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                                                           OBEC PRIEPASNÉ 

                                                            906 15 Priepasné                          

                                      Z Á P I S N I C A 

                                               zo zasadnutia OZ konaného dňa 15.12.2015  

 

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

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

obecného zastupiteľstva v Priepasnom, ktoré sa uskutočnilo v utorok  15.12.2015 o 15,30 

hod v zasadačke  v budove Obecného úradu Priepasnom.  

Prítomní: 

1. Peter Czere 

2. Lenka Mlčúchová, Mgr. 

3. Stanislav Malečka  

4. Ján Marek  

5. ing. Pavol Potúček -  ospravedlnený 

6. Vladimír Valihora  

 

NÁVRH PROGRAMU OZ  

 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné 
za školský  rok 2014/2015 
5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 
6. Návrh na zaplatenie mimoriadneho členského v Združení miest a obcí Myjavského 
regiónu  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné  stavebné odpady 
10. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce roku  2015 
11. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2014 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018 
13. Návrh Viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2018  Obce Priepasné 
14. Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 
15. Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením č. 54/2014 
16. Drevorez Priepasné, spol. s r.o., zmeny a zámery 
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17. Projekty PRV 2015 
18. Návrh na realizáciu úpravy vnútorných priestorov Materskej školy 
19. Rôzne 
20. Záver 
 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Pán starosta privítal prítomných poslancov a hostí. Zároveň otvoril rokovanie obecného 

zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané v súlade so zákonom 369/1990 o obecnom zriadení s tým, 

že všetci obdržali pozvánku a pracovný materiál.  

b) Určenie overovateľov zápisnice 

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

pánov poslancov Stanislava Malečku a Mgr. Lenku Mlčúchovú 

Zo  zasadnutia sa ospravedlnil pán Ing. Pavol Potúček.  Vzhľadom na to, že bola prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov, oznámil, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a je 

uznášania schopné.  

2.  Schválenie programu rokovania 

 

Pán starosta, prečítal navrhované body programu: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 
b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Kontrola uznesení 
4. Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné 
za školský rok 2014/2015 
5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 
6. Návrh na zaplatenie mimoriadneho členského v Združení miest a obcí Myjavského 
regiónu  
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné  stavebné odpady 
10. Návrh na III. úpravu rozpočtu obce roku  2015 
11. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2014 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018 
13. Návrh Viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2018  Obce Priepasné 
14. Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 
15. Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením č. 54/2014 
16. Drevorez Priepasné, spol. s r.o., zmeny a zámery 
17. Projekty PRV 2015 
18. Návrh na realizáciu úpravy vnútorných priestorov Materskej školy 
19. Rôzne 
20. Záver 
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Pán starosta sa spýtal, či si  niekto želá doplniť nejaký bod programu? Keďže sa nikto 

neprihlásil, dal  hlasovať o programe. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

 Kto proti? 0 
 
 Zdržal sa niekto? 0 
 
3. Kontrola uznesení 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu kontrola uznesení? 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

 

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

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
4. Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ 
Priepasné za školský rok 2014/2015 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu. 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 
výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné za školský rok 2014/15. 
 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
5. Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k bodu. 

Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
na 1. polrok 2016 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
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6. Návrh na zaplatenie mimoriadneho členského v Združení miest a obcí Myjavského 
regiónu 
 
Pán starosta pripomenul poslancom, že obdržali v  pracovnom materiáli dôvodovú správu 
s oslovovacím listom. 
 
 Dôvodová správa: 
Členské do ZMO Myjava je v súčasnosti vo výške 0,10€ obyvateľ. 
Združenie miest a obcí myjavského regiónu združuje všetky obce a mestá okresu Myjava. 
Bolo vytvorené za účelom lepšieho zabezpečenia a koordinovania vzájomnej súčinnosti 
rozvoja obcí okresu v rôznych oblastiach. Ide najmä o rozvoj občianskeho života, 
skvalitňovanie podmienok na život obyvateľov regiónu, ochrana životného prostredia, 
ochrana duchovných hodnôt a kultúrneho dedičstva , podpora podnikania a služieb, rozvoj 
technickej a dopravnej infraštruktúry, rozvoj turizmu a cestovného ruchu, propagácia a 
prezentácia regiónu ale i ďalšie oblasti rozvoja celého regiónu. Viac na: 
http://www.zmosmyjava.sk/. 
 
V ostatnom čase nastala v NsP Myjava personálna výmena riaditeľa, ktorý 
sa pustil do práce: zrekonštruovala a otvorila sa nová lekáreň, komplet sa zrekonštruovalo a 
presťahovalo detské oddelenie, ide sa robiť nové doliečovacie a vylepšiť interné oddelenie, 
prichádzajú noví lekári –odborníci. Všetko je to super, lebo nič dôležitejšie ako je nemocnica 
v regióne nemáme. Schválenie mimoriadneho členského prostredníctvom ZMO Myjava 
prispeje i obec Priepasné k dobrej veci vo veci podpory zdravia. Viac aj v prílohe - oslovovací 
list. 
 
