
   OBEC PRIEPASNÉ 

                                      906 15 Priepasné  109           

      

ZÁPISNICA zo zasadnutia Obecného uzastupiteľstva Obce Priepasné konaného dňa 4.9.2019 v zasadačke  

budovy Obecného úradu v Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie  

 

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 obce Priepasné, ktoré sa uskutočnilo          

vo  stredu  04.09.2019 o 16:00 hodine v zasadačke budovy Obecného úradu Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie. 

 

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 tejto zápisnice  

 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

O 16,10 hod  starosta obce otvoril  zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal  poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Priepasné.  Vzhľadom na to, že bola  prítomná nadpolovičná väčšina poslancov oznámil, že zasadnutie bolo  zvolané v 

súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva sa ospravedlnili:  pán Martin Mosnáček. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 3  poslancov  z celkového 

počtu 5 takže obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a bolo  uznášania schopné. 

b) Určenie overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil starosta obce pani  Annu Švrčkovú, za overovateľov pánov poslancov Petra 

Hrajnohu a  Bc. Jána Mareka.  

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

c) Návrh členov návrhovej komisie 

 

Starosta obce navrhol zriadiť návrhovú komisiu v zložení predseda komisie: Bc. Ján Marek, člen komisie : Peter Cigánek, 

Peter Hrajnoha  

Po prerokovaní navrhla návrhová komisia prijať uznesenie. O návrhu uznesenia dal starosta hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení: 

predseda komisie: Bc. Ján Marek 

člen komisie : Peter Cigánek 

            Peter Hrajnoha 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 



Starosta obce navrhol návrhovej komisii aby uznesenia v pracovných materiáloch jednotne zneli „ Obecné zastupiteľstvo 

obce Priepasné“ namiesto „Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom“ , čo návrhová komisia prijala a následne bola aj 

poslancami obecného zastupiteľstva odsúhlasené. 

 
Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky  

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

2. Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019  

3. Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu  

4. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

5. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom  

6. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

7. Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné  

8. Rôzne  

9. Záver 

 

 a navrhol doplniť do programu bod číslo 2. Schválenie programu zasadnutia a bod číslo 3. Kontrola uznesení. 

 

O doplnení bodu číslo 2. Schválenie programu zasadnutia a bodu číslo 3. Kontrola uznesení do návrhu programu 

zasadnutia dal  hlasovať. 

 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019  

5. Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu  

6. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

7. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom  

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné  

10. Rôzne  

11. Záver 

2.  Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva. V súlade so zákonom 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení predniesol a dal starosta hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania na deň 04.09.2019 

v znení 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019  

5. Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu  

6. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

7. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom  

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné  

10. Rôzne  

11. Záver 



Starosta obce dal následne o programe hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 

04.09. 2019 v nasledovnom znení: 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019  

5. Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu  

6. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

7. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom  

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné  

10. Rôzne  

11. Záver 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

O 16,14 hod pristúpil na rokovanie pán  poslanec  Mgr. Mládek . Obecné zastupiteľstvo pokračovalo  v počte 4  poslancov  

z celkového počtu  5 takže obecné zastupiteľstvo bolo spôsobilé rokovať a bolo  uznášania schopné. 

 

 

3. Kontrola uznesení 
 

Starosta  obce predložil obecnému zastupiteľstvu úlohy z predchádzajúcich rokovaní, ktoré sú stále v plnení:  

 

Uznesenie č. 56/2014 zo dňa zo dňa 30.9.2014 k bodu 7: Rôzne- Cesta do bývalého PD, stav po súdnom rozhodnutí, 

vykonané opatrenia a verejný záujem 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom vzhľadom na skutočnosť, že vlastníci a spoluvlastníci pozemkov pod betónovou 

cestou s asfaltovým povrchom vo vlastníctve obce Priepasné v k.ú. Priepasné, situovanou medzi ihriskom a bývalým 

areálom RD Priepasné, vybudovanou na častiach pozemkov p.č.15308/13 vo vlastníctve obce a na ďalších pozemkoch vo 

vlastníctve iných fyzických a právnických osôb, neprejavili súhlas so zriadením vecného bremena k pozemkom pod cestou, 

schvaľuje podanie návrhu na vyvlastnenie častí pozemkov v k.ú. Priepasné pod cestou, a to:1. časti pozemku registra C KN 

p.č.15315/3 - časť o výmere 350 m2 2. časti pozemku registra E KN p.č.15312 - časť o výmere 43 m2, oba zapísané na LV 

