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OBEC PRIEPASNÉ 
906  15 Priepasné 109 

 
 
 

Z á P I S N I C A 
zo zasadnutia obecného zastupitezo zasadnutia obecného zastupitezo zasadnutia obecného zastupitezo zasadnutia obecného zastupiteľstva stva stva stva 

konaného dkonaného dkonaného dkonaného dňa 27.6.2011a 27.6.2011a 27.6.2011a 27.6.2011    

    
     
 Prítomní: 
 
1. Peter Czere 
2. Dušan Čúvala 
3. Ján Potúček 
4. Pavol Potúček, ing. 
5. Štefan Stančík   
6. Vladimír Valihora 
 
 
                                         
                                    P r o g r a m   z a s a d n u t i a 
 
 

  

1.Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh na zrušenie  všeobecne záväzného nariadenia o zásadách odmeňovania poslancov a zrušenie     

uznesenia č 4/2003 z 10.februára 2003  

6. Návrh na prijatie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Priepasnom 

7. Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia o  hospodárení s majetkom obce 5/2008 3/2010 

z 28.06.2010 

8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania  psov 

9. Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách spolunažívania v obci Priepasné  6/95 

8.  10.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

11. Návrh na zmenu výšky stravného dodatkom k VZN 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

12. Prerokovanie žiadosti o vylúčení firmy Towercom z povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác 

13.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 a správa kontrolóra obce 

14. Prerokovanie žiadosti o povolenie užívania obecného pozemku 
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15. Prerokovanie návrhu OZ na určenie platu starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 2011 

16. Dodatok k nájomnej zmluve medzi Obcou Priepasné a Drevorezom Priepasné, spol. s r.o. 

17. Členstvo obce Priepasné v Medzinárodnej organizácii ICCN (Inter-City Intangible Cultural 

Cooperation Nerwork) 

18.  Verejná súťaž na odhŕňanie snehu Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou 

19. Informácia o verejnom obstarávaní 

20. Výber, prípadne menovanie kronikára a schvaľovanie zápisov do kroniky 

21.  Rôzne 

a.)  informácie k projektom obce 

b.)  informácie o pomoci MŠ a obci  

c.)  knižnica 

d.) ostatné  aktivity 

 
 
 

                                              R o k o v a n i e 
 
 
1.Otvorenie zasadnutia  
 
Pán starosta privítal prítomných  na dnešnom obecnom zastupiteľstve.  
 
2. Určenie overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa dnešného obecného zastupiteľstva určil  p.Annu Švrčkovú, za overovateľov 
pánov Jána Potúčka a Dušana Čúvalu .  
 
 
 
3. Poslancom, predložil návrh programu  zastupite ľstva v ktorom sú vyzna čené 
niektoré zmeny oproti programu, ktorý im bol doru čený . Následne ich požiadal  
o jeho schválenie: 
 

1.Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola uznesení   a odsúhlasenie zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových priestorov 

5. Návrh na zrušenie  všeobecne záväzného nariadeni a o zásadách odme ňovania poslancov BOD ČíSLO 5 

DOPLNIL TEXTOM a zrušenie uznesenia č 4/2003 z 10.februára 2003, pre čítal teda celé znenie bodu číslo 5. 

Návrh na zrušenie VZN o zásadách odme ňovania poslancov  

6. Návrh na prijatie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva v Priepasnom 

BOD ČÍSLO 7.Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariad enia o  hospodárení s majetkom obce 5/2008 

navrhol kompletne zruši ť, keďže  zrušenie tohto VZN je zapracované v novonavrhov anom VZN o zásadách 

hospodárenia s majetkom obce č.4/2011  

BOD PROGRAMU ČISLO 8 vzh ľadom k poradiu čísel navrhovaných všeobecných záväzných nariadení 

navrhol  zameni ť s bodom programu číslo 10 , čiže bod pokračujeme v programe bodom číslo osem 

8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach držania  psov 

9. Dodatok k všeobecne záväznému nariadeniu o pravidlách spolunažívania v obci Priepasné  6/95 
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10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zásadách hospodárenia s majetkom obce 

11. Návrh na zmenu výšky stravného dodatkom k VZN 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni. 

12. Prerokovanie žiadosti o vylúčení firmy Towercom z povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných prác 

13.  Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 a správa kontrolóra obce 

14. Prerokovanie žiadosti o povolenie užívania obecného pozemku 

15. Prerokovanie návrhu OZ na určenie platu starostu v súlade so zákonom č. 154/2011 Z. z. zo 17. mája 2011 

16. Dodatok k nájomnej zmluve medzi Obcou Priepasné a Drevorez-om Priepasné, spol. s r.o. 

17. Členstvo obce Priepasné v Medzinárodnej organizácii ICCN (Inter-City Intangible Cultural Cooperation Nerwork) 

18.  Verejná súťaž na odhŕňanie snehu sa nahrádza:  Výzvou na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou 

hodnotou 

19. Informácia o verejnom obstarávaní 

20. Výber, prípadne menovanie kronikára a schvaľovanie zápisov do kroniky 

21.  Rôzne 

a.)  informácie k projektom obce 

b.)  informácie o pomoci MŠ a obci  

c.)  knižnica 

d.) ostatné  aktivity 

 
Želá si niekto z poslancov doplni ť nejaký bod programu zasadnutia? 
Ak nie dávam hlasovať o programe dnešného obecného zastupiteľstva. 
 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto?0 poslancov. 
 Program OZ bol prijatý počtom hlasov 5 
 

 

4. kontrola uznesení   schválenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Fiber Nett Myjava   
 
Uznesením č. 23/2011 schválilo obecné zastupiteľstvo prenájom nehnuteľností 
a splnomocnilo Petra Czereho – starostu obce k podpisu  nájomných zmlúv pre dve 
spoločnosti. Sú nimi Fiber Network Myjava s.r.o. a Stanislav Sadloň –Gravicom. 
 
Obec Priepasné dala vypracovať k nájomným zmluvám geometrické plány, ktorým sa určila 
presná poloha častí nehnuteľností, ktoré majú byť predmetom v nájomných zmluvách. Návrh 
nájomných zmlúv spoločnosti Fiber network Myjava bol zaslaný na pripomienkovanie 
a oboznámenie sa všetkým zvoleným členom obecného zastupiteľstva. Spoločnosť Fiber 
network Myjava taktiež zmluvu pripomienkovala avšak nakoniec zmluvu potvrdila v tom 
znení, ako bola doručená poslancom pred zastupiteľstvom. Navrhujem však pánom 
poslancom prijať uznesenie v ktorom opätovne súhlasia s prenájmom nehnuteľného majetku 
obce a súhlasia s podpísanými nájomnými zmluvami uzatvorenými spoločnosťou Fiber 
network Myjava s.r.o. a Obcou Priepasné v tomto znení: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo podmienky zmluvy o nájme časti 
nehnuteľnosti a nájme nebytových priestorov a nájomnej zmluvy na umiestnenie uzatvorenej 
so spoločnosťou Fiber network Myjava s.r.o. a uznieslo sa, na súhlase s prenájmom 
nehnuteľného majetku pre spoločnosť Fiber network Myjava tak ako je uvedené v týchto 
zmluvách a súhlasia s nimi v celom rozsahu pričom zmluva rešpektuje VZN o hospodárení 
s majetkom obce. 
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Nájomné zmluvy so spoločnosťou Stanislav Sadloň – Gravicom neboli doposiaľ  uzatvorené 
vzhľadom na prebiehajúce rokovania. 
Ostatné uznesenia z predchádzajúcich zastupiteľstiev boli splnené. 
Má niekto nejaké otázky, alebo niečo k uzneseniam. Nie. 
Dávam teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere 
kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupitelstiev. 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0.  
Starosta obce prítomným poslancom poďakoval a konštatoval., že Obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo a berie na vedomie v plnej miere kontrolu uznesení z predchádzajúcich 
zastupiteľstiev. 
Ďalej dal pán starosta hlasovať za odsúhlasenie Zmluvy o nájme časti nehnuteľnosti a nájme 
nebytových priestorov, ktorá je prílohou zápisnice 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0.  
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo Zmluvu o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových 
priestorov uznesením č.  27 nadpolovičnou väčšinou. 
 

 
5. Návrh na zrušenie  všeobecne záväzného nariadeni a o zásadách 
odmeňovania poslancov a zrušenie uznesenia č 4/2003 z  10.februára 2011  
 
Vzhľadom na zriadené komisie obce Priepasné  som pripravil zákonné nové  navrhované  
zásady o odmeňovaní poslancov a členov komisíí, ktoré budú prerokovávané v ďalšom bode 
schváleného programu. Zároveň Vám predkladám uznesenie č.4/2003 z 10.februára 2003, 
ktoré malo byť a nebolo zrušené prijatím všeobecne záväzným nariadením: zásady 
odmeňovania poslancov Priepasné z 28. júna 2010. 
 
Má niekto nejaké otázky, alebo pripomienky. Nie. 
Dávam teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo,  berie na vedomie a ruší 
uznesenie č. 4/2003 o odmeňovaní poslancov a ruší VZN zásady odmeňovania poslancov 
Priepasné. 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 poslancov  
Obecné zastupitestvo prijalo nasledovné uznesenie č. 28:  Obecné zastupiteľstvo Priepasné 
ruší uznesenie č. 4/2003 o odmeňovaní poslancov a ruší VZN zásady odmeňovania poslancov 
Priepasné. 
 
6. Návrh na prijatie Z ásad odme ňovania poslancov a členov komisií Obecného 
zastupite ľstva v Priepasnom  
V súlade so zákonom 369 o obecnom zriadení bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 
o zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné č. 
1/2011 ktorý teraz prečítam: 
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné 
č.1/2011. 

 
Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva 

Priepasné 
 

V súlade s § 11 ods. 4 písmeno k zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších prepisov Obecné zastupiteľstvo Priepasné určuje: 
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Čl. I 
Odmeny poslancov 

 
1. Poslancovi za výkon funkcie, na úhradu výdavkov spojených s výkonom funkcie, patrí odmena 

15,30€, za každú účasť na obecnom zastupiteľstve. Náklady na cestovné pri zabezpečovaní 
úloh mimo Priepasné si poslanec môže uplatniť v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z o cestovných 
náhradách v znení neskorších predpisov. 

2. Starosta obce  môže poslancovi za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť  mimoriadnu 
odmenu. 
 

 
Čl. II 

Odmeny členom komisií 
 
1. Členom komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné, poslancom a ďalším členom prislúcha 
odmena 1 € za každú účasť na komisii. 
2. Predsedovi komisie prislúcha za účasť na komisii odmena 1,70 €. 
3. Členovia komisií  majú nárok na úhradu cestovných nákladov v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. 
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ako aj na preplatenie ďalších preukázaných 
nákladov spojených s výkonom funkcie. 
4. Starosta obce môže členovi komisie za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť  
mimoriadnu odmenu. 
 

 
Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 
 

 
1. Odmeny uvedené v Čl. I a Čl. II budú vyplácané polročne. 
2. Tieto Zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo Priepasné uznesením č. 29  
dňa 27.06.2011 a meniť alebo doplniť ich možno len uznesením obecného zastupiteľstva. 
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom Priepasné. 
 
