti ako sklad civilnej ochrany. 
 
Pán starosta sa spýtal, či má niekto nejaké otázky. Keďže sa nikto neprihlásil dal  hlasovať 
že: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme so 
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
 
c) problematika komunálneho odpadu 
 
V pracovných materiáloch poslanci  obdržali analýzu produkcie odpadu na území obce ktorá 
dokazuje, že produkcia aj komunálneho odpadu v popolniciach rastie, cena za odvoz odpadu 
stúpla o 31% a klesá množstvo vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu. 13 eurový 
poplatok v súčasnosti nepokrýva celkové náklady na nakladanie s odpadom aj z dôvodov, že 
stúpajú ceny a dokonca sa bude musieť od budúceho roka platiť pravdepodobne 30 eur za 
odvoz skla.  V súlade so schváleným programom odpadového hospodárstva a pre väčšie 
povedomie by sme mali pozvať organizácie zaoberajúce sa problematikou odpadov 
a separácie. Bude nutné zvýšiť povedomie občanov tak, aby sa eliminoval možný nárast 
poplatku o čo najmenšiu hodnotu. 
 
Pán starosta otvoril diskusiu k tejto problematike. Keďže nikto nemal pripomiemky  
dal hlasovať že : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie program odpadového hospodárstva a 
analýzu pre poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré 
vznikli na území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce. 
 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
 
d) cena smetnej nádoby – popolnice 
 
Pán starosta oboznámil prítomných,že cena sa odvíja od reálnych nákladov. 
 
Dal hlasovať že: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie novú cenu plastovej smetnej nádoby, 
ktorej aktuálna cena  21,80 Eur. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

e) zvýšenie členského v OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (MAS) pre 
rok 2015 
 
Obec realizované projekty prostredníctvom MAS: Viacúčelové ihrisko, Modernizácia a 
rekonštrukcia  
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rekreačnej zóny. Na členskej schôdzi MAS bolo navrhnuté aby sa členský príspevok pre rok 
2015 zvýšil z 0,35 € na 1,50 € za obyvateľa. Za zvýšené členské ponúka vypracovanie pre 
obce Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja ktorý je strategickým a povinným 
dokumentom obce. Hodnoty PHSR sa pohybujú podľa veľkosti obce cca od 500 – 1000 Eur, 
pričom prieskumom bolo zistené, že vypracovanie PHSR pre našu obec by bolo 924 Eur. Pre 
veľký nárast členského sme rokovanie členskej chôdze MAS prerušili, aby sme mali možnosť 
rozhodnúť sa. Nakoľko ide o veľký nárast a týka sa i obecných financií je nutné informovať 
Vás o danom stave a poradiť sa v tejto veci. 
 
Pán starosta otvoril diskusiu k tejto problematike. Keďže sa nikto neprihlásil  
dal hlasovať že : 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zvýšený členský poplatok združeniu 
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, IČO: 4205150. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
f) podané projektové žiadosti 
 
f.1) Projekt obnovy dediny, 
X.0 Oblasť podpory X.1 POD - Zlepšovanie kvality životného prostredia na vidieku 
Zlepšovanie environmentálneho povedomia a zvyšovanie informovanosti o hodnote vidieckej 
krajiny a jej propagácia 
Areál pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou - Objekt pre environmentálnu 
výchovu /I. etapa dotvorenie oddychovo – relaxačnej zóny/ 
 