č.2184 a oba vo výlučnom vlastníctve pána xxxxxxxxxxxxxxx 3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 - časť o výmere 34 

m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom spoluvlastníctve pána xxxxxxxxxxxxxxx a spoločnosti MARIGOLD, s.r.o. so 

sídlom Prievozská 18, Bratislava 4.časti pozemku registra E KN p.č.15310 - časť o výmere 66 m2, zapísaný na LV č.2299 

v podielovom spoluvlastníctve pána xxxxxxxxxxxxxxx a spoločnosti MARIGOLD, s.r.o. so sídlom Prievozská 18, 

Bratislava.  

 

Uznesenie č. 78/2018 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 26.10. 2018 k bodu 13. Rôzne  

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom splnomocňuje starostu obce Petra Czereho zabezpečiť právne služby pre obec a 

vykonať potrebné úkony vo veci žaloby na zadržanie sa zásahov do vlastníckeho práva a na prerušenie konania podanej na 

Okresnom súde Nové mesto nad Váhom, číslo spisu 12C/8/2018-18.  

Uznesenie č. 13/2018 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 12.03. 2018 k bodu 6: Verejné 

osvetlenie v obci 

b) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje vykonať postupnú údržbu verejného osvetlenia výmenou svetelných 

bodov za úspornejšie LED svietidlá a modernizáciu rozvádzačov verejného osvetlenia. 

Uznesenie č. 95/2017 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14. 12. 2017 k bodu 19: Návrh 

zmluvy na pôsobnosť Mestskej polície Brezová pod Bradlom v k. ú.  Priepasné 



c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom splnomocňuje starostu Obce Priepasné v konaniach vedúcich pred uzatvorením a k 

uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci uzatvorenej podľa § 2a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov a k jej následnému uzatvoreniu. 

 

Uznesenie č. 37/2018 Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 17.12. 2018 

K bodu 5. Návrh prvkov voľnočasových aktivít vhodných pre aktívny život obyvateľov na ihrisko pri komunitnom centre  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zámer modernizácie detského ihriska na parcele 15307/2 pri súčasnom 

komunitnom centre a poveruje obecný úrad a starostu aby zabezpečil po organizačnej, ekonomickej a projektovej stránke 

potrebné úkony a dokumentáciu k podaniu žiadosti súvisiacej s opatrením a projektovým zámerom CLLD stratégie 

"Opatrenie 1.1 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľov vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 7". – stav k 4.7.2019 , 27.6.2019 bolo na 

základe dokumentácie projektanta ukončené obstarávanie, ktorého výsledkom je zmluva o dielo s odkladným účinkom, 

ktorá bude podpísaná. Dňa 19.06.2019 bola vyhlásená výzva a predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Integrovaná stratégia 

miestneho rozvoja vedeného komunitou Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina) z Programu rozvoja vidieka SR 

2014 - 2020 pre  podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych 

základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času, kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský 

kraj). Výzva je učená pre obce z územia KR-MAS. V rámci výzvy budú podporované aktivity ako napr. 

výstavba/rekonštrukcia a modernizácia športových a detských ihrísk, amfiteátrov, kultúrnych domov, tržníc a investície 

spojené s úsporou energie. Typ výzvy: uzavretá - Dátum vyhlásenia: 19.06.2019 - Dátum uzavretia:   27.09.2019 - 

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu: za zdroj EÚ: 174 420,00 € - za zdroj ŠR: 58 140,00 € - Poskytovateľ pomoci: 

Pôdohospodárska platobná agentúra  - Vyhlasovateľ výzvy: Kopaničiarsky región –miestna akčná skupina. Vypracovanie 

žiadosti z kapacitných dôvodov bude zadané externej firme. 

Uznesenie č. 40/2019 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 

K bodu 5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie plán zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Priepasné v roku 

2019 nasledovne: utorok 4.7.2019, 16:00 hod., streda 25.9.2019, 16:00 hod., streda 13.11.2019, 16:00 hod. 

