
OBEC PRIEPASNÉ 

906  15 Priepasné 109 

 

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 stredu 24.04.2019 o 16:00hodine v zasadačke budovy Obecného úradu 

Priepasnom, Priepasné 109, 1. poschodie. 

Prítomní: - podľa priloženej prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice  

NÁVRH PROGRAMU OZ  

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

5. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. výročiu tragického úmrtia M.R. Štefánika 

6. Návrh člena lesnej stráže 

7. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

8. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r. o. 

9. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

1.    Úvodné náležitosti: 

a) Starosta obce Peter Czere privítal prítomných poslancov OZ v Priepasnom a zahájil rokovanie obecného 

zastupiteľstva o 16:05 hod., ktoré bolo zvolané v súlade s ustanovením zákona 369/1990 o obecnom zriadení s tým, 

že všetci obdržali pozvánku a pracovný materiál. 

Vzhľadom na to, že bola prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, starosta obce oznámil, že zasadnutie OZ je 

zvolané v súlade so zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a že OZ je 

spôsobilé rokovať a uznášania schopné. Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v počte 4 poslancov z celkového počtu 5. 

Pri otvorení zasadnutia starosta obce vyzval všetkých prítomných o minútu ticha za bývalého poslanca p. Dušan 

Čuvalu, ako pracovníka obecnej spoločnosti a člena lesnej stráže a zároveň za pani Vieru Macúchovú, hlavnú 

kontrolórku obce. 

Následne sa pokračovalo podľa programu. 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

Za zapisovateľa obecného zastupiteľstva určil starosta obce p. Mgr. Janu Kovalčík Zemanovú, za overovateľov 

pánov poslancov Martina Mosnáčka a Petra Hrajnohu 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Starosta obce upovedomil obecné zastupiteľstvo a návrhovú komisiu, že obdržalo k jednotlivým bodom 

v pracovných materiáloch pripravené navrhované uznesenia, niektoré v kratšom čase, a že môžu byť niektoré 

navrhované body prejednané na najbližšom ďalšom zasadaní alebo len v rámci diskusie. Starosta obce ďalej 

oznámil, že návrhová komisia má za úlohu sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom 

programu a k postupu rokovania návrhy uznesení a že môže navrhované uznesenia v pracovných materiáloch  prijať  

tak ako boli predložené. Spýtal sa, či má niekto otázky. Nikto sa neprihlásil a obecné zastupiteľstvo pokračovalo 

podľa programu. 

 

 

 



2. Schválenie programu zasadnutia 

Starosta obce predniesol návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva podľa pozvánky. V súlade so zákonom 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení predniesol a dal starosta hlasovať o predloženom návrhu programu rokovania na 

deň 24.04.2019 v nasledujúcom znení: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

5. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. výročiu tragického úmrtia M.R. Štefánika 

6. Návrh člena lesnej stráže 

7. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

8. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r. o. 

9. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom  schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v  

Priepasnom dňa 24.4.2019 v nasledovnom znení: 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

5. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. výročiu tragického úmrtia M.R. Štefánika 

6. Návrh člena lesnej stráže 

7. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

8. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r. o. 

9. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

Starosta obce navrhol program doplniť a ako bod 3 zaradiť Schválenie návrhovej komisie  a opýtal sa či si želá 

niekto doplniť ďalší bod programu. O programe rokovania dal starosta hlasovať. 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo doplnenie bodu Schválenie návrhovej komisie ako  

bod č.3 Schválenie návrhovej komisie 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v Priepasnom 

dňa 24.4.2019 s doplnením v nasledovnom znení: 

 

1. Úvodné náležitosti:  

a) Otvorenie zasadnutia  

b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  

2. Schválenie programu zasadnutia  

3. Schválenie návrhovej komisie   

4. Kontrola uznesení 

 



5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

6. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. výročiu tragického úmrtia M.R. Štefánika 

7. Návrh člena lesnej stráže 

8. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

9. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r. o. 

10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

3. Schválenie návrhovej komisie 

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

Mosnáček , 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 

členkomisie:          Peter Hrajnoha 

   Martin Mosnáček 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

V čase 16:12 hod, pristúpil k rokovaniu obecného zastupiteľstva poslanec Mgr. Matúš Mládek. Starosta obce 

potvrdil, že obecné zastupiteľstvo je kompletné a pokračovalo sa v rokovaní podľa schváleného programu. 

 

4. 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 Miroslava Marka 

3.časti pozemku registra E KN p.č.15311 - časť o výmere 34 m2, zapísaný na LV č.2298 v podielovom 

spoluvlastníctve pána Miroslava Marka 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 Miroslava Marka 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. 48/2018 z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 27.6. 2018 k bodu 10. 

Žiadosť o predĺženie zmluvy o výpožičke 

c) Obecné zastupiteľstvo v Priepasnom prijíma sponzorský dar v podobe vykonania druhej etapy rekonštrukčných 



prác na nehnuteľnosti v majetku obce so súpisným číslom 211, postavenej na parcele číslo 15307/3 v hodnote 

12000,-EUR. Rozsah rekonštrukčných prác bude vyšpecifikovaný a prílohou sponzorskej zmluvy. Obec Priepasné 

ako príjemca nie je povinný sponzorovi za prijatý sponzorský dar poskytnúť žiadne majetkové protiplnenie. 