Popis: Zaujímavosťou našej obce je fakt, že nepredstavuje jeden monolitný celok sústavne 
zastavanej plochy. Osídlenie je v plnom slova zmysle kopaničiarske, čo je osobitou črtou 
nášho kraja. To je jeden z dôvodov, prečo je značne navštevovaná turistami aj zo širšieho 
okolia. Sme hrdý, že Priepasné je mimo tradície kopaníc spojené aj s menom Dr. Milana 
Rastislava 
Štefánika, čo jej dáva celoslovenský význam. Našu víziou, ktorú postupne napĺňame /je 
definovaná aj v rámci PHSR/je budovať občanom, ako aj návštevníkom obce atraktívne 
prostredie pre plnohodnotný život. Obnovujeme okolie obecného úradu, vybudovali sme 
obecné športovisko. Ďalším krokom, ktorým chceme našu víziu naplniť je vytvorenie areálu 
pre oddych, relax a voľný čas s osadením prvkov drobnej architektúry. Na uskutočnenie 
tohto zámeru sme si nechali vypracovať odbornú koncepciu: architektonicko – urbanistickú 
štúdiu. V prvej realizačnej etape je našim cieľom vybudovať na hracej lúke v kontakte na 
nové športovisko objekt pre environmentálnu výchovu – naša žiadosť o dotáciu z POD 2014. 
 
Požadovaná dotácia: 5000,- Eur 
Spoluúčasť 7,41% 
Celkové náklady: 5400,- Eur 
 
f.2)  Ministerstvo vnútra / Žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 
projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 „ PREVENCIA KRIMINALITY A 
BEZPEČNOSŤ V OBCI PRIEPASNÉ“ 
 
Požadovaná dotácia: 34704,96,- Eur 
Spoluúčasť 20% 
Celkové náklady: 43381,20,- Eur 
 
V objekte materskej školy je zabezpečované vykurovanie v teplovodnej kotolni na tuhé palivo 
(využíva sa hnedé uhlie). Okná a fasáda a strecha budovy sú vo veľmi zlom technickom 
stave. Okná netesnia, nie je možné použiť ventiláciu priestorov, fasádne omietky opadávajú 
pričom zaznamenávame obrovské úniky tepla a strecha, ktorá zateká spôsobuje vlhkosť 
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múrov a stien, čím tehla stráca svoje tepelno izolačné vlastnosti. Nemenej závažným 
faktorom je tečúca strecha pod ktorým je vlhký strop, ktorý časom spôsobí porušenie statiky 
budovy. Taktiež spaľovaním vyššieho množstva paliva znamená viac odvedených spalín do 
ovzdušia, čím vytvárame väčšie znečistenie životného prostredia. 
Návrhom opravy je výmena strešnej krytiny, zateplenie stien s fasádou a jestvujúcich okien, 
dverí za nové, moderné, dnešnej dobe technologicky primerané. 
 
 
f.3) ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PODPORY FORMOU DOTÁCIE NA ROK 2014 
v zmysle zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania - 
Oprava budovy Materskej školy 
 
Požadovaná dotácia: 82 887,74,- Eur 
Spoluúčasť 5% 
Celkové náklady: 87250,26,- Eur 
 
 
Protiprávne konanie na úseku verejného poriadku, majetkové delikty, delikty pri občianskom 
spolunažívaní – t.j. cieľovú skupinu tvoria obyvatelia obce, jej návštevníci a iné subjekty na 
území obce. Veková hranica cieľovej skupiny nie je obmedzená – projekt sa dotýka 367 
obyvateľov, 400 obyvateľov spádových obcí a miest, min. 60000 návštevníkov národnej 
kultúrnej pamiatky Mohyla Gen. M. R. Štefánika  Bradlo, 600 návštevníkov letných 
hudobných táborov, detských táborov a cyklotrás 4 regio, projektov z eurofondov – 
viacúčelového ihriska, oddychov-relaxačnej zóny /rok– v obci. 
 
Účastníci na príprave a realizácii projektu: 
cca 17 detí s rodičmi v MŠ Priepasné zapojené do prevenčného programu Škôlkárska 
STOPka (stop kriminalita) realizovaného starostom v spolupráci so školskou radou a učiteľmi 
a oblastným Centrom pedagogicko psychologickej pomoci a prevencie odboru prevencie 
sociálno patologických javov, zamestnanci OcÚ, miestne organizácie (JDS, ÚNIA ŽIEN, 
SZCHS, Červený kríž) 
 
f.4) Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2015, 
sekcia kultúrneho dedičstva, MUZIGANSKÉ PRIEPASNÉ, 
 