 
V Priepasnom dňa 27. 06. 2011 
 
 

Peter Czere 
                    starosta obce 
 
 
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovným zásadám? Nie. 
Pán starosta dal  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo Zásady 
odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné č. 1/2011. 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 poslancov.  
Obecné zastupitelstvo Priepasné uznesením č. 29 schválilo Zásady  odmeňovania poslancov 
a členov komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné č. 1/2011. 
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7. Návrh na zrušenie všeobecne záväzného nariadenia o  hospodárení s majetkom obce 
3/2010 bol obecným zastupiteľstvom Priepasné zrušený, pokračujeme ďaľším bodom 
schváleného programu nakoľko skutočnosť zahŕňa bod 10 
 
8.Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkac h držania  psov  
 
V súlade so zákonom 369 o obecnom zriadení bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 
VZN Obce Priepasné č. 3/2011 o podmienkach držania psov  ktoré pán starosta prečítal. 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom na základe § 6 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, v spojení s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
 obce Priepasné č. 3/2011 

 o podmienkach držania psov 
 

§ 1 
Predmet úpravy a vymedzenie pojmov 

 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa podrobnejšie upravujú podmienky 

držania psov na území obce Priepasné s výnimkou služobných psov používaných podľa osobitných 
predpisov.1) 

(2) Na účely tohto VZN sa podľa osobitného predpisu2) rozumie 
a) voľným pohybom psa pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia 

na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo 
chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, 
ktorá ho vedie, 

b) nebezpečným psom každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám 
napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,3) 

c) zvláštnym psom pes 
1.  používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,4) 
2.  používaný horskou službou, 
3.  používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,5) 
4.  poľovný, 
5.  ovčiarsky, 
6.  vodiaci, 
7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného 

skúšobného poriadku, 
d) výrazom „vodenie psa“ (vrátane odvodených slovesných tvarov ako „vodiť“, „viesť“ a pod.) 

činnosť, pri ktorej je pes vedený na vôdzke. 
 

§ 2 
Evidencia psov 
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(1) Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce Priepasné podlieha evidencii psov 
(ďalej len „evidencia“). Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia 
posledného dňa lehoty uvedenej v prvej vete. 

(2) Evidenciu podľa predchádzajúceho odseku a evidenciu a vydávanie známok vedie Obecný úrad 
Priepasné. 

(3) Do evidencie sa zapisuje najmä 
a)  evidenčné číslo psa, 
b)  tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má, 
c)  meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa, 
d)  umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce 

zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa, 
e)  skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo 

vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, 3) 

f)   úhyn psa, 
     g)   strata psa. 
(4) Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 

dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť Obecnému úradu Priepasné. 
(5) Na známkach sa pes označuje ako 
     a) N – nebezpečný pes, 
     b) Z – zvláštny pes. 
(6) Suma úhrady za náhradnú známku je 3,50 eura. 
 

§ 3 
Vodenie psa 

 
(1) Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky 

a psychicky spôsobilá a schopná ovládať ho v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby 
pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na 
majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.  

(2) Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, 
ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes 
nasadený náhubok. 

(3) Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva 
dohľad. 

(4) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého 
pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj 
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes 
pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej 
obrane alebo v krajnej núdzi, 3) oznámiť Obecnému úradu Priepasné. 

(5) Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu psa možno len na vôdzke, ktorá je 
bezpečne pripevnená na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané 
psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii. 

(6) Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom.  
(7) Držiteľ psa a ten, kto psa vedie nesmie  

a) opustiť psa bez uviazania na verejnom priestranstve, pred obchodom, reštauráciou, 
pohostinstvom, kultúrnym domom, požiarnou zbrojnicou, pred areálom ihriska, pričom je 
povinný uviazať psa tak, aby nemal prístup na vstupné cesty, chodníky a schodištia, 

b) opustiť alebo zanechať nebezpečného psa bez dozoru na verejnom priestranstve; rovnako 
sa uvedený zákaz týka nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom.  

(8) Držiteľ psa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úteku psa z chovného priestoru 
alebo zariadenia na chov psa.7)  
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(9) Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad je povinná na požiadanie starostu 
Obce Priepasné, pracovníkov Obecného úradu Priepasné, poslancov obecného zastupiteľstva Obce 
Priepasné, alebo kontrolóra Obce Priepasné preukázať totožnosť psa známkou.  
 

§ 4 
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom 

 
(1) Voľný pohyb psa v rámci územného obvodu obce Priepasné je zakázaný v celom 

katastrálnom území obce s výnimkou pozemkov vlastníka psa, prípadne pozemkov, na ktorých pohyb 
psa vlastník pozemku odsúhlasí. 

(2) Vstup so psom sa zakazuje 
a) v areáli školy, 
b) v areáli pred obchodom, reštauráciou, pohostinstvom 
c) v areáli ihriska. 

§ 5 
Znečisťovanie verejných priestranstiev 

 
(1) Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly 

bezprostredne odstrániť. 
(2) Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie je povinný vodiť psa tak, aby sa zabránilo znečisťovaniu 

verejných priestranstiev, poškodzovaniu zelene a podobne. 
 
 
 

§ 6 
Priestupky a ukladanie pokút 

 
(1) Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak 

a) neoznámi Obecnému úradu v Priepasnom každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa 
zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny, 

b) neprihlási psa do evidencie, 
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 3 ods. 1 a 2, 
d) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,3) 

e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky, 
f)  nezabezpečí opatrenia na zabránenie jeho úteku podľa § 3 ods. 8.  

(2) Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak 
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu 

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol, 
b)  nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich 
ohrozovania psom, 
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak 

sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,3) 

d) nepreukáže známkou totožnosť psa, 
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa, 
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo. 

(3) Za priestupok podľa 
a) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur, 
b) odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur. 

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6) 
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(5) Obec môže uložiť pokutu do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti dozvedela, 
najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.  

(6) Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.  
 

 
§ 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

(1) V podrobnostiach a neupravených prípadoch o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta. 
(2) Ostatné, v tomto VZN neupravené podrobnosti evidencie a držania psov, musia byť v súlade s  

osobitnými predpismi.8) 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Priepasnom č. 30 zo dňa 27.06.2011 . 
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 12. júna 2011 

a nadobúda účinnosť dňom  28.06.2011 . 
 
 
 
V Priepasnom dňa  27.6.2011 

                                                                                                    ------------------------------------- 

                                                                                                               Peter Czere 

                                                                                                         starosta obce Priepasné 

 
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovnému VZN. Nie. 
Pán starosta dal  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo VZN obce 
Priepasné č. 3/2011 o podmienkach držania psov.. 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 poslancov.  
Obecné zastupiteľstvo Priepasné sa po prerokovaní uznieslo uznesením č. 30 na schválení 
VZN obce Priepasné č. 3/2011 o podmienkach držania psov. 

 
 

9. Dodatok k všeobecne zaväznému nariadeniu o pravi dlách spolunažívania 
v obci Priepasné  6/95  
 
Nakoľko bolo v predchádzajúcom bode prijaté VZN v súlade so zákonom č. 282/2002 Z. z. 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov pán 
starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu prerokovať návrh dodatku číslo 1/2011 k VZN č. 
6/95 pravidlá spolunažívania v Obci Priepasné 
 

Dodatok č. 1   
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č.6/95  
PRAVIDLÁ SPOLUNAŽÍVANIA V OBCI PRIEPASNÉ  

 
 
 
 

1. § 18 sa vypúšťa z dôvodu prijatia VZN č.3/2011 o podmienkach držania psov 
2. § 19 sa vypúšťa z dôvodu prijatia VZN č.3/2011 o podmienkach držania psov 
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Tento dodatok č. 1 k VZN č. 6/95 schválilo Obecné zastupiteľstvo Priepasné  
uznesením č. 31 dňa 27.06.2011. 
Tento dodatok č. 1 k VZN č. 6/95 nadobúda účinnosť dňom 27.júna 2011. 

  

V Priepasnom, 27.06.2011 

 
       Peter Czere 
                 starosta obce 
 
 
Má niekto nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovnému dodatku. Nie. 
Dal teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dodatok č. 1 k VZN 
č.6/95 pravidlá spolunažívania v obci Priepasné.  
Kto je za? 5 poslancov  Kto proti?0 poslancov  Zdržal sa niekto ? 0 poslancov  
Obecné zastupiteľstvo Priepasné prerokovalo a schválilo uznesením č. 31 dodatok č 1 k VZN 
č.6/95 pravidlá spolunažívania v obci Priepasné. 

 
10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia o zásadách  hospodárenia 

s majetkom obce  
 

V súlade so zákonom 369 o obecnom zriadení bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh 
VZN Obce Priepasné č. 4/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce. odmeňovania 
poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné č. 1/2011 ktorý pán starosta 
prečítal: 
 

Zásady hospodárenia s majetkom obce 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom na základe ustanovenia § 9 odsek 1 zákona č.138/1991 Zb.  

o majetku obcí v z.n.p. s použitím ustanovenia  § 11 ods.4 písm.a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z.n.p. a zmien sa uznieslo na týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce (ďalej len 

"Zásady" ): 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Obec Priepasné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje 

osoby, ktoré majú na území trvalý pobyt. Obec Priepasné je právnickou osobou, ktorá za podmienok 

ustanovených zákonom samostatne hospodári  s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. 1/ 
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2. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch v zmysle  ustanovenia § 13 ods. 5 zákona 

č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. je starosta obce Priepasné štatutárnym orgánom v 

majetkovo-právnych vzťahoch rozpočtových a príspevkových  organizácií zriadených obcou je 

riaditeľ organizácie. 

3. Tieto "Zásady" sa vzťahujú na majetok: 

a) určený na výkon samosprávy obce 

b) zverený do správy rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorú zriadila 

c) ktorý je v spoluvlastníctve obce a iného subjektu 

d) ktorý sa využíva na podnikateľskú činnosť obce 

e) ktorý je v prenájme, alebo vo výpožičke 

4. Tieto "Zásady" sa nevzťahujú na finančné prostriedky obce, hospodárenie ktorých sa riadi zákonom 

č.523/2004 Z.z. v z.n.p., zákonom č.583/2004 Z.z. v z.n.p., schváleným rozpočtom obce a pravidlami 

rozpočtového hospodárenia obce. 

5. Obec, rozpočtové a príspevkové organizácie a právnické osoby, ktoré zriadila alebo založila, 

hospodária    s majetkom obce spôsobom vymedzeným týmito "Zásadami". 

6. Všetky právne úkony spojené s  nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú 

neplatné. 

 

Článok 2 

Obsahové vymedzenie majetku obce 

1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. 

2. Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj 

pohľadávky    a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce alebo ktoré nadobudne obec do 

vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky alebo vlastnou činnosťou. 2/ 

3. Majetkovými právami sú aj predkupné právo a právo vecného bremena. 

4. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce. 

5. Majetok obce sa má zveľaďovať a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený 

zachovať. 

6. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 

7. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon 

samosprávy obce. 

8. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné 

priestranstvá),    je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie 

obec neobmedzila. 
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9. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej      

len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa 

osobitného predpisu. 4/ 

10. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti, alebo môže         

zo svojho majetku založiť právnickú osobu ( napr. zákon č.213/1997 Z.z. o neziskových 

organizáciách ). Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby sú subjektami súkromného práva, 

a tiež samostatnými subjektami vlastníckeho práva. 

 

Článok 3 

Predmet a rozsah úpravy 

Tieto "Zásady" upravujú: 

1. Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody vlastníctva obecného majetku 

2. Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám 

3. Správu majetku obce 

4. Podmienky odňatia správy majetku 

5. Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce 

6. Nakladanie s cennými papiermi 

7. Evidenciu a inventarizáciu majetku 

8. Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom 

9. Hospodárenie s majetkom obce 

 

Článok 4 

Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce a prevody vlastníctva obecného majetku 

A. Nadobúdanie vecí do vlastníctva obce 

1. Obec môže nadobudnúť hnuteľný a nehnuteľný majetok: 

a) prechodom z majetku Slovenskej republiky v súlade s platnou právnou úpravou /Do 

vlastníctva obcí prechádzajú s majetkom Slovenskej republiky aj súvisiace majetkové práva 

a do hodnoty nadobúdaného majetku a majetkových práv aj súvisiace záväzky./ 

b) od právnických a fyzických osôb na základe zmluvy, a to odplatne alebo bezodplatne  3/ 

c) vlastnou podnikateľskou činnosťou: 

• majetkovou účasťou na podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb 

• peňažnými a nepeňažnými vkladmi do obchodných spoločností 

d) investorskou činnosťou: 

• stavbou objektov a budov 
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• v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými alebo       

fyzickými osobami 

e) dedením, darovaním 

2. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku  podlieha vždy schváleniu obecným        

zastupiteľstvom. 