Uznesenie č. 62/2019  

Z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.07. 2019  

K bodu 4. Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce  

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie že do vyhlásených volieb uznesením č. 55/2019 zo IV. 

rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 21.05. 2019 sa na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné 

neprihlásil žiadny kandidát.  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

a) vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby na 

funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 0,060% a nástupom do práce 

od 16.09.2019, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Priepasné dňa 04.09.2019,  

 

b) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do volieb na Obecný 

úrad v Priepasnom do 20.08.2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením voľby hlavného kontrolóra,  

 

c) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné 

podmienky:  

 

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie,  

- bezúhonnosť  

- prax v odbore vítaná  

- znalosť právnych a ekonomických predpisov  

- užívateľské ovládanie počítača  

 

d) určuje tieto náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Priepasné :  

 
Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce sa podáva na Obecný úrad Priepasné, adresa: Priepasné 109, 906 15 

Priepasné spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej názvom, prihláška do volieb hlavného kontrolóra 

obce Priepasné. Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej náležitosti a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volí hlavný kontrolór.  

 

Pre prijatie prihlášky do hlasovania musí včas podaná prihláška obsahovať minimálne:  

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné“  



 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Priepasné  

  Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

  Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

  Doručovacia adresa  

  Profesijný životopis  

 Dátum a podpis kandidáta  

 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom zastupiteľstve              

v Priepasnom.  

 

Splnené úlohy: 

Uznesenie č. 17/2019 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje poskytnutie právnych služieb pre Drevorez Priepasné, spol. s r. o., IČO: 

34139281 za účelom A./ právny rozbor veci - posúdenie postupov orgánov obce Priepasné vo vzťahu k obchodnej 

spoločnosti obce so 100 % účasťou, postavenie orgánov spoločnosti a posúdenie spoločenskej zmluvy (notárskej 

zápisnice), všetko v nadväznosti na platnú právnu úpravu v príslušnom časovom období, B./ spracovanie odborného 

právneho stanoviska pre potreby klienta v uvedenom rozsahu a to vrátane návrhu doplnení a zmien zakladateľskej listiny – 

zohľadňujúcej judikatúru a platnú právnu úpravu:- návrh nového znenia zakladateľskej listiny DREVOREZ Priepasné, 

spol. s r. o. v súlade so zákonom 369/1990 Zb. a Obchodným zákonníkom - určenie kompetencií obecného zastupiteľstva, 

starostu a štatutárneho orgánu spoločnosti (rozhodovanie, kontrola, úlohy)" – všetko pre potreby príslušných orgánov – 

úloha bola splnená, materiál bol predložený obecnému zastupiteľstvu. 

Starosta obce konštatoval, že úlohy sú plnené priebežne. Spýtal sa poslancov, či má niekto otázky k bodu kontrola 

uznesení. O kontrole uznesení dal starosta hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  kontrolu uznesení z 

predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019 

 

Starosta obce sa opýtal, či má niekto otázky k zmene rozpočtu ktorý bol zasielaný ako pracovný materiál. O I. zmene 

rozpočtu v roku 2019 dal starosta hlasovať. 

 

Návrh uznesenia:  

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na I. zmenu  rozpočtu obce v roku  2019. 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle 

ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu nasledovne: 

 

Bežné príjmy                     239 315,00         Bežné výdavky:              239 315,00 

Kapitálové príjmy:        116 666,38       Kapitálové výdavky              20 376,00 

Finančné príjmové operácie:        44 233,62       Finančné výdavkové operácie:   140 524,00 

Príjmy celkom                   400 215,00                                                          400 215,00 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 



 

 

 

5. Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu 

 

 

Starosta oboznámil  že v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v záujme zabezpečenia plnenia povinnej školskej dochádzky žiakov uzavrú dohodu o 

spoločnom školskom obvode základnej školy. Škola, v ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku, zabezpečuje aj náklady 

na dopravu žiaka späť do miesta trvalého bydliska a preto je do školských obvodov nutné zaradiť súpisné čísla bydliska 

buď nových žiakov, ktorí začali dochádzať do  škôl mimo obec v tomto školskom roku alebo tých ktorý prestúpili do iného 

školského obvodu, čo je prerokovávaný prípad. O zaradení súpisného čísla do školského obvodu dal starosta hlasovať. 