Počet obyvateľov 372  x mimoriadne členské 2€ = 744 € 
 
Link štatistického úradu na prácu aj s demografickými údajmi: 
http://datacube.statistics.sk/TM1WebSK/TM1WebLogin.aspx 
 
Link na register organizácií: 
https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY9LDoJAE
ETP4gmmRsDBZfthGANIozMqG8PCKIm_hfH8ItG4Eu1dJe-
lqkUp1qI8V_d6X93qy7k6PnM52LokD0cjSQilUzDRgn22qdQcNMCmAfDlCK3Pyrz8rJjCLCnX
xcyX8N_-
WFPsqwQIEx3AUGyLIXseyPuvv6Pgh78SZYt0LWiBrhdbgJh5kTgH7foRjCc1MmuBSIksvpx2
YtNg6rNlzjYE2TR1lGmJSV9cT9auUecH6vUeBvNlKg!!/ 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 
 
Návrh uznesenia č. 1 v tomto bode: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo zaplatenie mimoriadneho členského za 
Obec Priepasné Združeniu miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 35593032. 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
Návrh uznesenia č. 2 v tomto bode: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaplatenie mimoriadneho členského za Obec 
Priepasné vo výške 2 €/obyvateľ za počet obyvateľov k 1.1.2015 t.j. 744,- Eur Združeniu 
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miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 35593032, ktoré sa poskytne na modernizáciu NsP 
Myjava. 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 
 
Pán starosta informoval o skutočnostiach, že VZN je upravené v súlade s platnou 
legislatívou, potom sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu a VZN. 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 
 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o 
dani z nehnuteľností. 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
8.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 
 
Pán starosta informoval o skutočnostiach z dôvodovej správy, že VZN je upravené v súlade 
s platnou legislatívou a zmeny sú vyznačené priamo v prílohe. Samotná daň sa nemení za: 
a)      Daň za psa, b)  Daň za užívanie verejného priestranstva 
c)      Daň za predajné automaty, e)  Daň za ubytovanie 
Úprava nastala v : 
d)    Daň za nevýherné hracie automaty, kde navrhujeme stanoviť sadzbu v úrovni 
predajného automatu , t.j. 25 €, nakoľko aj tieto automaty sú automaty ako predajné a sú 
predmetom podnikateľskej činnosti. 
V prípade dane z ubytovania sa sadzba nezvýšila, avšak návrh má sprehľadniť povinnosti 
poskytovateľa služby. 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu a VZN. Keďže sa nikto 
neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o 
miestnych daniach.  

 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady 
 

Od 1. Januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.) 

spolu s vykonávacími predpismi v odpadovom hospodárstve. Nová právna úprava si 

následne vyžiada aktualizáciu všeobecne záväzných nariadení. Vzhľadom na to, že 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101
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vykonávacie predpisy ešte v zbierke zákona nevyšli a nový zákon o odpadoch stanovuje 

obciam lehotu na zosúladenie nariadení do 30.6.2016, budeme túto otázku riešiť  až  

následne, v priebehu prvého polroka 2016. 

Nový zákon mení i niektoré iné zákony a k nim patrí i zákon 582/2004 Z.z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Pre drobný 

stavebný  odpad je nová definícia a je to „odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných 

fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady.“ Vo vzťahu k miestnemu poplatku zákon o odpadoch 

ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobných stavebných odpadov, čo 

znamená, že ten komu drobný stavený odpad vznikne, bude zaň platiť miestny poplatok.  

Zákon zároveň  určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 – 0,078 € za kilogram týchto odpadov. 

Podľa sledovania z minulého roku  navrhujeme, aby pre rok 2016  bola sadzba  poplatku  

0,015 € za kilogram drobných stavebných odpadov  bez   obsahu škodlivín. Zohľadňuje 

dopravu odpadu, manipuláciu s ním, DPH, cenu za zneškodnenie a poplatok za uloženie na 

skládku.  Táto zmena je zapracovaná do nového návrhu VZN O miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zároveň sa v novom návrhu uvádzajú nové 

úľavy, odpustenie, vrátenie poplatku a oznámenia. 

Pre rok 2016 sadzby poplatkov za komunálne odpady pre občanov navrhujeme 

zvýšenie poplatku na úrovni 17,20 € na osobu. Pri porovnaní nákladov za tento rok 

s nákladmi za to isté obdobie v minulom roku sme konštatovali, že náklady nie sú 

porovnateľné. V minulých rokoch došlo k celkovému zvýšeniu služieb za odvoz a 

skládkovanie odpadu o 31%, čo tiež nebolo premietnuté do poplatkov, nakoľko separáciou 

boli zhodnotené vyseparované zložky komunálneho odpadu a predpokladalo sa, že tento 

trend bude stúpajúci. Pokles vyseparovaných zložiek odpadov poklesol o 1,5 tony, pričom 

treba zohľadniť aj nárast vyseparovaných platených zložiek odpadov, ktoré sú platené a v 

minulosti ich občan nemohol odovzdať - ide o obaly z farieb, riedidiel a pod..  Informujem, že 

rok 2016 bude priestupným rokom, prepočítali sme sadzbu poplatku pre fyzické osoby na 

hodnotu 0,0470 €.  Súčasne navrhujeme neupravovať sadzby pre podnikateľské subjekty v 

množstvovom zbere, nakoľko podmienky pre poskytovanie odvozu komunálnych odpadov sa 

nemenia a ostávajú zachované na úrovni predchádzajúcich rokov.  

Kompletná podrobná analýza poplatkov aj z predchádzajúcich rokov sa k rokovaniu 

nachádza v prílohe ako aj staré VZN. 

Nový zákon o odpadoch 79/2015! 

