
                                                            OBEC PRIEPASNÉ 

15 Priepasné                          Z Á P I S N I C A 

                                             zo zasadnutia OZ konaného dňa 24.11.2014 

                                                                          

 

 

 

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   zasadnutie 
obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo  v pondelok  24.11.2014  
o 16:00 h v sále Kultúrneho domu  v budove Obecného úradu Priepasnom. 

 

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 

c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom 
novozvoleného obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Voľba predsedu a schvaľovanie členov komisie pre ochranu verejného záujmu 

4. Určenie platu starostu obce 

5. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2013 

6. Poverenie zastupovaním starostu obce Priepasné 

7. Zriadenie elektronickej pošty poslancom obecného zastupiteľstva 



8. Záver 
 

Zverejnené na úradnej tabuli dňa: 20.11.2014 

Zverejnené na webstránke obce dňa: 19.11.2014 

Zvesené z úradnej tabule dňa: 

 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta srdečne pri vítal prítomných  na dnešnom ustanovujúcom obecnom 
zastupiteľstve. 

b) Určil overovateľov zápisnice: Ing. Pavla Potúčka  a Lenku Hrajnohovú 

Za zapisovateľku dnešného obecného zastupiteľstva určil  p. Annu Švrčkovú . 

Vzhľadom na to, že bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil prítomým, že 
obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je uznášania schopné. Z dnešného  zasadnutia 
obecného zastupiteľstvo sa ospravedlnil predseda volebnej komisie ing. Marián Marko, 
ktorého  zastúpil podpredseda volebnej komisie pán Holíč Ján. 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 
osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 
zastupiteľstva 

Pán starosta odovzdal slovo podpredsedovi volebnej komisie pánovi Jánovi Holíčovi. 

Pán podpredseda volebnej komisie prečítal  výsledky volieb starostu a volieb do 
obecného zastupiteľstva a následne  odovzdal osvedčenie o zvolení novozvolenému 
starostovi a osvedčenia poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva Obce 
Priepasné. 

Starostom obce Priepasné bol zvolený Peter Czere s počtom hlasov 158 ,  
do obecného zastupiteľstva boli zvolení: Ing.Pavol Potúček s počtom hlasov 126, 
Vladimír Valihora s počtom hlasov 118, 
Stanislav Malečka s počtom 105 hlasov, 
 Lenka Hrajnohová s počtom hlasov 101 
a Ján Marek s počtom hlasov 101. 
 

Potom odovzdal slovo  pánovi starostovi 

Pán starosta dal pokyn na pristúpenie k slávnostnému zloženiu sľubov zvolených 
predstaviteľov samosprávy obce Priepasné, Sľuby boli podpisom potvrdené na 
osobitnom liste, zároveň  poprosil, aby sa všetci zároveň podpísali do pamätnej knihy 
obce a podpredsedu volebnej komisie  aby následne odovzdal predstaviteľom obce 
osvedčenia o zvolení. 

d) Slávnostné zloženie sľubu starostu:  



"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a 
ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

Pán starosta Peter Czere sa podpísal na  osobitý list. 

e) Ďalej pristúpili novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva k slávnostnému 
zloženiu sľubu podpisom bez výhrad, ktorý zvolení poslanci potvrdili na osobitom 
liste: „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." 

Pod text sľubu sa všetci  podpísali, 

f)) Vystúpenie starostu 

citujem : 