3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie hnuteľných vecí; jednotlivej veci, resp. 

súboru vecí tvoriacich jeden funkčný celok v obstarávacej cene nad  1 001 eur. V ostatných 

prípadoch rozhoduje starosta obce. 

4. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha nadobúdanie majetku na základe zmluvy o     nájme 

veci          s právom kúpy prenajatej veci (lízing) s obstarávacou cenou nad 1 000 eur. V ostatných 

prípadoch rozhoduje starosta obce. 

5. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce môžu nadobúdať hnuteľný majetok  v obstarávacej cene        

do 1 000 eur. Nad hodnotu 1 000 eur len so súhlasom zriaďovateľa – starostu obce. 

6. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vklady nehnuteľného a hnuteľného majetku do 

základného imania zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností. 

7. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podliehajú vklady nehnuteľného a hnuteľného majetku do 

majetku  zakladaných iných právnických osôb ako v bode 6. 

 

B. Prevody vlastníctva obecného majetku 

1. Prevody vlastníctva nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú     

zmluvne          a za odplatu a vždy podliehajú schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

2. O zmluvnom prevode vlastníckeho práva k hnuteľnému majetku rozhodujú: 

a) starosta obce do hodnoty 1 000 eur zostatkovej ceny 

b) obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 1 000 eur zostatkovej ceny 

3. Medzi zmluvné prevody majetku patria najmä: 

• predaj hnuteľného a nehnuteľného majetku 

• zámenné zmluvy a delimitácia majetku v zmysle platných právnych predpisov 

4. Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje aj zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o záložnom práve, 

zmluvy o vecnom bremene,  notárske zápisnice príp.  spoločenské zmluvy o založení obchodných 

spoločností a pod. 

5. Ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel, ponúkne sa tento podiel ostatným spoluvlastníkom. 

6. Prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať 

a) na základe obchodnej verejnej súťaže /§ 281 až 288 Obchodného zákonníka/ - podmienky 

obchodnej verejnej súťaže obec uverejní na úradnej tabuli, na internetovej stránke a v 
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regionálnej tlači minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej 

verejnej súťaže 

b) dobrovoľnou dražbou /zákon č. 527/2002 Z.z. v z.n.p./ 

c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej 

podľa osobitného predpisu /vyhláška č.492/2004 Z.z. v z.n.p./ - obec zverejní zámer predať 

svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie 

cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym 

predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená podľa osobitného predpisu /vyhláška 

č.492/2004 Z.z. v z.n.p./ presiahne 35 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne 

identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Stanovenie všeobecnej 

hodnoty majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným 

zastupiteľstvom staršie ako šesť mesiacov. 

7. Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej 

stránke obce, ak ju má obec zriadenú, a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 6 písm. a) 

a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky 

obchodnej verejnej súťaže alebo dražby. 

8. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v 

tejto obci 

a) starostom obce, 

b) poslancom obecného zastupiteľstva, 

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej                         

alebo založenej obcou, 

d) zamestnancom obce, 

e) hlavným kontrolórom obce, 

f) blízkou osobou /§116 Občianskeho zákonníka/ osôb uvedených v písmenách a) až f). 

9. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu,                          

v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom 

štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v 

odseku 8; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec 

obchodný podiel. 

10. Ustanovenia odsekov 6 až 9 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to 

a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu /zákon č.182/1993 Z.z. v z.n.p./ 

b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá 

svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou, 
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c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo /napr. § 140 

Občianskeho zákonníka/ 

d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 1 000 eur, 

e) pri prevode majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné 

zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ 

musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť 

najmenej 15 dní                           pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na 

svojej úradnej tabuli  a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť 

zverejnený počas celej tejto doby. 

 

11. Pri nakladaní s cennými papiermi a majetkovými podielmi na právnických osobách, dôsledkom 

ktorého              je zmena vlastníctva, musí obec postupovať podľa odsekov 6 až 9, ak tento postup 

nevylučuje osobitný predpis (napr. zákon č.530/1990 Zb. o dlhopisoch, Obchodný zákonník, zákon 

č.533/2001 Z.z. o cenných papieroch ...) 

12. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje: 

a) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí ak je obec povinná 

previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu, 

b) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku 

obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže, 

c) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom, 

d) prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad hodnotu 3 500 eur zostatkovej ceny, 

e) nakladanie s majetkovými právami nad hodnotu určenú v zásadách hospodárenia, 

f) Vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností 

g) Koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie 

služby uzatvorené podľa osobitného predpisu 7/ (ďalej len „koncesná zmluva“), a to 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Článok 5 

Postup prenechávania majetku obce do nájmu právnickým alebo fyzickým osobám 

1. Obec môže nehnuteľný majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh 

(neupotrebiteľný               a prebytočný majetok) prenechať nájomnou zmluvou inej právnickej alebo 

fyzickej osobe, a  to zásadne odplatne. O zmluvnom prenájme nehnuteľného majetku obce na 

základe písomnej žiadosti záujemcu rozhoduje: 

a) starosta obce do výmery 50 m2 
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b) obecné zastupiteľstvo, ak výmera presahuje 50 m2 

2. Obec môže hnuteľné veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh prenechať nájomnou 

zmluvou inej právnickej alebo fyzickej osobe, a  to zásadne odplatne. O zmluvnom prenájme 

hnuteľného majetku obce na základe písomnej žiadosti záujemcu rozhoduje: 

a) starosta obce v hodnote do 1 000 eur zostatkovej ceny 

b) obecné zastupiteľstvo v hodnote nad 1 000 eur zostatkovej ceny 

3. Príspevkové a rozpočtové organizácie obce, môžu uzatvárať nájomné zmluvy na majetok obce 

prostredníctvom štatutárneho zástupcu: 

• na dobu určitú, najviac na dobu 1 rok 

• na dobu určitú, najviac na dobu 5 rokov. Na platnosť zmluvy je potrebný písomný súhlas 

starostu obce. 

• na dobu určitú, na dobu dlhšiu ako 5 rokov. Nájom podlieha schváleniu obecným       

zastupiteľstvom. 

• na dobu neurčitú, s príslušnou výpovednou lehotou. Nájom podlieha schváleniu obecným 

zastupiteľstvom. 

4. Obec vedie úplnú a aktuálnu evidenciu majetku obce zvereného do nájmu, ako aj jeho prírastky 

a úbytky. 

5. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do nájmu sú povinné predkladať súpis evidencie 

prenajatého majetku obce vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. 

bežného roka  alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania  obecného úradu. 

6. Ustanovenia článku 4 bodu B ods. 6 až 9 je obec povinná primerane uplatniť aj pri prenechávaní 

majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste 

obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné hnuteľné 

a nehnuteľné veci, okrem 

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 eur, 

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v 

kalendárnom mesiaci, 

c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; 

zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred 

schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej 

internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas 

celej tejto doby. 
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Článok 6 

Správa majetku obce 

1. Obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej 

len "správca"), ktorým je jej rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená podľa 

osobitného predpisu. 4/ 

2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku, ktorú im obec 

zverila          do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou. 

3. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu 

činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom 

č.138/1991 Zb. v z.n.p.    a so zásadami hospodárenia s majetkom obce. 

4. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda,                           

je vlastníctvom obce. 

5. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce             

pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje. 

6. Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú 

neplatné. 

7. Správa majetku vzniká: 

a) zverením majetku obce do správy správcu, 

b) prevodom správy majetku obce, 

c) nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu. 

8. Majetok obce zverený do správy určí obec pri zriadení správcu v zriaďovacej listine. Obec môže                         

za podmienok určených v týchto zásadách hospodárenia s majetkom obce správcovi zveriť do 

správy ďalší majetok obce alebo odňať správu majetku obce. 

9. Obec spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí majetku do správy. Protokol musí obsahovať 

podrobnú špecifikáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku, musí v ňom byť  uvedený spôsob 

hospodárenia a nakladania s majetkom obce, musí obsahovať číslo uznesenia Obecného 

zastupiteľstva, ktorým bol majetok zverený do správy, ak zverenie do správy podlieha schváleniu 

obecným zastupiteľstvo. Protokol musí  obsahovať aj povinnosť správcu majetku poistiť  majetok 

obce, ktorý má zverený do správy, ak tento nie je  poistený. 

10. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je nad 10 000 €  

podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

11. Odovzdávanie hnuteľného majetku do správy, pokiaľ jeho zostatková cena je do 10 000 €  schvaľuje 

starosta obce. 
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12. Odovzdávanie nehnuteľného majetku do správy podlieha vždy schváleniu obecným     

zastupiteľstvom. 

13. Obec vedie evidenciu majetku obce zvereného do správy, ako aj jeho prírastky a úbytky. 

14. Organizácie, ktorým bol zverený majetok do správy sú povinné predkladať súpis  evidencie majetku 

obce vrátane stavu prírastkov a úbytkov majetku obce, a to pravidelne k 31.12. bežného roka  

alebo podľa potreby aj na základe písomného dožiadania  obecného úradu. 

15. Organizácie zriadené obcou, ktoré vykonávajú správu nehnuteľného majetku obce podľa  zákona 

o majetku obcí a podľa týchto zásad, navrhujú na príslušnú správu katastra nehnuteľností,  zápis 

správy nehnuteľného majetku obce. 

16. Prevod správy majetku obce medzi správcami sa uskutočňuje zmluvou o prevode správy. Zmluva               

o prevode správy musí mať písomnú formu a musí obsahovať okrem náležitostí ustanovených v 

osobitnom predpise /3 aj určenie predmetu prevodu, účel jeho využitia, deň prevodu a dohodnutú 

cenu, ak je prevod odplatný. Na platnosť zmluvy o prevode správy sa vyžaduje súhlas obce. 

17. Správcovia si môžu zmluvou o zámene správy vzájomne vymeniť majetok obce vo svojej správe. 

Odsek 16 sa použije aj na zmluvu o zámene správy. 

 

Článok 7 

Podmienky odňatia správy majetku 

1. Obec môže odňať majetok rozpočtovým a príspevkovým organizáciám, ktorým bol majetok zverený          

do správy podľa  článku 6 za týchto podmienok: 

• ak neplnia povinnosti uvedené v týchto "Zásadách" 

• ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný 

• ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku pre obec 

2. Odňatie správy nehnuteľného majetku podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. 

3. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena                 

je  nad hodnotu 10 000 €. 

4. Starosta obce schvaľuje odňatie správy hnuteľného majetku pokiaľ jeho zostatková cena je do 

hodnoty       10 000 €. 

5. Odňatie správy majetku sa vykoná prostredníctvom písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí,                

ktorý má podstatné náležitosti ako sú uvedené v článku 6 ods. 9. 