Link: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101 

Niektoré ustanovenie zákona 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

Napríklad:§ 80 Základné ustanovenia ods. (5) 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou 

osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady.108)  

§ 81 Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi ods. (10)  

Náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom a biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, náklady triedeného zberu zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a náklady presahujúce výšku obvyklých 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20150101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20150101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#poznamky.poznamka-108
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nákladov podľa § 59 ods. 8, hradí obec z miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu.108) 

Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu a VZN. Prihlásil sa pán 

Malečka Stanislav s návrhom upraviť v § 3 ods.1 písmeno e) vekovú hranicu zo 70 na 65 
rokov prerokovávaného VZN v tomto bode. Obecné zastupiteľstvo bolo informované 
samostatnou referentkou na požiadanie starostu a starostom, že zníženie poplatku môže 
negatívne ovplyvniť príjmy a výdavky za komunálny odpad, ale že pomoc starším víta 
a môže byť motiváciou pre rodiny, aby sa zlepšilo separovanie odpadu v obci. Následne 
obecné zastupiteľstvo pripravilo a prerokovalo návrhy k VZN a jednotlivo hlasovalo 

o návrhoch uznesení č. 1,2,3 a 4 v tomto bode následovne:  
 
Návrh uznesenia č. 1 
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s návrhom zmeniť v návrhu Všeobecne 
záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v § 3 ods.1 písmeno e) vekovú hranicu zo 70 na 65 rokov. 
 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia č. 2 : 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 

3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia č. 3: 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmenu v § 3 ods.1 písmeno e),  
ktorá mení vekovú hranicu zo 70 na 65 rokov v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 

č. 3/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

Návrh uznesenia č. 4: 

 

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 

 
10. Návrh na Návrh na III. úpravu rozpočtu obce roku  2015 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#paragraf-59.odsek-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20160101#poznamky.poznamka-108
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Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje III. úpravu rozpočtu Obce Priepasné v roku 
2015. 
 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
 
11. Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 
31.12.2014 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, 
konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2014 a Dodatok 
správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 
závierkou k 31.12.2014 a s individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2014, ktorej súčasťou 
je konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení 
konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz 
ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2014 a správa audítora o overení 
individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 
31.12.2014. 
 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
 
12. Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018 
 
Kontrolór obce predložil stanovisko, ktoré je povinné predložiť pred hlasovaním o rozpočte. 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu. 
 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 
 
  
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Priepasné 
k návrhu viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2016 – 2018. 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
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13. Návrh Viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2018  Obce Priepasné 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu. 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Viacročný rozpočet na roky 2013 – 2018  
Obce Priepasné. 
 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
14. Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 
Pri prerokovaní tohto bodu bol použitý projektor, ktorý premietal aj celý dokument PHSR na 
plátno pripravený k rokovaniu a ktorý bol prerokovaný priamo na zasadnutí. Pán starosta 
vysvetlil zmeny v PHSR, ktoré boli doplnené a zapracované externým spracovateľom PHSR 
do dokumentu. Počas rokovania o dokumente sa v tomto bode prihlásil pán Mosný Jaroslav. 
Pán starosta mu odsúhlasení obecným zastupiteľstvom dal slovo. Pán Mosný povedal, že 
údaje sú v návrhu PHSR  neúplné, skresľujúce.  Chcel napríklad doplniť susediace obce ako 
je Jablonka, Krajné, Podkylava, Košariská, Myjava, Brezová pod Bradlom. Ďalej hovoril, že 
súradnice sú zlé, zemepisná šírka a dĺžka a počet strán PHSR. Obecné zastupiteľstvo 
následne pripravený dokument PHSR na zastupiteľstvo prerokovalo, pripravilo návrhy 
uznesení č. 1,2,3 a 4 o ktorých dal následne stasrosta jednotlivo hlasovať 
 
Návrh uznesenia č. 1: 
 
a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom preverí a súhlasí so zapracovaním zmien podľa 
skutočností a demografických údajov v analytickej časti.  

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
Návrh uznesenia č. 2: 
 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo návrh Programu hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 – 2022. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 

 

Návrh uznesenia č.3: 
 
c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s návrhom globálnych, špecifických a 

tematických cieľov, s Opatreniami a projektovými zámermi v rámci PHSR pre roky 2016 – 

2022. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 
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Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 

 

Návrh uznesenia č. 4: 

 

d) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje PHSR pre roky 2016 – 2022. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 

 

 
15. Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením č. 54/2014 
 
 
Pán starosta sa spýtal či má niekto nejaké otázky k uvedenému bodu. 
 
Keďže sa nikto neprihlásil, prečítal návrh uznesenia a dal o ňom hlasovať : 
 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade s Uznesením č.  54/2014 

schvaľuje  rozdelenie spoluvlastníctva dohodou  nehnuteľnosti v obci a k.ú. 

Priepasné podľa GP č. 9/2015 

        Obec  Priepasné a Ján Tomašovič s manželkou Jarmilou  sú podielovými 

spoluvlastníkmi nehnuteľností, nachádzajúcich sa v obci a  k. ú. Priepasné, ktoré sú 

zapísané na Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore nasledovne: 

LV č. 622  parcely registra „C“ 

p. č. 18524  vo výmere  572 m2     Záhrady  

p. č. 18529  vo výmere    72 m2     Záhrady  

p. č. 18530/2  vo výmere    97 m2    Záhrady 

p. č. 18556/2  vo výmere  396 m2    Zastavané plochy a nádvoria 

p. č. 18557  vo výmere  273 m2    Zastavané plochy a nádvoria 

                           celkom  1410 m2 

Vlastníctvo: pod B1Tomašovič Ján a Jarmila Tomašovičová v podiele 20/24 = 

1175,00 m2  

  pod B2 Obec Priepasné     v podiele   4/24 =    

235,00 m2 

LV č. 622     stavby 

s. č. 237  druh stavby 10  rodinný dom s príslušenstvom  stojaci na p. č. 

