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                                                              OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                          Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 4.6.2015  

 

Starosta  Obce Priepasné  Peter Czere v súlade s ustanovením § 12 ods.1 zákona SNR 

číslo 369/1990 Zb., o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvolal zasadnutie 

obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo  vo štvrtok  4.6.2015  o 15:45 h 

v zasadačke  v budove Obecného úradu Priepasnom.  

 

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Hrajnohová  

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek 

5. ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora -  ospravedlnený 

 

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

Program:  

, stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce a použitie prebytku 
1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. 
5. Návrh na schválenie výročnej správy a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné,         
spol. s r.o. za rok 2014 
6. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2014 
7. Návrh plánu práce kontrolóra na II. polrok 2015 
8. Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Priepasné za rok  2014 
9. Návrh geometrického plánu v súlade s uznesením č. 54/2014 
10. Žiadosť o súhlas postúpenia nájmu a záväzkov na postupníka dodatkom k Nájomnej 
zmluve 
11. Návrh na určenie miestnych komunikácií s najhorším stavom pre rekonštrukciu 
12. Informácie o verejných obstarávaniach 
13. Rôzne 
14. Záver 
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1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal prítomných členov   obecného zastupiteľsva, ktoré bolo zvolané 

v súlade s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom zriadení s tým, že všetci  obdržali 

pozvánku a pracovný materiál.  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil  p. Annu Švrčkovú , za overovateľov 

pánov poslancov Vladimíra Valihoru a Ing. Pavla Potúčka. 

 

 Vzhľadom na to, že bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil pán starosta  

poslancom, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné.  

2.  Schválenie programu rokovania 

 

Pán starosta prečítal poslancom  navrhované body programu: 

Program:  

1. Úvodné náležitosti: 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. 
5. Návrh na schválenie výročnej správy a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ Priepasné,  
spol. s r.o. 
   za rok 2014 
6. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2014 
7. Návrh plánu práce kontrolóra na II. polrok 2015 
8. Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Priepasné za rok  2014 
9. Návrh geometrického plánu v súlade s uznesením č. 54/2014 
10. Žiadosť o súhlas postúpenia nájmu a záväzkov na postupníka dodatkom k Nájomnej 
zmluve 
11. Návrh na určenie miestnych komunikácií s najhorším stavom pre rekonštrukciu 
12. Informácie o verejných obstarávaniach 
13. Rôzne 
 
Pán starosta sa spýtal, či  si niekto želá doplniť nejaký bod programu. Keďže sa nikto 

neprihlásil, dal  hlasovať o programe. 

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

 

3. Kontrola uznesení 

Úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. Pán starosta sa spýtal či má 

niekto otázky k tomuto bodu programu. Keďže sa nikto neprihlásil prečítal  návrh uznesenia: 
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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. 

Pán starosta dal hlasovať  

 

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  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 

4. Príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 
2022 
 
Na rokovaní OZ konaného dňa  27.09.2013 (link: http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Zapisnice-
OZ.alej ) bol predstavený význam...PHSR. Na rokovaní OZ konaného dňa 23.12.2014 (link: 
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Zapisnice-OZ.alej ) , pri prerokovávaní bodu rôzne OZ prijalo 
uznesenie č. 82/2014 k zvýšeniu členského v združení MAS Kopaničiarsky región, pričom za zvýšené 
členské sa združenie zaviazalo vypracovať PHSR pre obce bezplatne. 

Ide o strategický dokument obce v súlade so zákonom č. 309/2014 Z.z. ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja a v z n. p. . Obec Priepasné 
zahajila prípravu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 
2022.  V rámci prípravy boli  na úradnej tabuli webstránke a v miestom rozhlase požiadaní 
občania a organizácie o spoluprácu formou vyplnenia dotazníkov ktoré boli k dispozácii 
v kancelárii obecného úradu. Len pre informáciu časť bola veľmi nízka. 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie prípravu Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
 
5. Návrh na schválenie výročnej správy a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ 
Priepasné, spol. s r.o. za rok 2014 
 
Výročná správa a ročná  účtovná  závierka DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. za rok 2014 
bola prerokovaná a schválená dozornou radou. Pán starosta sa spýtal či má  niekto otázky 
k prerokovávanej veci? Keďže sa nikto neprihlásil prečítal návrh uznesenia. 
 