 

Článok 8 

Hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce 

1. Majetok obce  tvoria aj majetkové práva a pohľadávky. 
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2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha: 

• prijatie úveru /pôžičky/ 

• poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 

• odpísanie a odpustenie  nevymožiteľnej pohľadávky (daňovej aj nedaňovej) v hodnote 

prevyšujúcej  300 eur za  podmienok stanovených v článku 8 týchto "Zásad" 

• dohoda o splátkach s lehotou splatnosti dlhšou ako 2 roky 

• poskytnutie dotácií  (v zmysle platného VZN o dotáciách) 4a/ 

3. O odpísaní a odpustení nevymožiteľnej pohľadávky obce v hodnote do 300 eur môže       rozhodnúť 

starosta obce po prerokovaní v škodovej komisii na základe jej návrhu za       podmienok 

stanovených                v článku 8 týchto "Zásad". 

4. Pohľadávka je nevymožiteľná ak: 

a) vymáhanie od dlžníka alebo aj od iných osôb, od ktorých mohla byt vymáhaná, je 

bezvýsledné, 

b) majetkové pomery dlžníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu nedoplatku, 

c) majetok dlžníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a 

správca dane rozhodnutím zastaví daňové exekučné konanie, 

d) je jej vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by 

neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku, 

e) jej výška v úhrne nepresahuje 166 € (§61 zákona č.511/1992 Zb.) 

5. Obec (správca dane) z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávku v konkurznom konaní                             

a reštrukturalizačnom konaní voči dlžníkovi alebo jej časť na základe: 

a) uznesenia súdu o skončení reštrukturalizácie, 

b) právoplatného uznesenia súdu o zrušení konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, 

c) právoplatného uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku, 

d) právoplatného uznesenia súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok dlžníka nepostačuje              

ani na úhradu pohľadávok proti podstate, 

e) právoplatného uznesenia súdu o oddlžení dlžníka, ktorým je fyzická osoba (§65a zákona 

č.511/1992 Zb.). 

Daňovú pohľadávku odpíše obec (správca dane) po splnení aspoň jedného z ustanovení článku 8 

bod 5. Odpísanie daňovej pohľadávky, ktorá bola prihlásená do konkurzu nepodlieha schváleniu 

v obecnom zastupiteľstve. 

6. Obec (správca dane) z vlastného podnetu odpíše daňovú pohľadávku, po prerokovaní v škodovej 

komisii na základe jej návrhu, ktorá nebola prihlásená do konkurzného konania voči daňovému 

dlžníkovi,              ak daňová pohľadávka spĺňa aspoň jednu podmienku uvedenú v článku 8 bod 4 
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týchto Zásad a je vedená         v evidencii pohľadávok obce viac ako 5 rokov. O odpísaní pohľadávky 

sa rozhodne v zmysle článku 8 bodu 2 a 3 týchto Zásad. 

7. Obec odpíše ostatné pohľadávky (napr. z obchodného styku) po prerokovaní v škodovej komisii na 

základe jej návrhu, ak spĺňajú aspoň jednu podmienku uvedenú v článku 8 bod 4 týchto Zásad a sú v 

evidencii pohľadávok obce viac ako 5 rokov. O odpísaní pohľadávky sa rozhodne v zmysle článku 8 

bodu 2 a 3 týchto Zásad. 

 

 

Článok 9 

Nakladanie s cennými papiermi 

1. Cenné papiere kryté majetkom obce môžu byť vydané len so súhlasom obecného     zastupiteľstva           

za podmienok dodržania osobitných právnych predpisov. 5/ 

 

Článok 10 

Evidencia a inventarizácia majetku 

1. Majetok obce sa eviduje a inventarizuje podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

a v zmysle vnútorného predpisu pre vykonanie inventarizácie majetku. 

2. Výsledky hodnotenia stavu majetku obce v rámci vykonanej inventarizácie predkladá obecný úrad 

obecnému zastupiteľstvu spolu so správou hlavného kontrolóra 1 x ročne. 

 

Článok 11 

Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom 

1. Prebytočný hnuteľný majetok obce je majetok, ktorý obec,  rozpočtové a príspevkové organizácie           

alebo obcou založené právnické osoby trvale nepotrebujú na plnenie svojich úloh. 

2. Neupotrebiteľný majetok je taký majetok obce, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo     

poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov 

nemôže už slúžiť svojmu účelu alebo určeniu. 

3. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce rozhoduje starosta na     

základe odporúčania ústrednej inventarizačnej komisie a návrhu vyraďovacej komisie. O spôsobe 

naloženia s týmto majetkom rozhodujú: 

a) starosta obce do hodnoty  1 500 € zostatkovej ceny 

b) obecné zastupiteľstvo nad hodnotu 1 500 € zostatkovej ceny 

4. K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku obce sa musí pripojiť doklad 

o tom, ako sa s majetkom naložilo. 
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5. O spôsobe naloženia s prebytočným a neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom rozhoduje     

obecné zastupiteľstvo. 

 

Článok 12 

Hospodárenie s majetkom obce 

1. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby  majú  právo 

najmä: 

a) používať zverený majetok na plnenie svojich úloh 

b) vo všetkých majetkovoprávnych vzťahoch v rozsahu týchto "Zásad" vystupovať svojim 

menom (právna subjektivita) a niesť majetkovú zodpovednosť (viď ods. 2) z týchto  vzťahov 

vyplývajúcu     v súlade s týmito "Zásadami" 

c) správca obecného majetku nesmie majetok obce prevádzať do vlastníctva iných osôb,         

majetok akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, alebo zriadiť vecné bremeno bez súhlasu 

obecného zastupiteľstva 

2. Orgány obce, rozpočtové a príspevkové organizácie a obcou založené právnické osoby sú povinné 

majetok obce zveľaďovať,  chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä: 

a) starať sa o účelné a hospodárne využitie zvereného majetku v prospech rozvoja obce,                      

jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia 

b) udržiavať a užívať majetok 

c) chrániť majetok obce pred poškodením, zničením, stratou  alebo zneužitím 

d) používať všetky právne prostriedky na zachovanie majetku  obce, na jeho ochranu, 

uplatňovať právo náhrady škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú,  uplatňovať právo  na 

vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho na úkor obce alebo 

organizácie             či subjektu získal, vymáhať s tým súvisiace pohľadávky 

e) plniť ďalšie povinnosti uložené obcou pri správe majetku  obce 

f) viesť majetok obce v účtovníctve podľa osobitného predpisu  6/ 

g) v termíne do 31.12. bežného kalendárneho roka vykonávať inventarizáciu majetku obce,          

podľa potreby aj mimoriadne 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Kontrolou nad dodržiavaním "Zásad" je poverený hlavný kontrolór obce. 

2. Zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v  Priepasnom dňa 27.06.2011  uznesením č. 32  

Účinnosť  nadobúdajú 15-tym dňom od dňa schválenia obecným zastupiteľstvom. 
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3. Dňom účinnosti týchto zásad sa ruší všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení s majetkom obce 

Priepasné č.3/2010 zo dňa  28. júna 2010. 

 

V Priepasnom dňa  27.06.2011 

Peter Czere 

starosta obce Priepasné 

 

Odkazy: 1/ Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

2/ Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

3/ Občiansky zákonník 

3a/ Obchodný zákonník 

4/ Zákon č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov 

4a/ Zákon č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov 

5/ Zákon č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov 

6/ Zákon č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 

7/ Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 
Nakoľko sa schvaľuje všeobecne záväzné nariadenie, pán Potúček sa spýtal,odkiaľ boli 
čerpané sumy do navrhovaného VZN že či sa musí čítať celé VZN, lebo to už nikoho nebaví. 
Pán starosta odpovedal, že sumy čerpal z predchádzjúceho VZN a nakoľko sa schvaľuje  
VZN musí sa čítať celé. 
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovnému VZN. Nie. 
Dal teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo VZN obce Priepasné č. 
4/2011 o zásadách hospodárení s majetkom obce. 
Kto je za? 5 poslancovV Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 poslancov 
 VZN bolo odsúhlasené uznesením č. 32 nadpolovičnou väčšinou obecného zastupiteľstva. 

 
11. Návrh na zmenu výšky stravného dodatkom k VZN 1 /2008 o výške 
príspevku za pobyt die ťaťa v MŠ a o výške  
 
V súlade so zákonom 369 o obecnom zriadení a v súvislosti so školským zákonom                 
bol obecnému zastupiteľstvu predložený návrh dodatku č. 2 Obce Priepasné č. k VZN č. 
1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni ktorý teraz prečítam: 

 
Dodatok č. 2    

 
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Priepasné č. 1/2008  

o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole 
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
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v školskej jedálni  
 

 
Obecné zastupiteľstvo Priepasné sa v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a ustanovenia § 11 ods. 
4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 
predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  u z n á š a   na tomto  Dodatku č.2 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole o 
výške príspevku        na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni zo 
dňa 11.decembra 2008 nasledovne: 
 
1. Týmto dodatkom č.2 sa ruší  dodatok č. 1/2008 k VZN č. 1/2008 zo dňa 20.septembra 2010         
o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni / ďalej len bod 2. tohto dodatku. 
 
2. Dodatkom č.2 sa Všeobecné záväzné nariadenie č.1/2008 o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa  v Materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady 
v školskej jedálni mení takto:    
                                                                       

a.) v druhej časti, školy, článok 3, Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole  
sa: 
 
ruší text znenia v bode 1.): 
1.)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy ( mesačne na jedno dieťa sumu : 8,- € 
a nahrádza sa novým textom: 
1.)  Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú 
úhradu výdavkov materskej školy  mesačne na jedno dieťa sumou : 8,50 € 

 
ruší text znenia v bode 3.): 

           5.) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 28. dňa v kalendárnom mesiaci 
v hotovosti do pokladne Materskej školy v Priepasnom. 
a nahrádza sa novým textom: 

           5.) Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v 
príslušnom kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne Materskej školy 
v Priepasnom. 

 
 

b.) v tretej časti, školské zariadenia a výšky príspevkov na čiastočnú úhradu ich nákladov, 
článok 4, školské účelové zariadenia – zariadenia školského stravovania, školská 
jedáleň, výdajná školská jedáleň sa: 

ruší text znenia v bode 4.): 
 4.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zákonný zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa podľa 
vekových kategórií stravníkov nasledovne: 
a) Stravníci od 2 - 6 rokov /dieťa v MŠ denné/:   0,80 € 

            a nahrádza sa novým textom: 
 4.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
 zákonný  zástupca a dieťaťa vo výške nákladov na nákup potravín podľa podľa vekových  
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kategórií stravníkov nasledovne: 
a) Stravníci od 2 - 6 rokov /dieťa v MŠ denné/:   1,06 € 
 

 
ruší text znenia v bode 5.): 
5.) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a 
predloží zriaďovateľovi príslušné doklady, je výška príspevku   0,13€ 

                a nahrádza sa novým textom: 
5.) Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a predloží 
zriaďovateľovi príslušné doklady, je výška príspevku   0 € 

 
            ruší text znenia v bode 6.): 

6.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške 1 € 
a nahrádza sa novým textom: 
6.) Školská jedáleň poskytuje stravovanie za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza 
zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške 1,06 € 

 
c.) v štvrtej časti,záverečné ustanovenia, článok 9 sa: 

 
ruší text znenia v bode 1.): 
na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom uznesením č 25/08            
dňa  11.12.2008  
a nahrádza sa novým textom: 
na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom uznesením č 25/08            
dňa  11.12.2008 a bolo Obecným zastupiteľstvom v Priepasnom doplnené dodatkom 
č.2      zo dňa 27.06.2011, prijaté uznesením č. 33 

 
 
1. Tento Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2008 schválilo Obecné zastupiteľstvo Priepasné na svojom 
zasadnutí dňa 27. júna 2011.              
2. Ostatné ustanovenia VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni  Priepasné č.1/2008 zo dňa 11.12. 2011 ostávajú nezmenené.          
3. Tento Dodatok č. 2 k VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady Piepasné č.1/2008 nadobúda 
účinnosť 1. septembra 2011.  
 