18557 reg. „C“ 

Vlastníctvo: pod B1Tomašovič Ján a Jarmila Tomašovičová v podiele 20/24 = 

1175,00 m2  

  pod B2 Obec Priepasné     v podiele   4/24 =    

235,00 m2 
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Predmetné nehnuteľnosti sú užívané účastníkmi reálne rozdelené a preto bol 

za účelom právneho rozdelenia spoluvlastníctva vyhotovený geometrický plán č. 

9/2015, ktorým 

- sa z pôvodnej p. č. 18524 vytvárajú:   

 p. č. 18524/1 vo výmere 356 m2 Záhrady reg. „C“  

 p. č. 18524/2 vo výmere 216 m2 Záhrady reg. „C“   

 pôvodná parcela 18524 reg. „C“ zaniká.  
    

- sa z pôvodnej p. č. 18556/2  vytvárajú –  

 p. č. 18556/4 vo výmere 15 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ .  

 p. č. 18556/5 vo výmere 19 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ .  

 pôvodná parcela 18556/2 mení výmeru na 362 m2 Zastavané plochy 

a nádvoria reg. „C“ 
 

- sa z pôvodnej p. č. 18557 vytvárajú -   

 p. č. 18557/1 vo výmere 161 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“  

 p. č. 18557/2 vo výmere   59 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ 

 p. č. 18557/3 vo výmere   53 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ .  

 pôvodná parcela 18557 reg. „C“ zaniká.  
 

 

 

 

Predmet zrušenia spoluvlastníctva   

Na základe vzájomnej dohody účastníkov ako podielových spoluvlastníkov sa touto 

zmluvou ruší podielové spoluvlastníctvo účastníkov tak, že: 

 

A) 

- parcely registra „C“ 

 novovytvorenú p. č. 18524/1 vo výmere  356 m2 Záhrady  

 p. č. 18529    vo výmere    72 m2     Záhrady  

 p. č. 18530/2    vo výmere    97 m2    Záhrady 

 p. č. 18556/2 v novej výmere                   362 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria  

 novovytvorenú p. č. 18556/4 vo výmere    15 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria novovytvorenú p. č. 18557/1 vo výmere  161 m2  Zastavané 

plochy a nádvoria  

 novovytvorenú p. č. 18557/2 vo výmere    59 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria  

 novovytvorenú p. č. 18557/3 vo výmere    53 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria  

Spolu            1175 m2   

- stavby 

s. č. 237  druh stavby 10  rodinný dom stojaci na p. č. 18557/2  reg. „C“ 

a 
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príslušenstvo k rodinnému domu – vedľajšie stavby zamerané geometrickým plánom 

9/2015 

hospodársku budovu bez s. č.  stojacu na p.č. 18557/3 reg. „C“ 

hospodársku budovu bez s. č.  stojacu na p.č. 18556/4 reg. „C“ 

nadobúdajú v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  Ján 

Tomašovič a Jarmila Tomašovičová.  

 

B) 

- parcely registra „C“ 

  novovytvorenú p. č. 18524/2 vo výmere   216 m2 Záhrady                                  

  novovytvorenú p. č. 18556/5 vo výmere     19 m2 Zastavané plochy a nádvoria 

  

Spolu               235 m2   

nadobúda v celosti do výlučného vlastníctva Obec Priepasné    

 

Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Hodnota všetkých nehnuteľností  bola určená na základe znaleckého posudku č. 

165-2015 zo dňa 8.8.2015, vyhotoveného Ing. Jelínkovou na sumu 11.196,38 eur. 

Hodnota podielu  4/24 obce Priepasné vo finančnom vyjadrení na všetkých 

nehnuteľnostiach – pozemky a stavby predstavuje celkovo sumu 1.866,06 eur. 

Z toho spoluvlastnícky podiel  na pozemkoch predstavuje výmeru 234,9 m2, čo 

predstavuje hodnotu 1111,55 eur. Hodnota stavieb predstavuje sumu 754,51,-€. 

Vzhľadom k tomu, že obci Priepasné zostáva zachované vlastníctvo v celkovej 

výmere 235 m2 v novovytvorených parcelách č. 18524/2 a 18556/5, zmluvné strany 

sa dohodli, že Ján Tomašovič s manželkou Jarmilou Tomašovičovou  vyplatia 

v prospech Obce Priepasné sumu 754,51,-€ slovom sedemstopäťdesiatštyri eur 

päťdesiatjeden eurocentov, ako finančné vyrovnanie za  stavby.  

Vyššie uvedená suma 754,51,- € bude vyplatená v deň podpisu tejto zmluvy do 

pokladne Obce Priepasné. 

Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, 

návrhu na vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradia manželia 

Tomašovičoví. 

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

predpisov. 