„Vážení hostia , prítomní, 

Vážení hostia, vážení prítomní, 
 
Dovoľte, aby som sa v prvom rade poďakoval za dôveru, ktorou ste podporili moje 
zvolenie.  
Ďakujem tiež mojej rodine, ktorá je  mojou nesmierne dôležitou súčasťou a ktorá ma 
vo chvíľach, keď to človek najviac potrebuje, vždy podporí.  
Ďakujem aj v mene zvolených poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí od Vás dostali 
dôveru, ktorá je záväznou a motiváciou pre všetkých. Nielen však zvolení ďakujú za 
vašu podporu. Sú medzi nimi aj ďalší takí, čo svojou prácou, pričinením sa a pomocou 
zvelaďujú túto obec. Sú to jednotlivci, i členovia miestnych organizácií.  
Je mnoho slov, ktoré dokážu vyjadriť to, čo by som chcel, čo by sme chceli. Mnoho 
slov, ktoré opíšu človeka, no i mnoho slov, ktoré sú len prázdnymi frázami.  
Dnes tu stojíme však  preto, aby sme Vás reprezentovali, aby sme obec zveľaďovali 
a aby sa nám tu všetkým dobre žilo.  
Verím, že slová M.R. Štefánika Veriť, Milovať a pracovať si osvojí každý z tých, ktorí tu 
dnes pred vami stojí. A že jeho slová „Ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem“ budú 
nahrádzať pocity nemôžem, nechcem a neviem.  
Dôležití sme však všetci, dôležitá je pokora, dôležitý je úsmev, šťastné deti i rodiny 
v šťastnej obci. Verme, že šťastie a spolupatričnosť nahradí všetko zlé a vykročíme 
všetci spolu ku krajšej budúcnosti našej Naj dedinky s Naj obyvateľmi. 
Ďakujem.“ 

2.  Schválenie programu rokovania 
 

Pán starosta prečítal program rokovania 



1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a 
odovzdanie      osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného 
obecného zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Voľba predsedu a schvaľovanie členov komisie pre ochranu verejného záujmu 

4. Určenie platu starostu obce 

5. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k     
31.12.2013 

6. Poverenie zastupovaním starostu obce Priepasné 

7. Zriadenie elektronickej pošty poslancom obecného zastupiteľstva 

8. Záver 

Dal hlasovať za program OZ 

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

3. Voľba predsedu a schvaľovanie členov komisie pre ochranu verejného 
záujmu 

Pán starosta oboznámil prítomných,že 

zriadenie komisie je v súlade zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu. 

V pracovných materiáloch poslanci obdržali návrh aby boli členmi  komisie na ochranu 
verejného záujmu všetci poslanci, pričom jeden s členov bude vyvoleným  
predsedom. 

Najviac opakovaný návrh poslancov obecného zastupiteľstva bolo meno Ing. Potúček 
Pavol. 

Pán starosta dal hlasovať  s navrhovaným kandidátom Ing. Potúčkom Pavlom  na 
predsedu? 

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



Pán starosta prečítal návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v zmysle zákona 357/2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Rokovacieho poriadku 
komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu Priepasné poradové 
číslo 5/07  
a.) volí Ing. Pavla Potúčka za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov 
b.) schvaľuje za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Stanislava Malečku, Jána Mareka, Vladimíra Valihoru, 
Lenku Hrajnohovú. 
Kto je za? Mgr. Hrajnohová,  Malečka, Marek, ing. Potúček, Kto proti? 0  Zdržal sa niekto?0 

 

 

4. Určenie platu starostu obce  

Návrh poslanca Ing. Potúčka Pavla  na ustanovujúce obecné zastupiteľstvo  bol  doručený 
v pracovných materiáloch. Iný návrh na určenie platu doručený nebol. 

V tomto bode sa prihlásil poslanec pán Stanislav Malečka. Povedal, že ak je v obecnej 
pokladni dosť peňazí na zvýšenie platu pre pána starostu, aby sa zvýšil plat o 5% všetkým 
zamestnancom v vrátane materskej škôlky aj upratovačke. Pán starosta sa opýtal pána 
Malečku či  má v tomto bode návrh na iné uznesenie. Pán Malečka nemal. 

Pán starosta dal hlasovať o navrhovanom uznesení: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 
2011, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov určuje mesačný plat starostu obce Priepasné s účinnosťou od 24.11.2014  vo 
výške platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %. Plat starostu obce Priepasné vo výške 
1658,- EUR pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1228,- eur a zvýšenia platu 
vo výške 430,- EUR. 
 
Kto je za? Mgr. Hrajnohová,  Malečka, Marek, ing. Potúček, Kto proti? 0  Zdržal sa niekto?0 

 

5. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2013 

Pán starosta prečítal stanoviská audítora: 

 



 

Pán  starosta prečítal návrh uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, 
konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2013.  k 31.12.2014 
pre obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné a Dodatok správy audítora o overení súladu 
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2013 a s 
individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2013, ktorej súčasťou je konsolidovaná výročná 
správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2013, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované 
poznámky k 31.12.2013 a správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 
31.12.2013, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2013. 