 
V Priepasnom,  dňa 27. júna 2011, Peter Czere, starosta obce 
 
Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovnému dodatku č.2? Nie. 
Pán starosta dal  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo uznesením č. 33  prerokovalo a schválilo 
dodatok č 2 obce Priepasné k  VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej 
škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni . 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 poslancov.  
Dodatok bol uznesním č, 33 odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou obecného zastupiteľstva. 

 
12. Prerokovanie žiadosti o vylú čení firmy Towercom z povinnosti vypracova ť 
povod ňový plán záchranných prác  
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Na základe prijatého VZN č.2/2011 o povinnosti vypracovať povodňový plán záchranných 
prác majú všetky fyzické a právnické subjekty povinnosť „povodňový plán“. Nakoľko sa 
stožiar s príslušenstvom firmy Towercom a.s. nachádza na skoro samom vrchu kopca katastra 
obce Priepasné vysielač je umiestnený oproti Mohyle M.R. Štefánika smerom na Brezovú pod 
Bradlom, požiadala táto firma o vyňatie z povinnosti. Žiadosť prečítal pán starosta 
a priložené fotografie z miesta osadenia stožiara s príslušenstvom nechal kolovať. 
Má niekto z pánov poslancov nejaké otázky? Nie. Dal teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo 
Priepasné  prerokovalo a schválilo uznesením č. 34 vylúčenie  firmy Towercom a.s. so sídlom         
v Bratislave z povinnosti vypracovať plán záchranných prác vyplývajúcej z VZN č.2/2011 
obce Priepasné. Kto je za?5 poslancov Kto proti?0 poslancov Zdržal sa niekto?0 poslancov. 
OZ schválilo uznesením č. 34 vylúčenie  firmy Towercom a.s. so sídlomv Bratislave 
z povinnosti vypracovať plán záchranných prác vyplývajúcej z VZN č.2/2011 
 13.  Schválenie závere čného ú čtu obce za rok 2010 a správa kontrolóra obce  
 

 
Záverečný účet obce bol zákonne zverejnený na úradnej tabuli a na internetových stránkach 
www.priepasne.sk a poslancom predložený pred prerokovaním  na toto zasadnutie. Pán 
starosta poprosil pani Švrčkovú, aby prečítala návrh na schválenie koncoročného účtu obce 
a následne prečítal stanovisko  hlavného kontrolóra obce Priepasné.  

 
 
Potom sa  starosta obce opýtal poslancov, či nemajú nejaké pripomienky.  Keďže 

neboli žiadne  otázky dal hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet, berie 
na vedomie rozpočtové hospodárenie obce bez výhrad , berie na vedomie správu hlavného 
kontrolóra obce. 
Kto je za? 5 Kto proti? 0, Zdržal sa niekto?0. . Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo záverečný 
účet, berie na vedomie rozpočtové hospodárenie obce bez výhrad, berie na vedomie správu 
hlavného kontrolóra obce  bez výhrad  nadpolovičnou väčšinou obecného zastupiteľstva 
uznesením č. 35. 

 
 
 

 
14. Prerokovanie žiadosti o povolenie užívania obec ného pozemku 
 
Na obecný úrad nám bola doručená žiadosť v znení: 
 
Vec: Žiadosť o povolenie užívania obecného pozemku 
        Touto cestou žiadam o umožnenie užívania obecného pozemku nachádzajúceho sa pred 
bytovkou Priepasné 181 za účelom zveľaďovania, udržovania a pestovania plodín pre vlastnú 
potrebu. Nakoľko bola táto plocha dlhšiu dobu neudržiavaná, rozhodol som sa požiadať 
Obecný úrad o toto povolenie. Týmto sa tiež zaväzujem zaplatiť daň, ktorá je spojená 
s užívaním tohto pozemku a vyplýva zo zákona. Verím, že mojej žiadosti bude vyhovené 
a budem sa môcť podieľať na udržiavaní tejto obecnej parcely. Za porozumenie vopred 
ďakujem. M.H.. 
 
 Nakoľko žiadateľ nešpecifikoval konkrétnu časť pozemku a následne bolo zistené, že sa jedná 
o pozemok, ktorý tvorí jeden celok o výmere 970 m2, parcely registra C  s parcelným číslom 
12910/6  pred bytovým domom so súpisným číslom 181 navrhujem, aby bolo zvolané spoločné 
stretnutie nájomníkov tohto bytového domu za účasti starostu Obce Priepasné, kde by sa zistil 
záujem i ostatných nájomníkov domu, či majú záujem prenajať si pozemky, alebo si ich od 
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Obce vykúpiť, nakoľko  je známe, že sa o pozemok starajú a užívajú ho. Ak by bol 
potencionálny záujem o odkúpenie týchto pozemkov, alebo ich prenájom v súlade z  VZN 
o zásadách hospodárenia s majetkom Obce Priepasné, následne by sme na Obecnom 
zastupiteľstve prerokovali, alebo navrhli riešenie, ktoré by bolo prerokované s nájomníkmi 
a záujemcami o tento pozemok.  
Kto je za? 5  Kto proti? 0  Zdržal sa niekto? 0. Obecné zastupiteľstvo prijalo návrh na 
spoločné stretnutie s nájomníkmi a záujemcami, kde sa preverí záujem o tento pozemok. 
 
15. Prerokovanie návrhu OZ na ur čenie platu starostu v súlade so zákonom č. 
154/2011 Z. z. zo 17. mája 2011  
 
Pán starosta  požiadal predsedu finančnej komisie ing. Pavla Potúčka, aby sa prerokoval 
tento bod. Pán Ing. Potúček Pavol predniesol návrh v znení:. 
 
Zloženie platu starostu do 30. mája 2011: 

Zložka mzdy Suma v eur 
1,65 násobok (platová skupina 1) priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve k  31. 12. 2010 (769 eur) 

1 269

Odmeny  30 % 381
Plat starostu 1 650
 
Zloženie platu starostu od 1. júna 2011: 

Zložka mzdy Suma v eur 
1,49 násobok (platová skupina 1) priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve k  31. 12. 2010 (769 eur) 

1 146

Navýšenie  35 % 401
Plat starostu 1547
 
Rozdiel          103 
 
Návrh uznesenia o určení platu starostu s účinnosťou od 1. júna 2011: 
Obecné zastupiteľstvo 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 1. júna 2011 vo výške 
platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %.   Plat starostu obce Priepasné vo výške 1 547 eur 
pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1 146 eur a zvýšenia platu vo výške  401 eur.  
 
Návrh uznesenia o kritériách pri posudzovaní zvýšenia platu starostu: 
Kritériami pre zvýšenie platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov pri prerokovávaní platu starostu v lehote podľa § 4 ods. 4 tohto zákona sú plnenie 
rozpočtu obce za predchádzajúci kalendárny rok a priebežné plnenie rozpočtu obce za bežný 
rok, plnenie pracovných úloh starostu a uznesení obecného zastupiteľstva.     
 
Má z pánov poslancov nejaké otázky  k navrhovaným uzneseniam?  
Prihlásil sa pán Potúček Ján, ktorý povedal že nesúhlsí s navýšením 35 %, nakoľko 
mal prvý krát starosta odsúhlasené 30 %, tak nech je aj teraz toľko. Pán Valihora Vladimír 
sa pridal a povedal, že treba ponechať 30 % a zvýši sa až keď si starosta zaslúži, keď niečo 
urobí, potom sa mu to môže doplatiť. Pán Stančík povedal, že by sa malo odsúhlasiť 35 %, 
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lebo si to pán starosta zaslúži, robí čo môže a teraz je to už na úrade inak ako predtým, 
lebo predtým sa nič nerobilo, o 15,00 hod už nikto nebol na úrade. 
Pán starosta dal teda hlasovať o prijatí návrhu pána poslanca  Potúčka Jána v súvislosti 
s navýšením platu o 30%.  
Kto je za ? Ján Potúček, Vladimír Valihora (2)  Kto proti? Štefan Stančík, ing. Pavol 
Potúček (2) Zdržal sa niekto?  Dušan Čúvala (1). Nakoľko vznikla nerozhodná situácia, 
starosta navrhol  odsunutie tohoto bodu na koniec zastupiteľstva, aby sa mohol tento bod 
opätovne  prerokovať a navrhol 15 minútovú prestávku.  Pán starosta dal hlasovať 
o prestávke. 
Kto je za ? 5 poslancov, kto je proti 0 poslancov, kto sa zdržal 0 poslancov 
 
Po prestávke sa pokračovalo ďalším bodom programu. 
“ Ďalším bodom programu  je:“ 
 
16. Dodatok k nájomnej zmluve medzi Obcou Priepasné  a Drevorezom 
Priepasné, spol. s r.o.  
 
Vzhľadom k prijatým uzneseniam a  zmien týkajúcich sa spoločnosti Drevorez Priepasné s.r.o. 
je nutné upraviť Nájomnú zmluvu medzi Obcou Priepasné a Drevorezom Priepasné spol. s 
r.o. Navrhujem teda Obecnému zastupiteľstvu prijať dodatok, ktorý upravuje skutočnosti. 
Dodatok pán starosta prečítal: 
 
D O D A T O K   č. 1/2011 
 
k nájomnej zmluve uzatvorenej v Priepasnom dňa 20.5.2007, 
o nájme lesných pozemkov, pozemkov, zastavaných plôch a budovy píly vrátane 
príslušenstva a zariadení. 
 
 
I. 
Zmluvné strany 
 
Prenajímateľ :     Obec Priepasné 
        zastúpený : Peter Czere, 
        starostom  obce 
bankové spojenie :  Dexia banka a.s., expozitúra Brezová pod Bradlom 
        číslo účtu : 4691712004/5600 
IČO :        309851 
 
Nájomca :      DREVOREZ, spol. s r.o. Priepasné 
       zastúpený : Petrom Czerem 
       konateľom spoločnosti 
bankové spojenie : Dexia banka a.s., expozitúra Brezová pod Bradlom 
       číslo účtu : 4689347001/5600 
IČO :       34139281 
IČ DPH:  SK2020375753 
 
 
II. 
Predmet dodatku –zmeny a doplnky 
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     Týmto dodatkom č. 1/2011 sa Nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov, pozemkov, 
zastavaných plôch a budovy píly vrátane príslušenstva a zariadení uzavretá medzi zmluvnými 
stranami dňa 20.05.2007 mení a dopĺňa nasledovne: 
 
V Prenajímateľovi a nájomcovi (ďalej len v zmluvných stranách) 
 
sa mení zastúpenie prenajímateľa takto: 
Na základe slávnostného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Priepasnom konaného dňa 
27.12.2010 a výsledkov do orgánov samosprávy obce sa mení zastúpená osoba Zuzana 
Hrajnohová za Petra Czereho, starostu obce (ďalej len: zastúpená pánom Petrom Czerem, 
starostom obce) 
 
sa mení zastúpenie nájomcu takto: 
Na základe uznesenia OZ č.12 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Priepasnom konaného 
dňa 5.1.2011 bol menovaný za konateľa spoločnosti Peter Czere (ďalej len: zastúpená pánom 
Petrom Czerem, konateľom spoločnosti) 
 
V čl. II.  Účel nájmu 
 
-sa ruší doterajšie text tohto článku: 
 
Hnuteľné i nehnuteľné veci uvedené v čl. I., bod. 1 prenecháva prenajímateľ nájomcovi do 
nájmu za účelom vykonávania podnikateľskej činností zv súlade s jeho živnostenským 
oprávnením 
- predaj guľatiny, reziva a vianočných stromčekov 
- piliarska výroba (porez guľatiny) 
 
 a nahrádza sa novým textom takto: 
Hnuteľné i nehnuteľné veci uvedené v čl. I., bod. 1 prenecháva prenajímateľ nájomcovi do 
nájmu za účelom vykonávania podnikateľskej činností zapísaných Obvodným úradom 
v Novom Meste nad Váhom, Odborom živnostenského podnikania v osvedčení 
o živnostenskom oprávnení číslo: OŽP-L1/2011/00145-2, s číslom živnostenského registra: 
303-2127. 
 