 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
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16. Drevorez Priepasné, spol. s r.o., zmeny a zámery 
      
Pán starosta privítal pána Dušana Čúvalu, zamestnanca Drevorezu  zároveň mu udelil slovo. 
Pán Čúvala oboznámil prítomných, že v máji  dosiahne dôchodkový vek. Do tohto času bude 
pracovať.  
Pán starosta povedal prítomným, že miesto pána Dušana Čúvalu bude nutné personálne 
preobsadiť, tak ako aj pozíciu odborného lesného hospodára, ktorý odchádza koncom roka 
2015 do dôchodku a že je dôležité aby pán Čúvala nového nástupcu zaučil a odovzdanie 
a prebratie všetkého, čo súvisí s jeho prácou . Pán starosta ďalej obecnému zastupiteľstvu 
povedal, že ako určený konateľ spoločnosti je ochotný sa vzdať konateľa. Dáva na zváženie, 
či sa nebude dať so spoločnosťou robiť viac aktivít, ktoré by priniesli ešte lepšie hospodárske 
výsledky. Zároveň oznámil, že budeme musieť obsadiť vedúceho gátrovej píly a v súčansoti 
sa snažíme sa spojazdniť rozmietaciu pílu. Požiadal prítomných poslancov aby v tomto 
pomohli. Oboznámil prítomných, že Drevorez v roku 2015 realizoval zákazku pre našu obec, 
vysadili sa stromčeky v počte cca  1000 ks. Ďalej pán starosta povedal, že sa musí zabrániť 
jazdeniu štvorkoliek a áut po lese, ktoré začínajú byť problémom aj pre vysadené stromčeky. 
Pán starosta tiež informoval, že poskytnutá pôžička ZMOSU na spoločný projekt obcí od 
Drevorezu by sa mohla vrátiť najskôr do konca roka 2016, kvôli problémom nespôsobených 
na strane ZMOSU a obcí. Nakoľko financie nebudú do konca roka 2015 vrátené, požiadal 
pán starosta o prerokovanie tejto veci a možnosti predĺžiť splatenie finančných prostriedkov 
do konca roku 2016. Priebežne bude zastupiteľstvo o situácii informovať. Obecné 
zastupiteľstvo prerokovalo návrhy  uznesení v tomto bode o ktorých dal starosta  jednotlivo 
hlasovať: 
 

Návrh uznesenia č. 1 v tomto bode 

a) Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením splátky bezúročnej pôžičky  
poskytnutej na základe uznesenia OZ v Priepasnom č. 33/2014 písmeno b)  
ku koncu roka 2016.  

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 

 

Návrh uznesenia č. 2 v tomto bode : 

b) Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie personálne zmeny v spoločnosti Drevorez 
Priepasné, spol. s r. o. Priepasné 109. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
 
Návrh uznesenia č 3  v tomto bode 
 
c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku nájmu spoločnosti Drevorez 
Priepasné, spol.s r. o. Priepasné 109. Výška nájmu zostáva nezmenená v súlade s 
uznesením OZ v Priepasnom číslo 75/2014 v čiastke 7 000,00 €. 
 
Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 
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Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
 
17. Projekty PRV 2015 
Pán starosta informoval o výzvach. Spýtal sa, či sú otázky. Následne dal hlasovať o návrhu 

uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie  k aktuálnym výzvam 

programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 
18. Návrh na realizáciu úpravy vnútorných priestorov Materskej školy 
 

Pán starosta informoval o projektovej dokumentácii Materskej školy a obecné zastupiteľstvo 

prerokovalo možnosti realizácie úprav v budove.  Následne dal pán starosta hlasovať 

o návrhu uznesenia: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  realizáciu úpravy vnútorných priestorov 

Materskej školy. 

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
 

19. Rôzne 
 
A) V bode rôzne požiadal o slovo pán Ing. Štefan Vičík z Polianky, čestného občana obce 
Priepasné. 
      
Pán starosta privítal pána Ing. Vičíka občana Polianky a zároveň mu udelil slovo. Pán ing. 
Vičík pozdravil prítomných. Poďakoval za udelenie čestného občianstva. Povedal, že v našej 
obci dlho pracoval pre TJ Slovan, mal možnosť obci pomôcť aj pri plynofikácii. Vyjadril sa, že 
táto dolina má šťastie na šikovných ľudí a že obec vyzerá v súčasnosti veľmi dobre. Poprial 
obci aby napredovala a darilo sa jej. 
 
B)    V druhom bode rôzne prečítal pán starosta žiadosť ZO JDS o finančný príspevok 
a následne dal hlasovať za navrhnuté uznesenie : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-Eur na rok 2016.  

Kto je za? Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Kto proti? 0 

Zdržal sa niekto? 0 
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C) Pán starosta informoval o linkoch týkajúcich sa údržby  sietí,  výrubov pri miestnych 

komunikáciách, volieb 2016, otváracích hodín znberného dvora a ostatných aktivít v Obci 

Priepasné. 

 

1. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/erejna-vyhlaska-Oznamenie-o-vyrube-

drevin-v-ochrannom-pasme-miestnych-komunikacii-odber-dreviny.alej?ind= 

 

2. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Vyzva-na-orez-drevin.alej?ind= 

 

3. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Oznamenie-o-case-a-mieste-konania-

volieb-do-NR-SR.alej?ind= 

 

4. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Volby-do-Narodnej-rady-Slovenskej-

republiky-v-roku-2016.alej?ind= 

 

5. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Verejna-vyhlaska-Ohlasenie-cestnych-

stavebnych-uprav.alej?ind=2 

 

6. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Terminy-vyvozu-odpadov-pre-rok-2016-

1.alej?ind=2 

 

7. http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Otvaracie-hodiny-zberneho-dvora-

zimna-prevadzka.alej?ind=2 

C) Pán starosta informoval o Ceste do areálu bývalého RD a súvisiace informácie 

Cesta do areálu bývalého RD je neprejazdná. Vlastník pozemkov pod miestnou 

komunikáciou neodstránil prekážky na ceste a stav jej neprejazdnosti k zbernému dvoru 

a firmám v bývalom družstve naďalej  trvá.       