Návrh na uznesenie OZ: 
 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku 
DREVOREZ Priepasné, spol. s  r.o. za rok 2014 nasledovne: 
Spoločnosť vyčíslila účtovný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 
11 006,76  € bude použitý vo firme ako zdroj krytia aktív a zúčtovaný ako nerozdelený zisk 
budúcich období. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Zapisnice-OZ.alej
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Zapisnice-OZ.alej
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Zapisnice-OZ.alej
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6. Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2014 
 
Pán starosta sa spýtal,či má niekto otázky k správe? Keďže sa nikto neprihlásil, dal  hlasovať 
že:  
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Obce Priepasné. 
 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
 
 
7. Návrh plánu práce kontrolóra na II. polrok 2015 
 
 
Keďže nemal nikto otázky, pán starosta prečítal   
návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 2. polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
8. Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Priepasné za rok  2014 
 
Keďže nemal nikto otázky, pán starosta prečítal   
návrh uznesenia: 
 
 
8a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

8b) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 
rezervného fondu vo výške 6 802,68 EUR 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

9. Návrh geometrického plánu v súlade s uznesením č. 54/2014 
 
„Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo žiadosť Jána Tomašoviča a Jarmily 
Tomašovičovej, bytom Pezinok 1. Mája 43, o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu 4/24 vo 
vlastníctve obce Priepasné v nehnuteľnostiach v k.ú. Priepasné p.č. 18556/2, 18530/2, 
18529, 18524, 18557, ktoré sú vedené na LV 622. Žiadosť odôvodňujú tým, že pozemky 
využívajú ako záhradu a dvor. 
Obec Priepasné sa oboznámilo so snímkou z mapy a s predmetnou žiadosťou sa 
bude zaoberať po obhliadke nehnuteľností v teréne a vytýčení hraníc pozemkov 



 5 

autorizovaným geodetom. Náklady na geodetické zameranie – vytýčenie hraníc, prípadný 
znalecký posudok a vyhotovenie kúpnej zmluvy a správny poplatok za vklad do katastra 
budú hradiť záujemcovia o kúpu. V Priepasnom 30.9.2014“ 
 
Žiadateľ J.T. s manželkou predložil na rokovanie obecného zastupiteľstva návrh 
geometrického plánu, ktorému predchádzalo zameranie predmetných parciel p.č. 18556/2, 
18530/2, 18529, 18524, 18557, ktoré sú vedené na LV 622.  
 
 
 
 
 
Návrh uznesenia:  
 
9a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s navrhovaným zameraním a oddelením 
pozemkov podľa predloženého návrhu geometrického plánu vypracovaného Ing. Milošom 
Beťkom. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
 
9 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom po posúdení žiadosti – podľa listu vlastníctva, 
mapy, obhliadky v teréne, preverení, kto platí daň z nehnuteľností súhlasí pre vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov v nehnuteľnostiach v k.ú. Priepasné p.č. 18556/2, 18530/2, 18529, 
18524, 18557, ktoré sú vedené na LV 622  v súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí 
s predajom za nasledovných podmienok:  
Žiadateľ dá vypracovať geometrický plán, ktorého návrh bol odsúhlasený obecným 
zastupiteľstvom a tvorí prílohu tejto zápisnice, vysporiada  vlastnícke vzťahy  aj 
v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele č. 18557 (budúcej parcele 18557/2),stanoví 
kúpnu cenu pozemkov a nehnuteľnosti (dome)  s výčíslením  podielov  vlastníkov znaleckým 
posudkom.  Následne predloží na zasadnutie obecného zastupiteľstva pripravený návrh 
kúpnej na odkúpenie vlastníckeho podielu obce  v dome  a zámennú zmluvu vzťahujúcu sa 
k odsúhlasenému geoetrickému plánu.Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie 
geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do 
katastra hradí kupujúci. 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
10. Žiadosť o súhlas postúpenia nájmu a záväzkov na postupníka dodatkom k 
Nájomnej zmluve 
 