 
 
 
V čl. IV.  Cena nájmu 
 
-sa ruší doterajší text a cena nájmu v bode 1. tohto článku: 
Cena nájmu je stanovená dohodu zmluvných strán podľa platného zákona o cenách, pričom sa 
skladá: 
z ceny za nájom lesných pozemkov a lesných porastov v sume 100000,-Sk 
z ceny za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 200 00,- Sk 
Celková cena nájmu je 300 000,- Sk (tristotisíc slovenských korún) 
 
a nahrádza sa novým textom  a cenou nájmu takto: 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Priepasnom konaného dňa 27.1.2011 bola 
odsúhlasená úprava úprava ceny nájmu v nájomnej zmluve v bode 1. písmeno A za nájom 
lesných pozemkov zo 100 000,- tis sk - v prepočte 3320,- EUR- na 2323,- EUR a v bode B 
cena za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia z 9958,- EUR na 2650,50 EUR (ďalej 
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len: Cena nájmu je stanovená dohodou zmluvných strán podľa platného zákona o cenách, 
pričom sa skladá: a.) z ceny za nájom lesných pozemkov a lesných porastov v sume 2323,-
EUR. b.) z ceny za nájom budovy píly vrátane strojného zariadenia píly v sume 2655,50,- 
EUR. Celková cena nájmu je 4978,50,-EUR. 
 
sa ruší doterajšie text 2. tohto článku: 
Nájomné je splatné v štvrťročných splátkach po 75000,- Sk vždy do 15. dňa mesiaca 
nasledujúceho po uplynutí štvrťroka, za ktorý sa splátka platí na účet prenajímateľa. 
 
a nahrádza sa novým text takto: 
 
Celková cena nájmu je splatná na účet prenajímateľa vždy ku koncu kalendárneho roka 2011, 
2012, 2013, 2014 a 2015, pričom splátky za nájom je možné na účet prenajímateľa uhrádzať 
priebežne. Posledným dňom každého kalendárneho roka sa rozumie 31.december príslušného 
kalendárneho roka. Každá platba za nájom musí byť označená popisom “nájom obec“, pričom 
súčet takto označených platieb musí zodpovedať celkovej cene - výške nájmu. 
 
V čl. V Ostatné dojednanie 
 
sa ruší doterajšie text bodu 3. tohto článku : 
Nájomca je povinný hospodáriť v lesoch vždy podľa aktuálneho platného a schváleného LHP 
na roky 2003-2012, dodržiavať smerné a orientačné údaje určené LHP a je povinný splniť 
záväzné ukazovatele LHP. Nájomca je povinný taktiež dodržiavať obnovené zastúpenie 
hlavných drevín predpísaných v LHP. 
 
a nahrádza sa novým textom takto: 
Nájomca je povinný hospodáriť v lesoch vždy podľa aktuálneho platného a schváleného 
lesného hospodárskeho plánu (ďalej len LHP), dodržiavať smerné a orientačné údaje určené 
LHP a je povinný splniť záväzné ukazovatele LHP. Nájomca je povinný taktiež dodržiavať 
obnovené zastúpenie hlavných drevín predpísaných v LHP. 
 
Súhlas Obce Priepasné s týmto  dodatkom bol udelený 
uznesením č.  36 zo dňa 27.6.2011. 
 
     Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy  k nájomnej zmluve uzatvorenej 
v Priepasnom dňa 20.5.2007 o nájme lesných pozemkov, pozemkov, zastavaných plôch 
a budovy píly vrátane príslušenstva a zariadení. 
     Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými 
stranami, po dni zverejnenia. 
 
V Priepasnom dňa 27.06.2011. 
 
  Prenajímateľ:                                                             Nájomca: 
 
    
.....................................                                               ........................................ 
          Peter Czere                                                              Peter Czere 
        starosta obce              konateľ                                                                                    
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Má z pánov poslancov nejaké otázky prípadne návrhy k navrhovanému dodatku k nájomnej 
zmluve č.1/2011. Nie. 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov  Zdržal sa niekto?0 poslancov. Ďakujem. 
Dodatok bol odsúhlasený nadpolovičnou väčšinou obecného zastupiteľstva uznesením č.36 
 
 
 
17. Členstvo obce Priepasné v Medzinárodnej organizácii ICCN (Inter-City 
Intangible Cultural Cooperation Nerwork)  
 

Hlavné zameranie tejto medzinárodnej organizácie je ochrana kultúrneho dedičstva, čiže napr. 
nehmotnej kultúry a výmena skúseností s kultúrnym dedičstvom prakticky na celom svete. 
Stretnutia sa konajú pod záštitou UNESCO ku ktorému sa pridali Ministerstvo kultúry v ČR , 
parlament ČR, Primátor hl.m. Prahy, Zlínský kraj, mesto Uherské Hradiště a rad ďalších 
významných organizacií, ktoré sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom. Novým prezidentom 
organizácie ICCN sa stal Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov, ktorý získal ocenenia za ochranu 
a prístup ku kultúrnemu dedičstvu. Obec Priepasné je jedna z tých kopaničiarskych obcí, ktorá 
si zaslúži byť členom a spolupodielať sa tiež na ochrane kultúrneho dedičstva o čom svedčia i 
činnosti našich organizácií JDS a Únia žien. Navrhujem teda Obecnému zastupiteľstvu aby sa 
obec Priepasné stalo členom v tejto organizácii, v ktorej je členstvo bezplatné. 

Má z pánov poslancov nejaké otázky? Nie. 
Dávam teda  hlasovať, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo členstvo obce 
Priepasné v Medzinárodnej organizácii ICCN (Inter-city Intangible Cultural Cooperation 
Nerwork) 
Kto je za? 5 poslancov Kto proti?0 poslancov Zdržal sa niekto?0 poslancov. Ďakujem. 
Členstvo obce Priepasné v organizácii ICCN (Inter-city Intangible Cultural Cooperation 
Nerwork) bolo odsúhlasené uznesením číslo 37 

18.  Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou. 

 

Priepasné, 27.06.2011 
 
VEC: 
Výzva na predloženie cenovej ponuky – zákazka s nízkou hodnotou  
 

 Obec Priepasné ako verejný obstarávateľ v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Vás vyzýva 
na predloženie cenovej ponuky na zákazku na poskytnutie služby  s názvom „Odhŕňanie 

snehu a údržba miestnych komunikácií v zimných mesiacoch 2011/2012.“ 
 
 
1. Podrobný opis zákazky a jej rozsah: 
         Predmetom zákazky je vypracovanie položkovitej (podrobnej) ponuky na údržbu 
miestnych cestných komunikácií v celkovej dĺžke cca 23 km a miestnych chodníkov v celkovej 
dĺžke cca 1 km vrátane obecných verejných plôch o výmere cca 1000 m2. Spracovanie 
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cenovej ponuky musí byť vrátane zdôvodnení a komentárov aj vrátane zapracovania všetkých 
podmienok.  
Technický popis: 

- Odhŕňanie snehu 
- Posyp technickou posypovou soľou 

Druh poskytnutej služby: 
1. Odhŕňanie ciest  
2. Odhŕňanie chodníkov  
3. Odhŕňanie verejných plôch  
4. Posyp - dodávka technickej soli 
5. Posyp ciest a chodníkov 
6. Služba obyvateľstvu – odhŕňanie, vyprosťovanie, odvoz snehu  
 

Položkovitý popis ponuky: 
Musí obsahovať: 
-  návrh času od telefonickej výzvy starostu obce po začatie odhŕňania, resp. posypu.           
Čas  po začatie služby od telefonickej výzvy nesmie presiahnuť 1 hodinu. (60 minút). 
- druh a spotrebu posypu na  bežný meter cesty / technickej posypovej soli / 
- dobu praxe 
- referencie 

 
2. Podmienky účasti: 
      Na splnenie podmienok účasti musí záujemca predložiť a preukázať: 

• doklad o oprávnení podnikať (podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 
písm. e) zákona 25/2006 Z.z.), v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať zákazku 

 
3. Predpokladaná výška výdavkov  na údržbu komunikácií :  

         3.000 € , cena je vrátane DPH. 
 
4. Určenie ceny za poskytnutie služby: 
         V členení  

1. Cena za odhrnutie snehu  v  €/hod ako jednotková  cena  
a cena spolu za 23 km 

2. Cena za odhŕňanie chodníkov EUR/bm 
3. Cena za odhŕňanie verejných plôch EUR/m2 
4. Cena za posyp EUR/kg 
5. Cena za práce pri posýpaní  ciest a chodníkov EUR/bm/km 
6. Cena za služby obyvateľstvu – odhŕňanie, vyprosťovanie, odvoz snehu EUR/hod 

 
                        cena spolu  -  suma bez DPH,  
                                                hodnota DPH 
                                               suma vrátane DPH.  
          V prípade, že nie ste platca DPH, uveďte, že nie ste platcom. 
 
5. Predloženie ponuky: 
       Záujemca predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne   
       v zalepenej obálke označenej heslom: „ZUOP– služby – zima 2011/2012“ „ neotvárať“   

na  
       adresu: Obec Priepasné, Priepasné 109, 906 15 Košariská. 
       Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: : 15.09.2011 o 13.00 hod 
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Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Hodnotiacim kritériom je doba – čas odhrnutia 1x celej obce cca. 23 km cestnej komunikácie 
a spevnených plôch a cena za hodinu prehŕňania. Cenovú ponuku uchádzača, ktorý splnil 
podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú a bude vyzvaný k podpisu 
zmluvy. Ostatným uchádzačom sa oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli. 
 
Termín realizácie:  
Obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať  poskytnutie služby v akomkoľvek čase  v lehote 
od: 10.11.2011 do: 31.3.2012 
 
Lehota viazanosti ponúk: 
Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu v lehote viazanosti ponúk. 
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 30.10.2011 
 
Má z pánov poslancov nejaké otázky? Pán Potúček sa opýtal, ako sa bude porovnávať cena, 
keďže sa na odhŕňanie používa rozdielna mechanizácia a boli aj zlé skúsenosti v niektorých 
prípadoch. Pán starosta uznal túto skutočnosť a zdôraznil prečítané kritérium na 
vyhodnotenie ponúk,  ktoré bude zohľadňovať neskôr menovaná výberová komisia a kde bude 
priestor rozhodnúť o výbere dodávateľa. Nato sa pán starosta opýtal, či sú ďaľšie otázky. Pán 
Potúček sa prihlásil a povedal, že nie je vždy dobre vybrať toho najlacnejšieho , lebo má 
slabý traktor a v konečnom dôsledku mu naskáče viac hodín, teda potom výsledná suma bude 
ešte väčšia. 
Pán starosta dal hlasovať  Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov Zdržal sa niekto? 0 
poslancov. Ďakujem. 
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo výzvu na predkladanie ponúk týkajúcich sa 
zimnej údržby tak, ako bola navrhnovaná uznesením číslo 38. 

19. Informácia o verejnom obstarávaní  

Vzhľadom na novelu zákona o verejnom obstarávaní Obec Priepasné vypracovala smernicu 
týkajúcich sa dodávok tovaru, služieb a stavebných prác. Smernicu  nájdete na 
www.priepasne.sk v sekcii občan – VZN a predpisy, alebo je k dispozícii v kancelárii OÚ. 
 