D) Dotácie 
 
 Žiadosti o dotáciu z rezortu Ministerstva vnútra SR bolo čiastočne vyhovené, kamerový 
systém v lokalite  – Dlhý Vŕšok –bude realizovaná do konca roka 2015, ostatným žiadostiam 
súvisiacim s kamerovým systémom v obci nebolo vyhovené.  
 
Dotácia z MFSR - http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10174 – žiadosti o dotáciu 
nebolo vyhovené z dôvodu obmedzených zdrojov na jej poskytnutie 
 
Zoznam žiadateľov o dotáciu podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441, ktorým nebolo v roku 
2015 vyhovené z dôvodu obmedzených zdrojov na ich poskytnutie 
Zoznam žiadateľov o dotáciu podľa § 1 Výnosu č. 26825/2005-441, ktorým nebolo v roku 
2015 vyhovené z dôvodu obmedzených zdrojov na ich poskytnutie  
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10062 
 
 
 
Týmto pán starosta ukončil zasadnutie a za želal  pekný zvyšok dňa. 
 
 
 
 
 

http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/erejna-vyhlaska-Oznamenie-o-vyrube-drevin-v-ochrannom-pasme-miestnych-komunikacii-odber-dreviny.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/erejna-vyhlaska-Oznamenie-o-vyrube-drevin-v-ochrannom-pasme-miestnych-komunikacii-odber-dreviny.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Vyzva-na-orez-drevin.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb-do-NR-SR.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Oznamenie-o-case-a-mieste-konania-volieb-do-NR-SR.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Volby-do-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-v-roku-2016.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Volby-do-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-v-roku-2016.alej?ind=
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Verejna-vyhlaska-Ohlasenie-cestnych-stavebnych-uprav.alej?ind=2
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Verejna-vyhlaska-Ohlasenie-cestnych-stavebnych-uprav.alej?ind=2
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Terminy-vyvozu-odpadov-pre-rok-2016-1.alej?ind=2
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Terminy-vyvozu-odpadov-pre-rok-2016-1.alej?ind=2
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Otvaracie-hodiny-zberneho-dvora-zimna-prevadzka.alej?ind=2
http://www.priepasne.sk/sk/Obcan/Uradna-tabula/Otvaracie-hodiny-zberneho-dvora-zimna-prevadzka.alej?ind=2
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10174
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=10174&documentId=13977
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=10174&documentId=13977
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=10174&documentId=14019
http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=10174&documentId=14019
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                                     U z n e s e n i a   č. 47 -  73 

                      zo zasadnutia OZ v Priepasnom  

                      zo dňa 15.12.2015                            V/2015 

 

 

                                        Uznesenie č. 47/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12.2015 

 

K bodu 2: Schválenie programu rokovania   

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  program dnešného obecného zastupiteľstva. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
                                                                                               Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                        Uznesenie č. 48/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

K bodu 3: Kontrola uznesení  

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

kontrolu uznesení z predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich 

zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                        Uznesenie č. 49/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 4: Návrh Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

MŠ Priepasné za školský rok 2014/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Priepasné za školský rok 2014/15. 

 

 Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                           Uznesenie č. 50/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 5: Návrh plánu  práce hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

na 1. polrok 2016 a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním týchto kontrol. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 
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                                                                                                  starosta obce   

 

                                             Uznesenie č. 51/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 6: Návrh na zaplatenie mimoriadneho členského v Združení miest a obcí 

Myjavského regiónu 

 

Návrh uznesenia č. 1 v tomto bode: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo zaplatenie mimoriadneho členského za 

Obec Priepasné Združeniu miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 35593032. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                               Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                              Uznesenie č. 52/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 6: Návrh na zaplatenie mimoriadneho členského v Združení miest a obcí 

Myjavského regiónu 

Návrh uznesenia č. 2 v tomto bode: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zaplatenie mimoriadneho členského za Obec 

Priepasné vo výške 2 €/obyvateľ za počet obyvateľov k 1.1.2015 t.j. 744,- Eur Združeniu 

miest a obcí myjavského regiónu, IČO: 35593032, ktoré sa poskytne na modernizáciu NSP 

Myjava. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 
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                                                                                                  starosta obce   

 

                                                Uznesenie č. 53/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 7: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2015 o 

dani z nehnuteľností. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                                Uznesenie č. 54/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 8: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2015 o 

miestnych daniach.  

 

Za : Hrajnohová, Marek, Valihora, Malečka 

Proti: 0       

Zdržal sa:  0 

 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   



 20 

 

                                                Uznesenie č. 55/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie  č. 1 v tomto bode: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s návrhom zmeniť v návrhu Všeobecne 

záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v § 3 ods.1  písmeno e) vekovú hranicu zo 70 na 65 rokov. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                                Uznesenie č. 56/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie  č. 2 v tomto bode: 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo Všeobecne záväzného nariadenie č. 