Vzhľadom k verejnému záujmu zabezpečenia spoľahlivého internetového signálu pre 
občanov a organizácie v obci je žiadosť opodstatnená a záväzky si žiadatelia plnili 
spoľahlivo.  Pán starosta sa spýtal, či má niekto otázky k uvedenému bodu.Keďže sa nikto 
neprihlásil, dal hlasovať za návrh uznesenia: 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 
v Priepasnom dňa 30.9.2011, ktorou sa postupujú práva a povinnosti Nájomcu a zároveň  
Postupcu Stanislav Sadloň – GRAVICOM, IČO: 43130674 na Postupníka RadioLAN, spol. s 
r.o., IČO: 35 892 641  v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  
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Dňa 30.3.2015 o 16:00 hod. obecné zastupiteľstvo podľa prezenčnej listiny vykonalo 

30.3.2015 obhliadku miestnych komunikácií a majetku obce. 

 

Preveroval sa stav najhorších komunikácií pre vypracovanie dokumentácie pre 

povolenie k rekonštrukcii ciest súvisiacimi s projektom pre opatrenie 7 Základné 

služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach t.j. podopatrenia 7.2 (miestne 

komunikácie, chodníky...). 

Najhoršie komunikácie, vrátane komunikácií súvisiacich s verejným záujmom sú v 
lokalitách U Jurčatov, U Bachárov pri súpisnom čísle 87 - 80, od garáží smerom do 
Materskej školy a U Ševcov. 
 
V súčasnosti sa podklady na dané úseky pre stavebný úrad spracovávajú a rozsah a 
potreba, vrátane predpokladanej ceny rekonštrukcie bude určený odborníkom, ktorý 
si príde komunikácie obhliadnuť v 23. týždni. 

Návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vypracovanie dokumentácie pre 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v lokalitách U Jurčatov, U Bachárov, od garáží 
smerom do Materskej školy a U Ševcov , ktoré budú bližšie identifikované odbornou 
osobou priamo v projekte. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
12. Informácie o verejných obstarávaniach 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie o verejných 
obstarávaniach obce. 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 .  

 

 
13. Rôzne 
 
 13.1 Návrh  - Zmluva o poskytnutí právnej služby 
 

Dňa 2.2.2015 bol na súd doručený Návrh na začatie konania o určenie vlastníckeho 
práva eventuálne za náhradu. Nakoľko už obdobný spor úspešne v prospech obce 
viedla JUDr. Jancová a má znalosti v problematike, je predpoklad, že i na tento spor 
má predpoklady doviesť ho do úspešného konca. V prílohách je návrh súdneho 
konania a zmluvy o poskytnutí právnej služby. 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Zmluvu o poskytnutí právnej služby a  
poskytnutie právnej služby, ktorú poskytuje JUDr. Emília Jancová , advokátka, zapísaná 
v SAK č.e. 2761, Jurkovičova 13, Nové Mesto nad Váhom. 
 



 7 

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

 

 
13.2  Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce  
 
Návrh zohľadňuje poskytnuté príjmy a výdavky v hodnote 24 500 EUR. Napríklad dotácie a 
ich použitie na opravu strechy, službu vypracovanie žiadosti pre NFP, eventy 60. výročie MŠ 
a Muziganské Priepasné, zvýšené členské v združení  MAS, materiál na úpravu miestnych 
komunikacií, zvýšené ročné poplatky za aktualizácie softwérov súvisiacich s výkonom 
samosprávy. Celý dokument návrhu v prílohe. 
 
 
Návrh uznesenia: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo, berie na vedomie a schvaľuje zmenu 
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1  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 nasledovne: 
 
  
 
Bežné príjmy                                        185 915,00 €       Bežné výdavky:       185 915,00   € 
 
Kapitálové príjmy:                                54 000,00 €       Kapitálové výdavky  54 000,00   € 
 
Finančné prij. operácie:                       54 000,00 €       Fin. výd.operácie:   54 000,00   € 
 
Príjmy celkom                                     239 915,00  €       Výdavky celkom:  239 915,00  € 
 
 

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

 

13.3 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Senica 
 
 
Uznesenie návrh 
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 1. a 2. štvrťrok roku 
2015  pre žiaka pre žiaka Erika Vičíka 30,00 EUR v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením č. 3/2008 o podmienkach poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 
 
 
Kto je za? Hrajnohová, , Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? Malečka .  