 
Požadovaná dotácia: 2755,- Eur 
Spoluúčasť 5% 
Celkové náklady: 2900,- Eur 
 
 
Zámerom je: 
 
- saturovať potrebu táborov ľudovej hudby a tanca, 
 
- prehĺbiť zručnosti a povedomie o tradičných lokálnych herných a tanečných štýloch 
západného Slovenska (predovšetkým samotnej obce Priepasné), 
- upevňovať vedomie o miestnej hudobnej a tanečnej tradícii v rámci obce, 
- propagovať obec prostredníctvom tohto fenoménu tradičnej kultúry. 
Cieľové skupiny: 
1.) účastníci dielní: členovia folklórnych kolektívov, hudobníci zaujímajúci sa o folklórnu 
hudbu a tanec (mládež, dospelí) 
2.) široká verejnosť (návštevníci verejnej časti podujatia) 
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Dávam hlasovať že: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie projektové žiadosti k poskytnutiu 
dotácií, zapísané v zápisnici zo zasadnutia konaného dňa 23.12.2014. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
g) smerovanie obce - dotácie, Zmluva o spolupráci 
 
Na uplynulých rokovaniach, v predchádzajúcom volebnom období, OZ zosumarizovalo 
všetky možné projektové zámery a "smerovanie obce". 
Nové programové obdobie prináša možnosti financovania projektov z Integrovaného 
regionálneho operačného programu 2014-2020, Operačného programu Kvalita životného 
prostredia 2014-2020 a Programu rozvoja vidieka. 
 Vo veci informovania a základného poradenstva ohľadom budúcich príležitostí našej obce 
na čerpanie NFP (nenávratná finančná pomoc) na naše projekty zo štrukturálnych nástrojov 
Európskej únie a vyhľadávanie vhodných výziev, ich spracovávanie a prezentovanie 
podstatných informácií z týchto výziev a z Národného strategického referenčného rámca 
(NSRR) pre obdobie 2014 až 2020 je pre efektívnosť a reálnosť podaných projektových 
žiadostí dôležitá selekcia s možnosťou  mať odporúčané ďalšie kroky smerujúce k 
spracovaniu konkrétnych projektov. 
 
K tomuto bodu bola pozvaná aj spoločnosť s dlhodobím pôsobením aj v našom regióne, 
ktorá uvítala možnú spoluprácu s našou obcou. Ide o spoločnosť P4U, s.r.o., Tranovského 
55, Bratislava IČO: 46391100. Za spoločnosť potvrdila účasť pani Eva Országhová. 
 
 
Pán starosta otvoril diskusiu k tejto problematike. Keďže sa nikto neprihlásil  
dal hlasovať že : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou P4U, 
s.r.o., Tranovského 55, Bratislava, IČO: 46391100. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek, Potúček, Valihora  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 
Do bodu rôzne ďalej navrhol na žiadosť občana zaradiť diskusiu s verejnosťou, ktorá je 
prítomná na dnešnom zasadnutí. 

Dal hlasovať kto je za zaradenie do bodu rôzne diskusia s verejnosťou?  

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

 
Potom pán starosta poďakoval prítomným a otvoril diskusiu  

13. Záver 

Pán starosta poďakoval prítomým a poprial pokojné a šťastné vianočné sviatky, úspešný 
vstup do nového roka a každému pevné zdravie. 
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               Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 63 - 84 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 23. 12. 2014                         VII/2014 

 
                                    Uznesenie č. 63/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

 

                                         Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                                                schvaľuje 

                                       program dnešného obecného zastupiteľstva 

 

 V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                                 Uznesenie č. 64/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

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  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                        Uznesenie č. 65/2014 
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Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 4: Prerokovanie žiadostí 

4.a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-Eur. 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                            Uznesenie č. 66/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 4: Prerokovanie žiadostí 