3/2015  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2015. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                                Uznesenie č. 57/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 3 v tomto bode: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje zmenu v § 3 ods.1  písmeno e, 

ktorá mení vekovú hranicu na 65 rokov. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                          Uznesenie č. 58/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 9: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. 

Uznesenie č. 4 v tomto bode: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2015 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 
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                                                                                                  starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 59/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 10: Návrh na Návrh na III. úpravu rozpočtu obce roku  2015 

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

2015. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                               Uznesenie č. 60/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 11:  Správa audítora  a dodatok správy o overení konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2014 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie Správu audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014, ktorej súčasťou je konsolidovaná súvaha, 

konsolidovaný výkaz ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2014 a Dodatok 

správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou 

závierkou k 31.12.2014 a s individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2014, ktorej súčasťou 

je konsolidovaná výročná správa účtovnej jednotky, správa audítora o overení 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2014, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz 

ziskov a strát a konsolidované poznámky k 31.12.2014 a správa audítora o overení 

individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014, súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k 

31.12.2014. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                               Uznesenie č. 61/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 12:  Stanovisko kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie stanovisko kontrolóra obce Priepasné 

k návrhu viacročného rozpočtu obce Priepasné na roky 2016 – 2018. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                               Uznesenie č. 62/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 13:  Návrh Viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2018  Obce Priepasné 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje Viacročný rozpočet na roky 2013 – 2018  
Obce Priepasné. 
 
Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                               Uznesenie č. 63/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 14 : Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 

Uznesenie č. 1 v tomto bode: 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom preverí a súhlasí so zapracovaním zmien podľa 

skutočných demografických údajov v analytickej časti.  

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                               Uznesenie č. 64/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 14 : Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 

Uznesenie  č. 2 v tomto bode: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  prerokovalo návrh Programu hospodárskeho a  

sociálneho rozvoja obce Priepasné na roky 2016 – 2022. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                               Uznesenie č. 65/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 14 : Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 

 

Uznesenie č. 3 v tomto bode: 

 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom súhlasí s návrhom globálnych, špecifických 

a tematických cieľov, s Opatreniami a projektovými zámermi v rámci PHSR pre roky 2016 – 

2022. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                               Uznesenie č. 66/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 14 : Návrh plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) 

Uznesenie č.4 v tomto bode: 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje PHSR pre roky 2016 – 2022. 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                            Uznesenie č. 67/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 15 : Návrh na predaj vlastníckeho podielu obce v súvislosti s uznesením č. 

54/2014 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo v Priepasnom v súlade s Uznesením č.  54/2014 

 v obci a k.ú. Priepasné podľa GP č. 9/2015 

        Obec  Priepasné a Ján Tomašovič s manželkou Jarmilou  sú podielovými 

spoluvlastníkmi nehnuteľností, nachádzajúcich sa v obci a  k. ú. Priepasné, ktoré sú 

zapísané na Okresnom úrade v Myjave, katastrálnom odbore nasledovne: 

LV č. 622  parcely registra „C“ 

p. č. 18524  vo výmere  572 m2     Záhrady  

p. č. 18529  vo výmere    72 m2     Záhrady  

p. č. 18530/2  vo výmere    97 m2    Záhrady 

p. č. 18556/2  vo výmere  396 m2    Zastavané plochy a nádvoria 

p. č. 18557  vo výmere  273 m2    Zastavané plochy a nádvoria 

                           celkom  1410 m2 

Vlastníctvo: pod B1Tomašovič Ján a Jarmila Tomašovičová v podiele 20/24 = 

1175,00 m2  

  pod B2 Obec Priepasné     v podiele   4/24 =    

235,00 m2 

LV č. 622     stavby 

s. č. 237  druh stavby 10  rodinný dom s príslušenstvom  stojaci na p. č. 

18557 reg. „C“ 

Vlastníctvo: pod B1Tomašovič Ján a Jarmila Tomašovičová v podiele 20/24  

  pod B2 Obec Priepasné     v podiele   4/24  
 

Predmetné nehnuteľnosti sú užívané účastníkmi reálne rozdelené a preto bol 

za účelom právneho rozdelenia spoluvlastníctva vyhotovený geometrický plán č. 

9/2015, ktorým 

- sa z pôvodnej p. č. 18524 vytvárajú:   

 p. č. 18524/1 vo výmere 356 m2 Záhrady reg. „C“  

 p. č. 18524/2 vo výmere 216 m2 Záhrady reg. „C“   

 pôvodná parcela 18524 reg. „C“ zaniká.  
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- sa z pôvodnej p. č. 18556/2  vytvárajú –  

 p. č. 18556/4 vo výmere 15 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ .  

 p. č. 18556/5 vo výmere 19 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ .  

 pôvodná parcela 18556/2 mení výmeru na 362 m2 Zastavané plochy 

a nádvoria reg. „C“ 
 

- sa z pôvodnej p. č. 18557 vytvárajú -   

 p. č. 18557/1 vo výmere 161 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“  

 p. č. 18557/2 vo výmere   59 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ 

 p. č. 18557/3 vo výmere   53 m2 Zastavané plochy a nádvoria reg. „C“ .  

 pôvodná parcela 18557 reg. „C“ zaniká.  
 