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

 

6. Poverenie zastupovaním starostu obce Priepasné 

Zastupovaním starostu obce Priepasné poveril pán starosta pána  Ing. Pavla Potúčka. 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie poverenie zastupovaním starostu 
obce Priepasné. Poverený zastupovaním je pán Ing. Pavol Potúček.. 

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

 

7. Zriadenie elektronickej pošty poslancom obecného zastupiteľstva 

Pre oficiálnu komunikáciu zastupiteľstva so starostom obce, kanceláriou obce, predkladanie 
návrhov obecnému zastupiteľstvu, ostatným orgánom  a ostatných povinností súvisiacich 
s funkciou podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení boli vytvorené poslancom e –mailové 
adresy v tvare vždy meno bodka priezvisko @priepasne.sk .  

Pán starosta prečítal návrh uznesenia: 



Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zriadenie oficiálnych e-mailových 
adries pri výkone svojich  funkcií poslancov obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sú 
zverejnené na oficiálnej webstránke obce www.priepasne.sk pre funkčné obdobie 2014 - 
2018. 

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

8. Záver  

Týmto bodom ukončil dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva a poprial všetkým 
príjemný zvyšok dňa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                     U z n e s e n i a   č. 57– 56 

                        zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 24.11. 2014                         VI/2014 

 
                                    Uznesenie č. 57/2014 

Zo VI. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.11.2014 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

 

                           Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom 

                                               schvaľuje 

program dnešného obecného zastupiteľstva 

 V Priepasnom  24.11.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                        Uznesenie č. 58/2014 

Zo VI. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.11.2014 

K bodu 3  Voľba predsedu a schvaľovanie členov komisie pre ochranu verejného 
záujmu 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v zmysle zákona 357/2004 o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a Rokovacieho poriadku 
komisie obecného zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu Priepasné poradové 
číslo 5/07  
a.) volí Ing. Pavla Potúčka za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov 
b.) schvaľuje za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 
verejných funkcionárov Stanislava Malečku, Jána Mareka, Vladimíra Valihoru, 
Lenku Hrajnohovú. 
V Priepasnom  24.11.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   



                                        Uznesenie č. 59/2014 

Zo VI. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.11.2014 

K bodu 4 Určenie platu starostu obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 
2011, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov určuje mesačný plat starostu obce Priepasné s účinnosťou od 24.11.2014  vo 
výške 
platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %. Plat starostu obce Priepasné vo výške 
1658,- EUR pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1228,- eur a zvýšenia platu 
vo výške 430,- EUR. 
 
V Priepasnom  24.11.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                        Uznesenie č. 60/2014 

Zo VI. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.11.2014 

K bodu 5  Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej 
závierky k 31.12.2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2013, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, 
konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2013.  k 31.12.2014 
pre obecné zastupiteľstvo Obce Priepasné a Dodatok správy audítora o overení súladu 
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.12.2013 a s 
individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2013, ktorej súčasťou je konsolidovaná výročná 
správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2013, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované 
poznámky k 31.12.2013 a správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky k 
31.12.2013, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 31.12.2013. 

 

V Priepasnom  24.11.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 



                                           Uznesenie č. 61/2014 

Zo VI. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.11.2014 

K bodu 6 Poverenie zastupovaním starostu obce Priepasné 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie poverenie zastupovaním starostu 
obce Priepasné. Poverený zastupovaním je pán Ing. Pavol Potúček.. 

V Priepasnom  24.11.2014 

                                                                                                   Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                           Uznesenie č. 62/2014 

Zo VI. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.11.2014 

K bodu 7  Zriadenie elektronickej pošty poslancom obecného zastupiteľstva 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie zriadenie oficiálnych e-mailových 
adries pri výkone svojich  funkcií poslancov obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sú 
zverejnené na oficiálnej webstránke obce www.priepasne.sk pre funkčné obdobie 2014 - 
2018. 

 

V Priepasnom  24.11.2014 

                                                                                                  Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