 

Návrh uznesenia: 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zaradenie súpisného čísla xxxxxxxxxxxxxx, 

súpisné číslo xxx do školského obvodu Základná škola, Štúrova 18, Myjava. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

 

 

 

6. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

 

Starosta obce  sa opýtal, či má niekto otázky k návrhu štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom, ktorý vydáva zriaďovateľ 

knižnice  podľa § 4 ods. 2 písm. a)  zákona o knižniciach, následne dal o návrhu štatútu Obecnej knižnice 

v Priepasnom hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Štatút obecnej knižnice v Priepasnom. 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 
Príloha č. 2  Štatút obecnej knižnice v Priepasnom 

 

7. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom 

 

Starosta obce  sa opýtal, či má niekto otázky k návrhu knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice 

v Priepasnom, následne o knižničnom a výpožičnom  poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom dal hlasovať 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Priepasnom. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 
Príloha č. 3  Knižničný a výpožičný  poriadok  Obecnej knižnice v Priepasnom 

 

 

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú 

úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 



Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo obce s návrhom VZN, ktoré reaguje na zmenu platných právnych 

predpisov, opýtal sa, či sú otázky k navrhovanému VZN, následne dal o Všeobecnom záväznom nariadení č. 6/2019 o 

výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej 

jedálni hlasovať. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o výške príspevkov 

zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 
 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 
Príloha č. 4  Všeobecné  záväzné  nariadenie č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie 

podmienok úhrady v školskej jedálni 
 

 

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné 

Starosta obce oboznámil  prítomných s uznesením č. 62/2019 z V. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo 

dňa 04.07. 2019 ktorým boli vyhlásené voľby hlavného kontrolóra obce 

  

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie že do vyhlásených volieb uznesením č. 55/2019 zo IV. 

rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 21.05. 2019 sa na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné 

neprihlásil žiadny kandidát.  

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

a) vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby 

na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné s funkčným obdobím šiestich rokov s úväzkom 0,060% a nástupom do 

práce od 16.09.2019, ktoré sa uskutočnia na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Priepasné dňa 04.09.2019,  

 

b) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné musí odovzdať svoju písomnú prihlášku do volieb na 

Obecný úrad v Priepasnom do 20.08.2019 do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením voľby hlavného kontrolóra,  

 

c) kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné musí spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady a iné 

podmienky:  

 

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie,  

- bezúhonnosť  

- prax v odbore vítaná  

- znalosť právnych a ekonomických predpisov  

- užívateľské ovládanie počítača  

 

d) určuje tieto náležitosti písomnej prihlášky do volieb hlavného kontrolóra obce Priepasné :  

 
Prihláška do volieb hlavného kontrolóra obce sa podáva na Obecný úrad Priepasné, adresa: Priepasné 109, 906 15 

Priepasné spolu s požadovanými prílohami v zalepenej obálke označenej názvom, prihláška do volieb hlavného kontrolóra 

obce Priepasné. Obálka s prihláškou sa otvára a obsah prihlášky a jej náležitosti a prílohy sa kontrolujú až na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, na ktorom sa volí hlavný kontrolór.  

 

Pre prijatie prihlášky do hlasovania musí včas podaná prihláška obsahovať minimálne:  

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné“  

 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Priepasné  

  Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

  Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

  Doručovacia adresa  

  Profesijný životopis  

 Dátum a podpis kandidáta  

 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom zastupiteľstve v 

Priepasnom.  



 

Starosta obce oznámil že pri voľbe hlavného kontrolóra  a pri otváraní obálok a kontrole splnenia stanovených podmienok 

k voľbe hlavného kontrolóra sú  

prítomní : 1. Ján Marek Bc., poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu , 2. Peter Czere, starosta,  3. Peter 

Cigánek, poslanec obecného zastupiteľstva, 4. Peter Hrajnoha, poslanec obecného zastupiteľstva, 5. Matúš Mládek, Mgr. 

poslanec obecného zastupiteľstva 

Zapisovateľka je: Anna Švrčková, overovateľmi sú určení: Peter Hrajnoha a Matúš Mládek, Mgr. 

 

I. 

1. Počet doručených a odovzdaných  obálok  v stanovenom termíne:   1 ( slovom jedna).  

Obálka s číslom záznamu  OU Prie 699-199/2019   bola doručená na Obec Priepasné dňa 20.8.2019  a na obálke bolo 

napísané “Prihláška do volieb hlavného kontrolóra Obce Priepasné“. Obálka bola doručená v stanovenom termíne.  

         

II. 