 
20. Výber, prípadne menovanie kronikára a schva ľovanie zápisov do kroniky  
 
 
Nakoľko je kronika Obce, významný dokument, vyhlasujem výber kronikára obce. Kronikár 
je významnou osobou, ktorá sa zúčastňuje spoločensko –kultúrnych aktivít obce,  
zaznamenáva život okolo nás, spoločenské dianie a významné udalosti, ktoré sa stávajú 
historickou a kultúrnou hodnotou obce a našich potomkov. Bol by som preto rád, keby som 
mohol menovať do funkcie kronikára obyvateľa, ktorý by mal k Obecnej kronike  skutočný 
vzťah a záujem. Prosím preto potencionálnych záujemcov, aby sa  prihlásili na Obecnom 
úrade, prípadne predsedovi komisie pre kultúru a cestovný ruch – pánovi Štefanovi 
Stančíkovi. Ďakujem a verím, že sa nájde niekto, kto bude zaznamenávať naše „dejiny“.  
 
Zároveň navrhujem Obecnému  zastupiteľstvu, aby  v súlade so štatútom obecného kronikára 
Obce Priepasné §4 – Schválenie zápisov do kroniky -  prerokovalo tieto navrhované zápisy 
spracované Zuzanou Hrajnohovou – predchádzajúcou starostkou obce: 
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- voľby v roku 2010  

- pozvánka starostky do Hodonína pri príležitosti spomienky na Tomáša Garika Masaryka 

- Slávnostbné otvorenie cyklotrasy projektu 4 cykloregio 

- stavanie mája 

-  20. výročie spolku rodákov M.R.Štefánika aprevziatie pamätného listu 

-  Deň matiek 

- Regionálne spomienky na M.R.Štefánika 

- Účasť starostky na ZMOS v BA 

- Oslavy MDD 

- priebeh volieb referenda a výsledky 

- brigáda v okolí Mohyly M.R. Štefánika 

-Celonárodné stretnutie v novom Národnom  divadle a prevziatie pamätného listu profesora Fúsku 

- detský letný tábor v Priepasnom 

- Oslavy M.R.Štefánika v Priepasnom s občanmi a rodákmi z Dunajskej Lužnej, zasadenie stromčeka 

- Návšteva súdneho znalca vo veci cesty vedúcej do areálu bývalého PD 

- Návšteva starostu z francúzskeho mestečka Pulhan v Priepasnom na výstave vyšívaných košiel a obrazov  

pripravených členkami JDS. 

- Súdne pojednávanie obce ohľadom cesty do bývalého PD 

- Športové hry pracovníkov Obecných úradov v Krajnom 

- Referendum – otázky, voľby  a výsledky 

- stretnutie starostov obcí vo funkcii od roku 1990, plaketa a poďakovanie od predsedu Pavla Halabrina 

- olympijské hry detí  MS SČK a obce Priepasné 

- čestné občianstvo obce Dunajská Lužná udelené pani Zuzane Hrajnohovej 

- Návšteva sudkyne, súdnej znalkyne a ostatných zúčastnených v Priepasnom vo veci súdu o cestu do PD 

- Návšteva Hodonína pri príležitosti 92. výročia  Československej republiky  

- Stretnutie dôchodcov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším 

- Očkovanie psov 

- Prezentácia obce Priepasné v projekte cezhraničnej spolupráce v rámci MAS Boskovicko v Olešnici 

- Stretnutie kandidátov na funkciu starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva 

- Komunálme voľby a ich výsledky 

- Stretnutie Únie žien a Mikuláš 

- Informácie : k viacúčelovému športovému ihrisku, cyklistickým trasám, oprava podlahy  a vymalovanie  MŠ, kúpa 

dvojdrezu sponzorsky do kuchyne MŠ, oprava chladničky v ŠJ MŠ, oprava sociálnych zariadení, vymaľovanie 

a vyčistenie a zriadenie podkrovných miestností v areáli pre športovcov, autobusovým zastávkam, predĺženie 

spolupráce s úradom práce, údržba verejnej zelene, zabezpečenie palivového dreva, rôzne vykonané údržby, 

žioadosti na Ministerstvo financií, MAS, informácie k projektom obnovy dediny  v rámci združenia Čachtice – 

Kopanice, informácie k činnostiam združení v Priepasnom, Materskej školy a TJ Slovan Priepasné 

-počasie v priebehu roka. 

- ustanovujúca shôdza 

- STAV OBYVATEĽOV k 1.1.2010 

Má z pánov poslancov nejaké otázky? Prihlásil sa pán Ján Potúček, čoi niekto reagoval na 
pred zastupiteľstvom zverejnenú výzvu. Pán starosta odpovedal, že pán Wágner Miroslav. 
Pán starosta taktiež doplnil, že ide o významný štatút, preto dal priestor všetkým, ktorí by 
prejavili záujem a po prehodnotení následne  menuje do tejto funkcie osobu, ktorá bude 
kronikárom obce. a opýtanie starostu ďaľšie otázky neboli. 



 34 

Dal hlasovať, že Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh zápisov z roku 2010 do 
Obecnej kroniky uznesením č. 39. Kto je za? 5 poslancov Kto proti? 0 poslancov  Zdržal sa 
niekto?0 poslancov. Ďakujem. Zápisy do kroniky boli Obecným zastupiteľstvom Priepasné 
schválené. 

 
 
21.  Rôzne 
a.)  informácie k projektom obce 
         1.)  V rámci projektu cezhraničnej spolupráce sme úspešne dokončili začatý projekt pani 
Zuzanou Hrajnohovou a môžeme sa popýšiť, že v rámci vyvrcholenia projektu Recepty nášho 
priateľstva sme získali pre Obec Priepasné 1. miesto s kozím syrom. Zároveň by som sa chcel 
poďakovať Janke Valihorovej, Anežke Volárovej, Palovi Potúčkovi, Štefanovi a Martinovi 
Stančíkovým nevinímajúc pani Zuzanu Hrajnohovú a všetkým, ktorých nám úspešne pomohli 
reprezentovať a zviditeľniť naše Priepasné. 
          2.) Viacúčelové ihrisko pri futbalovom ihrisku je stále aktuálne a Priepasné má záujem, 
aby sa projekt zrealizoval. Podmienkou je však prefinancovanie z vlastných zdrojov. Nakoľko 
má však obec nezrealizovaný projekt verejného osvetlenia,  nedovolím si brať ďalší úver na 
uskutočnenie realizácie ihriska. Zámer zrealizovať však naďalej trvá, všetko je závislé na 
okolnostiach a prioritách s ohľadom na verejný záujem občanov. 
          3.) Projekt Verejného osvetlenia k výzve,  ktorý bol pôvodne vypracovaný bol 
v nesúlade s vypracovaným realizačným projektom, čo v niektorých obciach spôsobilo 
problémy. Vzhľadom k týmto skutočnostiam sa dali projekty prepracovať a svietidlá sa 
zaznačili  podľa skutočnosti v teréne. V súvislosti so zmenami a doplneniami podľa 
niektorých ďaľších predpisov boli vypracované nové žiadosti a upravené projekty  podstúpené 
na príslušné miesta a čakáme na vyjadrenia z ministerstiev, aby boli dokumentácie 
dopracované v súlade s ich pokynmi.   
 

b.)  Informácie o pomoci MŠ a obci  
1.) Začiatkom roka som v mene škôlky požiadal firmu Gorenje Slovakia 

s.r.o. o pomoc z dôvodu inovácie zariadení do školskej jedálne. 
Firma Gorenje nám na základe oslovenia poskytla pomoc vo forme 
chladničiek, mikrovlnnej rúry a elektrického sporáka v hodnote cca 
1170 EUR. Firme Gorenje Slovakia bol zaslaný ďakovný list  a sme 
radi, že i dnes sa nájde firma, ktorá vie nezištne pomôcť tým, ktorí to 
skutočne potrebujú. 

2.)  V škôlke nastávajú zmeny i v pracovnej pozícii pedagogický 
pracovník, kde do pracovného pomeru bola prijatá pani Malečková 
Jana ako kvalifikovaný pracovník. Verím, že táto zmena prispeje 
k novým aktivitám a vzdelávaniu detí v Materske škole, nakoľko má 
pani Malečková 20 ročné skúsenosti práve s prácou s deťmi. 
Zároveň by som sa touto cestou chcel poďakovať pani Anežke 
Volárovej za jej dlhoročnú prácu a pomoc v Materskej škole. 

 
c.)  knižnica 
Pani Potúčková nás začiatkom roka oslovila s prosbou, či by sme pre knižnicu našli niekoho, 
kto by vedel byť jej nástupcom, kedže jej zdravie nedovoľuje plne sa venovať  úlohe 
knihovníčky. Ak by mal niekto záujem, prosím, aby sa prihlásil na Obecnom úrade. 
d.) ostatné  aktivity 
    Konali sa Majstrovstvá v šprint duatlone s účasťou skoro 100 súťažiacich, Deň zdravia 
v Priepasnom, maľovali sme s pomocou pracovníkov dobrovoľníckych prác zábradlia, čistili 
sme obecné priestranstvá  a zároveň sme vykonávali údržbu cintorína v Košariskách. 
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V spolupráci s evanjelickou  cirkvou sa konali Nešporné služby božie pri pamätníčku 
u Mosnáčkov, boli sme voliť predsedníctvo rady ZMOS, úspešne sme ukončili sčítanie 
obyvateľov, domov a bytov s výsledkom 362 obyvateľov. 
    
Pán starosta dal schváliť doplnenie bodu diskusia  
Hlasovanie  za 5 poslancov,  proti 0 poslancov,  zdržalo sa 0 poslancov. 
ako prvý sa prihlásil pán Potúček Ján. Spýtal sa do kedy sa musí začať robiť ihrisko, 
aby sme neprišli o tento úspešný projekt.  
Pán starosta odpovedal, že nakoľko som trochu aj ekonóm, prehodnotil som situáciu a zatiaľ 
sa do realizácie tohto projektu nemôžeme pustiť z dôvodu  finančnej situácie.  
Ďalej sa do diskusie prihlásila pani ing. Ležovičová.  Pýtala sa prečo sa  musí pozerať z 
čakárne u Potúčkov len do Švrčkov a prečo nie je  vyrezané okno nahor. 
Ďalej hovorila, že detské ihrisko by sme mohli robiť svojpomocne z vlastného dreva za malé 
náklady. Mali by sme si chrániť pamiatky - gaštan , kroje, domy. Taktiež hovorila pani ing. 
Ležovičová, že manžel robí zaujímavé veci a nie sú informovaní o akciách kde by sa mohol 
prezentovať. 
-Pán starosta vysvetlil, že ide o viacúčelové ihrisko a nie detské, bývalá pani starostka uspela 
s navrhnutým projektom a ten sa nesmie meniť. 
-Zástavku povedal  že preverí.  
-Ohľadom uchovania pamiatok pán starosta povedal, že na Miestnej akčnej skupine má  ČR 
prezentačné video turistického regiónu  a každá Obec a aj Priepasné dalo námet na svoje 
hodnoty MAS-ke. Do prezentácie regiónu si potom režisér vyberie z ponuky obcí a rozhodne 
ktoré podnety  zakomponuje. Pán starosta tiež pracuje s organizáciami v Priepasnom na 
zachovaní rôznych kultúrnych hodnôt, ktoré majú Priepasné zviditeľniť.. 
- Ďalej odpovedal ohľadom prezentácie manžela, že má priestor samostatne aj na facebooku, 
kde je už od začiatku roka prezentovaný. 
Pokiaľ dá niekto žiadosť zviditeľniť sa na obecných stránkach , je možné zverejnenie prác. 
Ďalší diskutujúci bola pani Vičíková Marcela 
-Povedala, že sa vzdáva odmeny ako členka komisie 
- Pýtala sa do koľkej bude MŠ otvorená, keď tam budú dve kvalifikované pracovníčky. 
Pán starosta odpovedal do 15,30 h 

- Ďalej sa spýtala či bude olovrant nanovo. 
Pán starosta odpovedal, že toto preveríme a oznámime.  