4.b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje finančnú podporu knihy 
PRIEPASNÉ v dokumentoch a spomienkach autorky Silvie Konečnej. 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                            Uznesenie č. 67/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 5: Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce 
Priepasné 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 5/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
so sídlom na území obce Priepasné. 
 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                            Uznesenie č. 68/2014 
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Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 6: Návrh na III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 
2014. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                           Uznesenie č. 69/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 7:  Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2015-2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce k návrhu 
viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2015 – 2017. 
 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                           Uznesenie č. 70/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 8:  Návrh - Viacročný rozpočet roky 2012 – 2017 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Viacročný rozpočet na roky 2012 – 2017 
obce Priepasné. 
 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                           Uznesenie č. 71/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 9:  Záznamy z následných finančných kontrol v obci Priepasné 
 

9.a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie záznam z následnej 
finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 30.06.2014. 

 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                           Uznesenie č. 72/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 9:  Záznamy z následných finančných kontrol v obci Priepasné 
 

9.b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie záznam z následnej 
finančnej kontroly v obci Priepasné ku dňu 30.09.2014. 
 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                               Uznesenie č. 73/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 10:  Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
10a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku - cenu nájmu pre rok 
2015 spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. v zmysle uznesenia č. 61 z 
13.12.2013. 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                               Uznesenie č. 74/2014 
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Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 10:  Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
10b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie pozitívne výsledky spoločnosti 
Drevorez Priepasné spol. s r.o., v ktorej má obec 100% spoluúčasť. 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 75/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 10:  Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
10c) 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 5500,-Eur 
b). cenu za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 1500,- Eur 
Celková cena nájmu pre rok 2015 a 2016 je 7000,- Eur (sedem tisíc eur) 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 76/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 10:  Prerokovanie výšky nájmu spoločnosti Drevorez Priepasné, spol. s r.o. 
10d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom určuje, že výšku nájmu spoločnosti 
Drevorez Priepasné spol. s r.o. prerokuje najneskôr v decembri roku 2016. 

V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                                   Uznesenie č. 77/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 
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K bodu 11:  Návrh plánu práce hlavného kontrolóra na prvý polrok 2014 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                                  Uznesenie č. 78/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
a) žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Senica 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti s 
trvalým pobytom v obci Priepasné navštevujúce CVČ Senica, ktorej kópia sa pripája ako 
príloha k zápisnici z tohto zasadnutia a určuje finančný príspevok na 4. štvrťrok roku 2014  
pre žiaka pre žiaka Erika Vičíka 0,00 EUR v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 
3/2008 o podmienkach poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 
 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                                  Uznesenie č. 79/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
b) Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dohodu o ukončení Zmluvy o nájme so 
spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
 
 
 
                                                  Uznesenie č. 80/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
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c) problematika komunálneho odpadu 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie program odpadového hospodárstva a 
analýzu pre poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov, ktoré 
vznikli na území obce, a drobných stavebných odpadov, ktoré vznikli na území obce. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                                  Uznesenie č. 81/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
d) cena smetnej nádoby – popolnice 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie novú cenu plastovej smetnej nádoby, 
ktorej aktuálna cena  21,80 Eur. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                                  Uznesenie č. 82/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
e) zvýšenie členského v OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina (MAS) pre 
rok 2015 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zvýšený členský poplatok združeniu 
Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, IČO: 4205150. 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
 
 
 
 
 
 
                                            Uznesenie č. 83/2014 

                                                                                                                                      
Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
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f) podané projektové žiadosti 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie projektové žiadosti k poskytnutiu 
dotácií, zapísané v zápisnici zo zasadnutia konaného dňa 23.12.2014. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
                                                Uznesenie č. 84/2014 

Zo VII. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.12 .2014 

K bodu 12:  Rôzne 
g) smerovanie obce - dotácie, Zmluva o spolupráci 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmluvnú spoluprácu so spoločnosťou P4U, 
s.r.o., Tranovského 55, Bratislava, IČO: 46391100. 
 
V Priepasnom  23.12.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

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

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

overovatelia zápisnice 

 

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

                                                           starosta obce 
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Podpisy poslancov 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 