2. Menný zoznam kandidátov so splnenými podmienkami pre voľbu hlavného kontrolóra obce: 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx,  906 23  

Doručená obálka na  funkciu hlavného kontrolóra obce bola Obcou Priepasné zaevidovaná pod číslom OU Prie 699-

199/2019    a obsahovala: 

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné“  

 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Priepasné  

  Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

  Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

  Doručovacia adresa  

  Profesijný životopis  

 Dátum a podpis kandidáta  

 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom zastupiteľstve             

v Priepasnom. 

 

Podľa vyhlásených volieb kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné musí spĺňať nasledovné kvalifikačné 

predpoklady a iné podmienky: 

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie, 

- bezúhonnosť 

- prax v odbore vítaná 

- znalosť právnych a ekonomických predpisov 

- užívateľské ovládanie počítača 

Po kontrole kandidát spĺňa podmienky pre voľbu hlavného kontrolóra  obce. 

 

III. 

3. Menný zoznam kandidátov s nesplnenými podmienkami pre voľbu hlavného kontrolóra obce: -  

IV. 

4.  Čas ukončenia spísania zápisnice o výsledku z otvárania obálok a kontroly splnenia stanovených podmienok k  

voľbe hlavného kontrolóra Obce Priepasné zo dňa 4.9.2019  o 16:42 hodine vykonaná  v zasadačke budovy Obecného 

úradu v  Priepasnom. 



Starosta obce oznámil že kandidát spĺňa podmienky  a preto sa pristupuje k voľbe hlavného kontrolóra  obce Priepasné 

Starosta obce navrhol Volebnú komisiu v zložení     

1. Ján Marek Bc., poslanec obecného zastupiteľstva, zástupca starostu, 

2. Peter Cigánek, poslanec obecného zastupiteľstva, 

3. Peter Hrajnoha, poslanec obecného zastupiteľstva, 

4. Matúš Mládek, Mgr., poslanec obecného zastupiteľstva 

O komisii dal starosta obce hlasovať 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Predseda volebnej komisie   Matúš Mládek, Mgr., poslanec obecného zastupiteľstva 

Zapisovateľ                           Anna Švrčková 

Čas začiatku hlasovania 16:48  sčítal všetký  4 hlasy z prítomných   4 poslancov obecného zastupiteľstva 

Počet odovzdaných obálok  : 4 

Počet platných hlasov           : 4 

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov  :  

1. Jarmila Konečníková  počet hlasov :  4 

Z uvedeného vyplýva, že kandidátka xxxxxxxxxxxxxxxxxxx získala nadpolovičnú väčšinu hlasov. 

     Na základe hlasovania poslancov bola za hlavného kontrolóra  obce zvolená p. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Podpisy členov komisie    .................................. 

                                           .................................. 

                                           .................................. 

                                           .................................. 

                                           .................................. 

Čas ukončenia hlasovania 16:53 hod.  

Starosta obce prečítal návrh uznesenia k bodu Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné a dal hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie, že zvolilo tajným hlasovaním za hlavného kontrolóra obce 

Priepasné pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxx, 906 23 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Príloha č. 5  Doručená obálka na  funkciu hlavného kontrolóra obce bola Obcou Priepasné zaevidovaná pod číslom OU Prie 699-199/2019    a obsahovala: 

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné“  

 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Priepasné  

  Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

  Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

  Doručovacia adresa  

  Profesijný životopis  

 Dátum a podpis kandidáta  



 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom zastupiteľstve v Priepasnom. 
 

 Príloha č. 6  obálky a hlasovacie lístky  z volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné    

10. Rôzne  

Žiadosť o podporné stanovisko obce Priepasné 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti — Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS ) Modrá Hviezda n. o. so 

sídlom v Priepasnom, požiadala obec o vyjadrenie podpory Modrej Hviezde n. o. v snahe o uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s. nakoľko prevažná väčšina obyvateľov 

obce a priľahlých kopaníc sú poistenci práve tejto poisťovne pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z 

verejného zdravotného poistenia. Vzhľadom na potrebu poskytovania tejto zdravotnej starostlivosti v obci aj v regióne, 

ktorá bude dostupná všetkým poistencom obecné zastupiteľstvo vec prerokovalo.  Starosta obce dal o podpornom 

stanovisku hlasovať. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné vyjadruje podporu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti — agentúre 

domácej ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS ) Modrá Hviezda n. o. so sídlom 90615 Priepasné 211, identifikačné 