 

13.4 Prerokovanie dotácie na Areál pre oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou – 
objekt pre environmentálnu výchovu (I. etapa otvorenie oddychovo - relaxačnej zóny) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje priame zadanie realizácie diela  Areál pre 
oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou –-objekt pre environmentálnu výchovu (I. 
etapa otvorenie oddychovo - relaxačnej zóny  firme DREVOREZ Priepasné spol. s r. o., 
IČO:34139281. Zadanie zákazky priamo bez uplatnenia postupov, pravidiel a podmienok 
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zákona o verejnom obstarávaní  je v súlade s metodickým usmernením číslo 728-5000/2014 
zo dňa 26.02.2014 a usmernením číslo 1262-5000/2014 zo dňa 05.03.2014. 
 
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 
 
13.5 Návrh na  zavedenie  kamerového systému v Obci Priepasné.  
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zavedenie kamerového systému v Obci  
Priepasné.  
Kto je za? Hrajnohová, Malečka, Marek  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0 . 

 

Záver 
 
Pán starosta poďakoval prítomným a zaželal  pekný zvyšok dňa. 
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                         Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 9 - 26 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 4. 6.2015                             II/2015 

 

                       

                             Uznesenie č. 9/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného 

zastupiteľstva. 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                       Uznesenie č. 10/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 3: Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                       Uznesenie č. 11/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 4: Príprava Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 

– 2022 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie prípravu Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja našej obce na roky 2015 – 2022. 
 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                       Uznesenie č. 12/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 5: Návrh na schválenie výročnej správy a ročnej účtovnej závierky DREVOREZ 
Priepasné, spol. s r.o. za rok 2014 
 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výročnú správu  a ročnú účtovnú závierku DREVOREZ 
Priepasné, spol. s  r.o. za rok 2014 nasledovne: 
Spoločnosť vyčíslila účtovný hospodársky výsledok po zdanení vo výške 
11 006,76  € bude použitý vo firme ako zdroj krytia aktív a zúčtovaný ako nerozdelený zisk 
budúcich období. 
 
 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

                                       Uznesenie č. 13/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 6: Správa hlavného kontrolóra obce za rok 2014 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu za rok 2014 Obce Priepasné. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce  
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                                        Uznesenie č. 14/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 7: Návrh plánu práce kontrolóra na II. polrok 2015 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 2. polrok 2015 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                        Uznesenie č. 15/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 8: Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Priepasné za rok  
2014 
 
8a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie za rok 2014 bez výhrad. 
 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                        Uznesenie č. 16/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 8: Návrh záverečného účtu a celoročného hospodárenia obce Priepasné za rok  
2014 
 
8b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 
hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 6 802,68 EUR. 
 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                            Uznesenie č. 17/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 9: Návrh geometrického plánu v súlade s uznesením č. 54/2014 
 
9a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s navrhovaným zameraním a oddelením 
pozemkov podľa predloženého návrhu geometrického plánu vypracovaného Ing. Milošom 
Beťkom. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                  Uznesenie č. 18/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 9: Návrh geometrického plánu v súlade s uznesením č. 54/2014 
 

 
9 b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom po posúdení žiadosti – podľa listu vlastníctva, 
mapy, obhliadky v teréne, preverení, kto platí daň z nehnuteľností súhlasí pre vysporiadanie 
vlastníckych vzťahov v nehnuteľnostiach v k.ú. Priepasné p.č. 18556/2, 18530/2, 18529, 
18524, 18557, ktoré sú vedené na LV 622  v súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí 
s predajom za nasledovných podmienok:  
Žiadateľ dá vypracovať geometrický plán, ktorého návrh bol odsúhlasený obecným 
zastupiteľstvom a tvorí prílohu tejto zápisnice, vysporiada  vlastnícke vzťahy  aj 
v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele č. 18557 (budúcej parcele 18557/2),stanoví 
kúpnu cenu pozemkov a nehnuteľnosti (dome)  s výčíslením  podielov  vlastníkov znaleckým 
posudkom.  Následne predloží na zasadnutie obecného zastupiteľstva pripravený návrh 
kúpnej na odkúpenie vlastníckeho podielu obce  v dome  a zámennú zmluvu vzťahujúcu sa 
k odsúhlasenému geoetrickému plánu.Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie 
geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do 
katastra hradí kupujúci. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                    Uznesenie č. 19/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 10: Žiadosť o súhlas postúpenia nájmu a záväzkov na postupníka dodatkom k 
Nájomnej zmluve 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve uzatvorenej 
v Priepasnom dňa 30.9.2011, ktorou sa postupujú práva a povinnosti Nájomcu a zároveň  
Postupcu Stanislav Sadloň – GRAVICOM, IČO: 43130674 na Postupníka RadioLAN, spol. s 
r.o., IČO: 35 892 641  v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
 