Ďalej mala pripomienku k stravnému za dieťa sociálne odkázané nemože byť 0 €  pri stravnej 
jednotke 1,06, toto platí len pri stravnej jednotke do 1 €. 
Pán starosta povedal, že toto preveroval na sociálnom na Myjave a bolo mu povedané, že 
rodiny  sociálne odkázaných detí neplatia. Pani Vičíková sa opýtala, že s kým komunikoval na 
sociálnom, pričom vyšlo najavo, že ide o dve rozdielne osoby, načo pán starosta povedal, že 
opätovne  preverí rozdielne informácie na úrade . 
Ako sa budú riešiť popolnice v Končinách ? 
Tak ako v iných lokalitách. Kontajnery z rôznych samostatných lokalít sa zvážajú. Treba si len 
zaobstarať popolnicu, alebo zakúpiť na Oú.  Ak  sa stane, že sa nie je niekde odpad vyvezený, 
treba dať vedieť na OÚ.   
Pani Ing. Ležovičová sa spýtala, prečo je zlý výsledok v Drevoreze. 
Pán starosta odpovedal, že to spôsobila zmena dopytu. V minulosti bol dopyt na drevo 
bukové, ktoré sme mali vlastné,  teraz je záujem o drevo smrekové a dubové, toto však musíme 
nakupovať, čo zvyšuje náklady a preto sa nám to neoplatí. Doterajší systém hospodárenia 
nebol efektívny a preto sa píla dostávala počas minulých rokov do straty. 
Pán Martin Dodrv sa prihlásil s príspevkom, že treba terénne úpravy v Končinách. 
-Pán startosta mu odpovedal, že treba dať písomnú žiadosť, preverí sa vlastník a ďalšie 
súvisiace veci.. 
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Ďalej sa pán Dodrv spýtal, či doplácame na MŠ, nakoľko tu chodia aj deti z Polianky, alebo 
či prispieva Obec Polianka.  
Pán starosta odpovedal, že škôlka bude mať 16 detí v MŠ a že  po preverení situácie v škôlke 
obec nedopláca až tak strašným spôsobom a dostáva na deti v MŠ príspevok od štátu .Pán 
odrv skonštatoval, čím teda viac detí, tým lepšie.   
Ďalej sa pán Dodrv opýtal, či by sa nemohol predať Drevorez. Starosta oznámil, že 
najvhodnejšie riešenie sa hľadá. 
Pani Dodrvová Marcela  - Trápi nás každodenné dymenie na doline. Chcem aby sa s tým 
niečo robilo. 
Pán starosta povedal, že treba písomne oznámiť osobu, ktorá spaľuje a dymí. Prisľúbil 
vypracovať VZN týkajúce sa tohto problému. 
Pán Kázik Miroslav - zistil som na internete, že sa v obci už nachádza rovnaké číslo domu 
ako mi bolo pridelené. jedná sa o číslo 254. 
Pán starosta o probléme od pána Kázika už  pred zastupiteľstvom  vedel , na vyriešení 
situácie sa pracuje a dáme vedieť riešenie. 
Pán Kázik mal pripomienku k platu starostu, že sa treba sa inšpirovať starostkou z Košarísk, 
ktorá robí za základný plat a  nemá prémie. Taktiež mal pripomienku, že keď nejde dobre 
Drevorez, tak by mal mať menšiu mzdu. 
Pán Kázik povedal, že sa vzdáva odmeny člena komisie. 
Pán Dodrv Martin Povedal,že by mala obec zakúpiť traktor a robiť furmanky, odhŕňať 
sneh a  kosiť s tým, že si traktor na seba zarobí. Mali by sa  zobrať do prenájmu role a z toho 
budú hotové peniaze. Traktor treba zakúpiť, nakoľko je teraz dotácia, potom nemusí byť. 
Pán starosta odpovedal, že to nie je momentálne reálne a opýtal sa pána Dodrva, či nemá 
záujem on podnikať v tejto sfére. Pán Dodrv odpovedal, že namá vzťah k takejto práci . 
Pán Ján Potúček povedal,že sa taktiež vzdáva odmeny ako člen komisie. 
 
Po ukončení diskusie pán starosta dal prerokovať  bod o určení platu starostu. 
 
15. Prerokovanie návrhu OZ na ur čenie platu starostu v súlade so zákonom č. 
154/2011 Z. z. zo 17. mája 2011  
 
Pán starosta opätovne dal v súvislosti s určením platu starostu  hlasovať za návrh  pána  
poslanca Jána Potúčka, aby  sa prijala zmena v návrhu uznesenia  na  určenie zvýšenia platu 
starostu z 35% na 30%. 
Ko je za prijatie návrhu pána Jána Potúčka? Ján Potúček, Vladimír Valihora (2), Kto je 
proti? Dušan Čúvala, Štefan Stančík, Ing. Pavol Potúček (3) Kto sa zdržal? 0 
Ďakujem.  
Návrh pána Potúčka nebol prijatý. 
Pán starosta dal prerokovať pôvodné uznesenie navrhnuté pánom Ing. Potúčkom v znení: 
 
Zloženie platu starostu do 30. mája 2011: 

Zložka mzdy Suma v eur 
1,65 násobok (platová skupina 1) priemernej mesačnej mzdy v národnom 
hospodárstve k  31. 12. 2010 (769 eur) 

1 269

Odmeny  30 % 381
Plat starostu 1 650
 
Zloženie platu starostu od 1. júna 2011: 

Zložka mzdy Suma v eur 
1,49 násobok (platová skupina 1) priemernej mesačnej mzdy v národnom 1 146
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hospodárstve k  31. 12. 2010 (769 eur) 
Navýšenie  35 % 401
Plat starostu 1547
 
Rozdiel          103 
 
Návrh uznesenia č. 40 o určení platu starostu s účinnosťou od 1. júna 2011: 
Obecné zastupiteľstvo 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 1. júna 2011 vo výške 
platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %.   Plat starostu obce Priepasné vo výške 1 547 eur 
pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1 146 eur a zvýšenia platu vo výške  401 eur.  
Hlasovanie  
Kto je za? Stančík Štefan, ing. Potúček Pavol, Čuvala Dušan (3) Kto je proti? Potúček Ján, 
Valihora Vladimír (2) Zdržal sa niekto z pánov poslancov ? 0 poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesenie č. 40 o určení platu starostu nadpolovičnou 
väčšinou hlasov. 
 
Ďalej dal hlasovať za prijatie  
Návrhu uznesenia č. 41 o kritériách pri posudzovaní zvýšenia platu starostu: 
Kritériami pre zvýšenie platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov pri prerokovávaní platu starostu v lehote podľa § 4 ods. 4 tohto zákona sú plnenie 
rozpočtu obce za predchádzajúci kalendárny rok a priebežné plnenie rozpočtu obce za bežný 
rok, plnenie pracovných úloh starostu a uznesení obecného zastupiteľstva.     
Kto je za? Stančík Štefan, Potúček Pavol, Čuvala Dušan (3) Kto proti? Potúček Ján, 
Valihora Vladimír (2)   Zdržal sa niekto? 0 poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo uznesenie č. 41 nadpolovičnou väčšinou. 
 
 
Záver: 

Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a poprial pekný zvyšok dňa. 

 

 

                                                 Uznesenia OZ     

                                                  Uznesenie č. 27 
 
Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo Zmluvu o nájme časti nehnuteľnosti a nájme nebytových 
priestorov so spoločnosťou Fiber Network Myjava s.r.o. uznesením č. 27 
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                                                 Uznesenie č. 28 
                        
Obecné zastupiteľtvo prijalo nasledovné uznesenie č. 28:  Obecné zastupiteľstvo Priepasné 
ruší uznesenie č. 4/2003 o odmeňovaní poslancov a ruší zásady odmeňovania poslancov 
Priepasné. 
 

 

                                              Uznesenie č. 29 
 

Obecné zastupitelstvo Priepasné uznesením č 29 schválilo Zásady odmeňovania poslancov 
a členov komisií Obecného zastupiteľstva Priepasné č. 1/2011, ktoré je súčasťou zápisnice. 
 

. 

                                            Uznesenie č. 30 
 
Obecné zastupiteľstvo Priepasné sa po prerokovaní uznieslo uznesením č. 30 na schválení 
VZN obce Priepasné č. 3/2011 o podmienkach držania psov. 
 

 

                                             Uznesenie č. 31 
 
Obecné zastupiteľstvo Priepasné prerokovalo a schválilo uznesením č. 31 dodatok č 1 k VZN 
č.6/95 pravidlá spolunažívania v obci Priepasné. 
 

 

                                             Uznesenie č. 32 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo uznesením č. 32 VZN Obce Priepasné č. 
4/2011 o zásadách hospodárení s majetkom obce. 
 
                   

                                             Uznesenie č. 33 

 

 Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 33 prerokovalo a schválilo dodatok č 2 obce Priepasné k  
VZN č. 1/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni . 



 39 

 

                                                  Uznesenie č. 34 

 Obecné zastupiteľstvo Priepasné  prerokovalo a schválilo uznesením č. 34 vylúčenie  firmy 
Towercom a.s. so sídlom v Bratislave z povinnosti vypracovať plán záchranných prác 
vyplývajúcej z VZN č.2/2011 obce Priepasné.  

 

 

                                                 Uznesenie č. 35 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra  za rok 2010   uznesením 
č. 35. 

 
 

                                           Uznesenie č. 36 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve 
uzatvorenej v Priepasnom dňa 20.5.2011,o nájme lesných pozemkov, pozemkov, zastavaných 
plôch a budovy píly vrátane príslušenstva a zariadení uznesením č. 36 

 

 
                                            Uznesenie č. 37 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo členstvo obce Priepasné v Medzinárodnej 
organizácii ICCN (Inter-city Intangible Cultural Cooperation Nerwork) uznesením č. 36 
 
                                                

 

                                                     Uznesenie č. 38 

 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo výzvu na predkladanie ponúk týkajúcich sa 
zimnej údržby tak, ako bola navrhnovaná uznesením číslo 38. 

 

                                                                              Uznesenie č. 39 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a schválilo návrh zápisov z roku 2010 do Obecnej kroniky 
uznesením č. 39.  
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                                                       Uznesenie č. 40 

Obecné zastupiteľstvo 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 uznesením č. 40 mesačný plat starostu obce Priepasné s účinnosťou od 1. 
júna 2011 vo výške platu 1. platovej skupiny zvýšeného o 35 %.   Plat starostu obce Priepasné 
vo výške 1 547 eur pozostáva z platu 1. platovej skupiny vo výške 1 146 eur a zvýšenia platu 
vo výške  401 eur.  
 
 
 
                                                        Uznesenie č. 41 

 
Schválenie uznesenia č. 40  o kritériách pri posudzovaní zvýšenia platu starostu: 
Kritériami pre zvýšenie platu starostu podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov pri prerokovávaní platu starostu v lehote podľa § 4 ods. 4 tohto zákona sú plnenie 
rozpočtu obce za predchádzajúci kalendárny rok a priebežné plnenie rozpočtu obce za bežný 
rok, plnenie pracovných úloh starostu a uznesení obecného zastupiteľstva.     

 

 

 

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

                    zástupca starostu                                                          starosta obce 

 

 

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

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

                                                      overovatelia zápisnice          

 


