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                                                                     OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                          Z Á P I S N I C A 

                                             zo zasadnutia OZ konaného dňa 23.6.2014 

 

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 stredu  23.6.2014  
o 16.30 h v priestoroch  Obecného úradu  v Priepasnom. 

 

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Dušan Čúvala 

3. Ján Potúček 

4. Pavol Potúček, Ing. 

5. Štefan Stančík 

6. Vladimír Valihora  

 

OZ NÁVRH PROGRAMU 

 

Program:  

1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh na  zmenu financovania projektu „Priblížme si tradície našich predkov“ 
6. Návrh na zostavenie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
7. Návrh na II. úpravu rozpočtu 
8.  Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade   s   
uznesením  Obecného  zastupiteľstva v Priepasnom  č. 18/2014 
9. Záver 

 

 

 

1.Otvorenie zasadnutia 
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2. určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určujem p. Annu Švrčkovú , za 
overovateľov pánov Ing. Pavla Potúčka a Štefana Stančíka .  

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

3. Schválenie programu rokovania 
 

  Pán starosta prečítal navrhovaný program rokovania 

Program:  

 
1.Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
3. Schválenie programu rokovania 
4. Kontrola uznesení 
5. Návrh na  zmenu financovania projektu „Priblížme si tradície našich predkov“ 
6. Návrh na zostavenie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 
7. Návrh na II. úpravu rozpočtu 
8.  Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade 
s uznesením Obecného  zastupiteľstvo v Priepasnom  č. 18/2014 
9. Záver 

 
 
Pán starosta sa spýtal prítomných poslancov, či  si niekto z poslancov želá doplniť nejaký 
bod programu zasadnutia. 
Keďže sa nikto neprihlásil dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program 
dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

Program OZ bol prijatý počtom hlasov za 5    proti 0   zdržal sa 0. 

4. Kontrola uznesení 

Uznesenia obecného zastupiteľstva sú plnené priebežne. 

Pán starosta 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.. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti 
0  Zdržal sa niekto 0.  

5. Návrh na čerpanie úverov k projektom 
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Uznesením  č. 23 zo dňa 12.5.2014  bol schválený projekt „Priblížme si tradície našich 
predkov“ a jeho prefinancovanie úverom podľa rozpočtu projektu vedúceho partnera na 
náklady a aktivity  ktoré sa uskutočnia v obci Priepasné vo výške 18 908,50 EUR s DPH.  V 
pracovných materiáloch poslanci obdržali návrh na prefinancovanie  projektu „Priblížme si 
tradície našich predkov“  bez ďalších nákladov vynaložených na úroky a poplatky v súlade so 
zákonom a upraveným rozpočtom po krátení a to vo výške 17018,50 Eur. 

Pán starosta  prečítal návrhy uznesení a zároveň dal o nich hlasovať: 

a.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom ruší uznesenie 23 zo dňa 12.5.2014. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti  
0  Zdržal sa niekto 0.  

b.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje bezúročnú pôžičku a uzavretie zmluvy o 
pôžičke medzi prijímateľom pôžičky Združením miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 
355932032 a poskytovateľom pôžičky  Drevorez Priepasné spol. s r.o., IČO: 34139281  vo 
výške 17018,50,- EUR  na prefinancovanie aktivity a časti nákladov projektu s názvom 
„Priblížme si tradície našich predkov“, ktorá sa uskutoční v obci Priepasné. Zmluvu o pôžičke 
podpíše za Drevorez Priepasné spol. s r.o. konateľ. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti  
0  Zdržal sa niekto  0.  

c.) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje finančný vklad vedúcemu partnerovi 
Združeniu miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 355932032  vo výške 850,93 EUR do 
projektu „Priblížme si tradície našich predkov“  na spoluúčasť vo výške 5%  pre realizáciu 
aktivity projektu s názvom „Letný hudobný tábor“, ktorý sa uskutoční v obci Priepasné. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti  
0  Zdržal sa niekto  0.  

 

6. Návrh na zostavenie rozpočtu obce bez programovej štruktúry.      

V tomto bode pán starosta prečítal návrh uznesenia. 
 
 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zostavenie a predkladanie rozpočtu obce 
bez programovej štruktúry. 

Dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zostavenie a predkladanie 
rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti  
0  Zdržal sa niekto  0.  

 

 

 

7. Návrh na II. úpravu rozpočtu 
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Návrh na II. úpravu rozpočtu obce rok  2014 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2  v 
zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 
priloženého návrhu (viď príloha): 

Bežné príjmy                 168 589,- €       Bežné výdavky:                        168 589,– € 

Kapitálové príjmy:           17 034  €       Kapitálové výdavky:                     17 034,– € 

Finančné prij. operácie:  47 060,– €  Finančné výdavkové operácie:       47 060,– € 

Príjmy celkom               232 683,- €       Výdavky celkom:                       232 683,- € 

 

Príloha k úprave rozpočtu č. 1 

Bežné príjmy    292012    príjmy z dobropisov           +1 600 

Finančné operácie    52 513001    čerpanie úveru       37 060                                                                  

Bežné  výdavky 

  041 0640  633006  materiál VO                                 2 500,00   

  111 01116 633 006                                                   - 1 400,00                                 

  111 09111 633006                                                       + 500,00                                 

Spolu                                                                              1 600,00  

Finančné operácie         52 821004     splácanie úveru     37 060,- 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti  
0  Zdržal sa niekto  0.  