                                          Uznesenie č. 20/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 11: Návrh na určenie miestnych komunikácií s najhorším stavom pre rekonštrukciu. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vypracovanie dokumentácie pre 
rekonštrukciu miestnych komunikácií v lokalitách U Jurčatov, U Bachárov, od garáží 
smerom do Materskej školy a U Ševcov , ktoré budú bližšie identifikované odbornou 
osobou priamo v projekte. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
 
                                          Uznesenie č. 21/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 12: Informácie o verejných obstarávaniach 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie o verejných 
obstarávaniach obce. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                                   Uznesenie č. 22/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 13.1:  Návrh  - Zmluva o poskytnutí právnej služby 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Zmluvu o poskytnutí právnej služby a 
 poskytnutie právnej služby, ktorú poskytuje JUDr. Emília Jancová , advokátka, zapísaná 
v SAK č.e. 2761, Jurkovičova 13, Nové Mesto nad Váhom. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
 
                                                  Uznesenie č. 23/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

 
K bodu 13.2  Návrh na 1. úpravu rozpočtu obce  
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1  
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 nasledovne: 
 
 
Bežné príjmy 185 915,00 €                Bežné výdavky:       185 915,00   € 
Kapitálové príjmy:  54 000,00 €          Kapitálové výdavky  54 000,00   € 
Finančné prij. operácie: 54 000,00 €  Finančné výdavkové operácie:   54 000,00   € 
Príjmy celkom 239 915,00  €             Výdavky celkom:      239 915,00  € 
 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
 
                                 Uznesenie č. 24/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

 
K bodu 13.3 Žiadosť o poskytnutie dotácie pre deti navštevujúce CVČ Senica 
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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 1. a 2. štvrťrok roku  
 
 
 
2015  pre žiaka pre žiaka Erika Vičíka 30,00 EUR v súlade so Všeobecne záväzným 
nariadením č. 3/2008 o podmienkach poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
                                           Uznesenie č. 25/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 13.4 Prerokovanie dotácie na Areál pre oddych, relax a voľný čas s parkovou 
úpravou – objekt pre environmentálnu výchovu (I. etapa otvorenie oddychovo - relaxačnej 
zóny) 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje priame zadanie realizácie diela  Areál pre 
oddych, relax a voľný čas s parkovou úpravou –-objekt pre environmentálnu výchovu (I. 
etapa otvorenie oddychovo - relaxačnej zóny  firme DREVOREZ Priepasné spol. s r. o., 
IČO:34139281. Zadanie zákazky priamo bez uplatnenia postupov, pravidiel a podmienok 
zákona o verejnom obstarávaní  je v súlade s metodickým usmernením číslo 728-5000/2014 
zo dňa 26.02.2014 a usmernením číslo 1262-5000/2014 zo dňa 05.03.2014. 
 
V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 
                                           Uznesenie č. 26/2015 

Z II. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 4.6.2015 

K bodu 13.5 Návrh na  zavedenie  kamerového systému v Obci Priepasné.  
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zavedenie kamerového systému v Obci  
Priepasné.  
 

V Priepasnom  4.6.2015  

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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–––––––––––––––––––––––––––––––––                           ––––––––––––-––––––––––––––– 

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

              overovatelia zápisnice 

 

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

                                                           starosta obce 

 

 

 

Podpisy poslancov 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
                 
   

 

 



 17 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 
 
 
 
 
 
 