číslo organizácie: 50775626, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-50775626-A0001, pre uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., ktorej je cieľom zabezpečiť 

obyvateľom obce ako aj  obyvateľom susedných miest a obcí poisteným aj v menovanej poisťovni zdravotnú 

starostlivosť uhrádzanú z verejného zdravotného poistenia. Toto uznesenie je v súlade so schváleným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Priepasné pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti v obci, príp. zabezpečenie 

lepšej dostupnosti k týmto službám v okolitých mestách. 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Príloha č. 7 Žiadosť o podporné stanovisko obce Priepasné 

           Správa o plnení úloh komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2018 – návrh 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Správu o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb 

za rok 2018 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Príloha č.8 Správa o plnení úloh komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2018 

     

       Oznámenie o zvolenom zástupcovi za pedagogického člena do Rady školy 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie zvoleného zástupcu za pedagogického člena xxxxx 

xxxxxxxxx bytom Myjava, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, za členku Rady školy pri Materskej škole Priepasné. 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 



Príloha č.9 Oznámenie o zvolenom zástupcovi za pedagogického člena do Rady školy 

           Odborné právne stanovisko (právna analýza) DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. 

Starosta obce Priepasné oboznámil obecné zastupiteľstvo s dokumentom „Odborné právne stanovisko (právna 

analýza) DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o.“ 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie odborné právne stanovisko (právnu analýzu) vo veci: 

Odborná právna analýza - posúdenie postupu obce (orgánov obce) vo vzťahu k obchodnej spoločnosti obce  

DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. – advokáta, vypracovaného na základe 

uznesenia č. 17/2019 z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019. 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Príloha č. 10  Odborné právne stanovisko (právna analýza) DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. 

Obecné zastupiteľstvo sa na zasadnutí dohodlo , že sa písomne vyjadria k „Odbornému právnemu stanovisku (právnej 

analýze) DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o.“ 

11. Záver 

Starosta obce ukončil rokovanie obecného zastupiteľstva, poďakoval obecnému zastupiteľstvu a zároveň poprial príjemný 

deň.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

U z n e s e n i a   č. 64 - 76 

zo zasadnutia OZ v Priepasnom 

                                                   zo dňa 04.09.2019       VI. /2019 

 

 

Uznesenie č. 64/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 2.  Schválenie programu zasadnutia 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom dňa 04.09. 2019 

v nasledovnom znení: 

1. Úvodné náležitosti:  

a. Otvorenie zasadnutia  

b. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

c. Návrh členov návrhovej komisie  

2.  Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019  

5. Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu  

6. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

7. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom  

8. Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni  

9. Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné  

10. Rôzne  

11. Záver 
 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

                    starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 65/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 3.  Kontrola uznesení 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo a berie na vedomie v plnom rozsahu  kontrolu uznesení z 

predchádzajúcich zastupiteľstiev a že úlohy z predchádzajúcich zastupiteľstiev sú plnené priebežne. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce     

 

 

 

 

Uznesenie č. 66/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 4.  Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh na I. zmenu  rozpočtu obce v roku  2019. 

 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce   

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 67/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 4.  Návrh na I. zmenu rozpočtu v roku 2019 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 v zmysle ustanovenia § 14 

ods. 2 písm. b zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu nasledovne: 

 

Bežné príjmy                     239 315,00         Bežné výdavky:              239 315,00 

Kapitálové príjmy:        116 666,38       Kapitálové výdavky                 20 376,00 

Finančné príjmové operácie:        44 233,62       Finančné výdavkové operácie:   140 524,00 

Príjmy celkom                   400 215,00                                                          400 215,00 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 

 

Uznesenie č. 68/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 5.  Návrh na zaradenie súpisných čísel do školského obvodu 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje zaradenie súpisného čísla xxxxxxxxxxxxxx, 

súpisné číslo xxx do školského obvodu Základná škola, Štúrova 18, Myjava. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 69/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 6. Návrh štatútu Obecnej knižnice v Priepasnom  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Štatút obecnej knižnice v Priepasnom. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 

 

Uznesenie č. 70/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 7. Návrh knižničného a výpožičného poriadku Obecnej knižnice v Priepasnom 

 

Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje knižničný a výpožičný poriadok obecnej knižnice v Priepasnom. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

  

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 71/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 8.  Návrh Všeobecného záväzného nariadenia č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na 

čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného 

zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni. 