8.  Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce v súlade 
s uznesením Obecného  zastupiteľstvo v Priepasnom  č. 18/2014 
 

V súlade s uznesením č. 18/2014 zo dňa 19.3.2014 boli žiadateľom splnené všetky 
podmienky. 
Pán starosta prečítal návrh uznesenia: 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade s Uznesením č. 18/2014  schvaľuje predaj 
nehnuteľnosti v obci a k.ú. Priepasné podľa GP č. 106/2014 novovytvorenej CKN p.č. 
14256/1 vo výmere 382 m2 zast. plocha v prospech Anny Potúčkovej, rod, Markovej, nar. 
8.3.1945, bytom Priepasné č. 41 v celosti, ktorý je vo vlastníctve obce Priepasné a tento 
pozemok je priľahlý k rodinnému domu s.č. 41 vo vlastníctve  žiadateľky Anny Potúčkovej 

- Kúpna cena je stanovená na sumu 3,235 eura/m2. 
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- Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, 
návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradí kupujúca. 

Prevod je v súlade s §9a ods. 1 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Za  Čúvala Dušan, Potúček Ján, Ing. Potúček Pavol, Vladimír Valihora, Stančík Štefan. Proti  
0  Zdržal sa niekto  0.  

 

9. Záver 

V závere pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie. 
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                  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 30 – 37 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 23.6.2014                          III/2014 

 
                                    Uznesenie č. 30/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 3: Schválenie programu rokovania  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                                        schvaľuje 

 program dnešného III. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva podľa predloženého 
návrhu. 

V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   

                                    Uznesenie č. 31/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 4: 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  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   
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                                   Uznesenie č. 32/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 4: Návrh na zmenu financovania projektu „Priblížime si tradície našich 
predkov“  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                        a/ ruší  

uznesenie č.23 zo dňa 12.5.2014 

V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   

 

                                    Uznesenie č. 33/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 4: Návrh na zmenu financovania projektu „Priblížime si tradície našich 
predkov“  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                                     b/ schvaľuje  

bezúročnú pôžičku a uzavretie zmluvy o pôžičke medzi prijímateľom pôžičky Združením 
miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 355932032 a poskytovateľom pôžičky  Drevorez 
Priepasné spol. s r.o., IČO: 34139281  vo výške 17 018,50 EUR  na prefinancovanie aktivity 
a časti nákladov projektu s názvom „Priblížme si tradície našich predkov“, ktorá sa uskutoční 
v obci Priepasné. Zmluvu o pôžičke podpíše za Drevorez Priepasné spol. s r.o. konateľ. 

V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   

 

 



 8 

 

                                    Uznesenie č. 34/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 4: Návrh na zmenu financovania projektu „Priblížime si tradície našich 
predkov“  

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom   

                                                              c/ schvaľuje  

finančný vklad vedúcemu partnerovi Združeniu miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 
355932032  vo výške 850,93 EUR do projektu „Priblížme si tradície našich predkov“  na 
spoluúčasť vo výške 5%  pre realizáciu aktivity projektu s názvom „Letný hudobný tábor“, 
ktorý sa uskutoční v obci Priepasné. 

V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   

 

                                            Uznesenie č. 35/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 6:  Návrh na zostavenie rozpočtu obce bez programovej štruktúry 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                                             schvaľuje  

zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry. 

 

V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   
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                                                 Uznesenie č. 36/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 7: Návrh na II. úpravu rozpočtu 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                                                    schvaľuje                                                                                                     
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2  v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu (viď príloha): 

Bežné príjmy                 168 589,- €       Bežné výdavky:                        168 589,– € 

Kapitálové príjmy:           17 034  €       Kapitálové výdavky:                     17 034,– € 

Finančné prij. operácie:  47 060,– €  Finančné výdavkové operácie:       47 060,– € 

Príjmy celkom               232 683,- €       Výdavky celkom:                       232 683,- € 

 

Príloha k úprave rozpočtu č. 1 

Bežné príjmy    292012    príjmy z dobropisov           +1 600 

Finančné operácie    52 513001    čerpanie úveru       37 060                                                                  

Bežné  výdavky 

  041 0640  633006  materiál VO                                 2 500,00   

  111 01116 633 006                                                   - 1 400,00                                 

  111 09111 633006                                                      + 500,00                                 

Spolu                                                                             1 600,00  

Finančné operácie         52 821004     splácanie úveru     37 060,- 

V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce   

 

 



 10 

 

 

                                             Uznesenie č. 37/2014 

Z III. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 23.6.2014 

K bodu 8: Návrh na predaj pozemku, nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
obce v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Priepasnom č. 18/2014 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom  

                                                            schvaľuje  

v súlade s Uznesením č. 18/2014  predaj nehnuteľnosti v obci a k.ú. Priepasné podľa GP č. 
106/2014 novovytvorenej CKN p.č. 14256/1 vo výmere 382 m2 zast. plocha v prospech Anny 
Potúčkovej, rod, Markovej, nar. 8.3.1945, bytom Priepasné č. 41 v celosti, ktorý je vo 
vlastníctve obce Priepasné a tento pozemok je priľahlý k rodinnému domu s.č. 41 vo 
vlastníctve  žiadateľky Anny Potúčkovej 

- Kúpna cena je stanovená na sumu 3,235 eura/m2. 

- Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, 
návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradí kupujúca. 

Prevod je v súlade s §9a ods. 1 písm. b) zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

  V Priepasnom  23.6.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                   starosta obce                  

                  
 

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

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

 Overovatelia zápisnice 

 

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

                                                           Starosta obce 
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Podpisy poslancov 

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

        3.    Potúček Ján             –––––––––––––––––––––- 

        4.    Valihora Vladimír     –––––––––––––––––––––– 

        5.    Čúvala  Dušan          ––––––––––––––––––––––- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