 

 

 

Predmet zrušenia spoluvlastníctva   

Na základe vzájomnej dohody účastníkov ako podielových spoluvlastníkov sa touto 

zmluvou ruší podielové spoluvlastníctvo účastníkov tak, že: 

 

A) 

- parcely registra „C“ 

 novovytvorenú p. č. 18524/1 vo výmere  356 m2 Záhrady  

 p. č. 18529    vo výmere    72 m2     Záhrady  

 p. č. 18530/2    vo výmere    97 m2    Záhrady 

 p. č. 18556/2 v novej výmere                   362 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria  

 novovytvorenú p. č. 18556/4 vo výmere    15 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria novovytvorenú p. č. 18557/1 vo výmere  161 m2  Zastavané 

plochy a nádvoria  

 novovytvorenú p. č. 18557/2 vo výmere    59 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria  

 novovytvorenú p. č. 18557/3 vo výmere    53 m2  Zastavané plochy 

a nádvoria  

Spolu            1175 m2   

- stavby 

s. č. 237  druh stavby 10  rodinný dom stojaci na p. č. 18557/2  reg. „C“ 

a 

príslušenstvo k rodinnému domu – vedľajšie stavby zamerané geometrickým plánom 

9/2015 
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            hospodársku budovu bez s. č.  stojacu na p.č. 18557/3 reg. „C“ 

hospodársku budovu bez s. č.  stojacu na p.č. 18556/4 reg. „C“ 

 

nadobúdajú v celosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov  Ján 

Tomašovič a Jarmila Tomašovičová.  

 

B) 

- parcely registra „C“ 

  novovytvorenú p. č. 18524/2 vo výmere   216 m2 Záhrady                                  

  novovytvorenú p. č. 18556/5 vo výmere     19 m2 Zastavané plochy a nádvoria 

  

Spolu               235 m2   

nadobúda v celosti do výlučného vlastníctva Obec Priepasné    

 

Prevod nehnuteľností sa uskutočňuje v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona 

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

Hodnota všetkých nehnuteľností  bola určená na základe znaleckého posudku č. 165-2015 

zo dňa 8.8.2015, vyhotoveného Ing. Jelínkovou na sumu 11.196,38 eur. Hodnota podielu  

4/24 obce Priepasné vo finančnom vyjadrení na všetkých nehnuteľnostiach – pozemky 

a stavby predstavuje celkovo sumu 1.866,06 eur. Z toho spoluvlastnícky podiel  

na pozemkoch predstavuje výmeru 234,9 m2, čo predstavuje hodnotu 1111,55 eur. Hodnota 

stavieb predstavuje sumu 754,51,-€. 

Vzhľadom k tomu, že obci Priepasné zostáva zachované vlastníctvo v celkovej výmere 235 

m2 v novovytvorených parcelách č. 18524/2 a 18556/5, zmluvné strany sa dohodli, že Ján 

Tomašovič s manželkou Jarmilou Tomašovičovou  vyplatia v prospech Obce Priepasné 

sumu 754,51,-€ slovom sedemstopäťdesiatštyri eur päťdesiatjeden eurocentov, ako 

finančné vyrovnanie za  stavby.  

Vyššie uvedená suma 754,51,- € bude vyplatená v deň podpisu tejto zmluvy do pokladne 

Obce Priepasné. 

Náklady spojené s prevodom – vyhotovenie geometrického plánu, kúpnej zmluvy, návrhu na 

vklad a správny poplatok za vklad do katastra hradia manželia Tomašovičoví. 

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

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                                       Uznesenie č. 68/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 16 :  Drevorez Priepasné, spol. s r.o., zmeny a zámery  

Uznesenie  č. 1  tomto bode: 

 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predĺžením splátky  bezúročnej pôžičky  

poskytnutej na základe uznesenia OZ v Priepasnom  č. 33/2014  písmeno b) 

ku koncu roka 2016. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

                                                       Uznesenie č. 69/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 16 :  Drevorez Priepasné, spol. s r.o., zmeny a zámery  

Uznesenie  č. 2  tomto bode: 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie personálne zmeny  v spoločnosti Drevorez 

Priepasne, spol.s r. o. Priepasné 109. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                            Uznesenie č. 70/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 16 :  Drevorez Priepasné, spol. s r.o., zmeny a zámery  
Uznesenie  č. 3 tomto bode: 

 
Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prerokovalo výšku nájmu spoločnosti Drevorez 
Priepasné, spol.s r. o. Priepasné 109. Výška nájmu zostáva nezmenená v súlade 
s uznesením OZ v Priepasnom číslo 75/2014 v čiastke 7 000,00 €. 
 
Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

                                            Uznesenie č. 71/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 17:  Projekty PRV 2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom berie na vedomie informácie  k aktuálnym výzvam 

programu rozvoja vidieka na roky 2014-2020 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   
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                                            Uznesenie č. 72/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 18:  Návrh na realizáciu úpravy vnútorných priestorov Materskej školy 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje  realizáciu úpravy vnútorných priestorov 

Materskej školy. 

 

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                                Peter Czere, v.r. 

                                                                                                  starosta obce   

 

 

 

 

                                            Uznesenie č. 73/2015 

Z V. Rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 15.12. 2015 

 

K bodu 19:  Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje príspevok Základnej organizácii Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Priepasnom vo výške 160,-Eur na rok 2016.  

Za : Malečka Stanislav, Marek Ján, Mgr. Mlčúchová Lenka, Valihora Vladimír 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 
 
                                                                                                Peter Czere, v.r. 

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

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

overovatelia zápisnice 

 

 

 

 

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

                                                           starosta obce 

 

 

 

        Podpisy poslancov 

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

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

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

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

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

 

 

 

 