 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 

 

 

  

Uznesenie č. 72/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 9.  Voľba hlavného kontrolóra obce Priepasné 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie, že zvolilo tajným hlasovaním za hlavného kontrolóra obce 

Priepasné pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar.xxxxxxxxx, bytom xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 



                     

Uznesenie č. 73/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 10.  Rôzne  

1. Žiadosť o podporné stanovisko obce Priepasné 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné vyjadruje podporu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti — agentúre domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti ( ADOS ) Modrá Hviezda n. o. so sídlom 90615 Priepasné 211, identifikačné číslo 

organizácie: 50775626, identifikátor zdravotníckeho zariadenia: 63-50775626-A0001, pre uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní zdravotnej starostlivosti so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, a. s., ktorej je cieľom zabezpečiť obyvateľom 

obce ako aj  obyvateľom susedných miest a obcí poisteným aj v menovanej poisťovni zdravotnú starostlivosť uhrádzanú z 

verejného zdravotného poistenia. Toto uznesenie je v súlade so schváleným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja obce Priepasné pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti v obci, príp. zabezpečenie lepšej dostupnosti k týmto 

službám v okolitých mestách. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce 

 

 

  

 

Uznesenie č. 74/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 10.  Rôzne  

          2. Správa o plnení úloh komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2018 – návrh 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie Správu o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb za rok 

2018 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 



 

Uznesenie č. 75/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 10.  Rôzne  

          3. Oznámenie o zvolenom zástupcovi za pedagogického člena do Rady školy 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie zvoleného zástupcu za pedagogického člena xxxxxxxxxxxxxx 

bytom xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za členku Rady školy pri Materskej škole Priepasné. 

 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 

                                            

Uznesenie č. 76/2019 

Zo  VI. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 04.09. 2019 

K bodu 10.  Rôzne  

    4.  Odborné právne stanovisko (právna analýza) DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie odborné právne stanovisko (právnu analýzu) vo veci: Odborná 

právna analýza - posúdenie postupu obce (orgánov obce) vo vzťahu k obchodnej spoločnosti obce  DREVOREZ Priepasné, 

spol. s r. o. doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. – advokáta, vypracovaného na základe uznesenia č. 17/2019 z I. rokovania 

Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 14.1. 2019. 

Prítomní: Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Za :  Peter Cigánek, Bc. Ján Marek,  Peter Hrajnoha, Mgr. Matúš Mládek 

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

                                                                                                                Peter Czere 

              starosta obce  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

P r í l o h y 

zápisnice Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konaného dňa 04.09.2019 

v zasadačke budovy Obecného úradu Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie. 

 

 

  1. Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konaného dňa 04.09.2019 v zasadačke budovy Obecného úradu v 

Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie  

Písomné materiály podľa zápisnice: 

  2. Štatút obecnej knižnice v Priepasnom 

  3. Knižničný a výpožičný  poriadok  Obecnej knižnice v Priepasnom 

  4. Všeobecné  záväzné  nariadenie č. 6/2019 o výške príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie  podmienok úhrady 

v školskej jedálni 
  5.  Doručená obálka na  funkciu hlavného kontrolóra obce bola Obcou Priepasné zaevidovaná pod číslom OU Prie 699-199/2019    a obsahovala: 

 Označenie „Prihláška kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné“  

 Vyjadrenie zámeru kandidovať vo voľbách na hlavného kontrolóra obce Priepasné  

  Meno a priezvisko kandidáta, príp. titul  

  Dátum narodenia  

 Trvalý pobyt  

  Doručovacia adresa  

  Profesijný životopis  

 Dátum a podpis kandidáta  

 Overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní  

 Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  

 Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby hl. kontrolóra v obecnom zastupiteľstve v Priepasnom. 

 

  6. Obálky a hlasovacie lístky  z volieb na funkciu hlavného kontrolóra obce Priepasné    

  7. Žiadosť o podporné stanovisko obce Priepasné 

  8. Správa o plnení úloh komunitný plán sociálnych služieb obce Priepasné za rok 2018 – návrh 

  9. Oznámenie o zvolenom zástupcovi za pedagogického člena do Rady školy 

10.  Odborné právne stanovisko (právna analýza) DREVOREZ Priepasné, spol. s r. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