Nehnuteľnosť a sponzorský dar po ukončení rekonštrukčných prác naďalej zostáva vo výlučnom vlastníctve Obce 

Priepasné ako príjemcu. 

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". 

 

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. 

 

Uznesenie č. 29/2019  Z I. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 18.2. 2019  

K bodu 7. Návrh na prenájom časti nehnuteľnosti v stavbe vo vlastníctve obce  

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  

1. p r e r o k o v a l o zámer prenechať majetok obce časť stavby Zberného dvora na dočasné zhromaždenie 

pneumatík v čase prevádzky zberného dvora – nebytový priestor – o výmere 32 m2 vymedzený červeným 

orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1  

popis k prenajímanej nehnuteľnosti: vymedzená časť stavby o výmere 32 m2 je vymedzený priestor červeným 

orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1 na dočasné zhromaždenie 

pneumatík, ktorý je súčasťou zapísanej stavby na LV 765, stavby bez súpisného čísla, postavenej na parcele číslo 

15251/3, druh stavby: iná budova – Zberný dvor, umiestnenie stavby: 1 - Stavba postavená na zemskom povrchu, 

Okresným úradom Myjava, Katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Priepasné, obec: Priepasné, okres: Myjava 

do nájmu.  

2. s c h v a ľ u j e  

a) obsah nájomnej zmluvy, t. j. prenájom majetku obce Priepasné a to  

- časť stavby Zberného dvora na dočasné zhromaždenie pneumatík v čase prevádzky zberného dvora – nebytový 

priestor – o výmere 32 m2 vymedzený červeným orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 

15251/79 v prílohe č. 1  

popis k prenajímanej nehnuteľnosti: vymedzená časť stavby o výmere 32 m2 je vymedzený priestor červeným 

orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1 na dočasné zhromaždenie 

pneumatík, ktorý je súčasťou zapísanej stavby na LV 765, stavby bez súpisného čísla, postavenej na parcele číslo 

15251/3, druh stavby: iná budova – Zberný dvor, umiestnenie stavby: 1 - Stavba postavená na zemskom povrchu, 



Okresným úradom Myjava, Katastrálnom odbore, pre katastrálne územie Priepasné, obec: Priepasné, okres: 

Myjava, za týchto podmienok :  

1. Obchodná verejná súťaž sa začína dňom zverejnenia vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže dňa 20.2.2019 na 

úradnej tabuli obce Priepasné, elektronickej úradnej tabuli obce Priepasné na internetovej stránke obce a následne v 

regionálnej tlači – Kopaničiar Expres .  

2. Navrhovateľ môže predložiť najviac jeden návrh. Ak podá navrhovateľ viac návrhov, budú všetky zo súťaže 

vylúčené.  

3. Požadovaná cena je cena minimálna a je stanovená podľa ust. §9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších právnych predpisov.  

4. Forma podávania návrhov je písomná. Náležitosti návrhu sú v čl. VII. týchto podmienok verejnej obchodnej 

súťaže.  

5. Navrhovatelia môžu meniť, dopĺňať svoje návrhy a odvolať ich do ukončenia lehoty na predkladanie ponúk, t. j. 

do dňa 11.3. 2019 do 10:00 hod.  

6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy, súťaž zrušiť, meniť podmienky súťaže, 

ukončiť súťaž ako neúspešnú alebo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku 

súťaže. Zmena podmienok súťaže sa vykoná spôsobom a prostriedkami tak ako bola vyhlásená.  

7. Do súťaže nemožno zahrnúť návrh, ktorý sa predložil po lehote určenej v podmienkach súťaže.  

8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v súťaži.  

9. Nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži nevzniká ani účastníkovi, ktorý v súťaži zvíťazil. 

Podmienky prenájmu  

2. Cena za prenájom nehnuteľnosti bude hradená v pravidelných trojmesačných splátkach  

3. Nájomca je oprávnený využívať prenajatú časť nehnuteľnosti (vymedzenú červeným orámovaním v návrhu 

geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79) na pešo výlučne ako distribútor pneumatík podľa §69 ods. 9 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov plniacich si povinnosti podľa § 71 

zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dočasné zhromaždenie 

odpadových pneumatík pred ich vyzbieraním v rámci spätného zberu odpadových pneumatík v čase prevádzky 

zberného dvora, ktorý si prenajímateľ zabezpečuje sám a výhradne na vlastné náklady v čase prevádzky zberného 

dvora.  

4. V prípade nedodržania stanovených lehôt zo strany víťaza súťaže bude časť nehnuteľnosť ponúknutá na 

prenájom záujemcovi, ktorý je nasledujúci po víťazovi v poradí určenom pri posudzovaní a vyhodnotení 

predložených návrhov.  

b) spôsob výberu nájomcu prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže a schvaľuje podmienky obchodnej verejnej 

súťaže.  

3. p o v e r u j e obecný úrad  

a) aby zabezpečil po organizačnej a ekonomickej stránke vykonanie obchodnej verejnej súťaže  

b) aby zverejnil oznámenie o zámere prenajať majetok obce, ktoré sa bude realizovať prostredníctvom obchodnej 

verejnej súťaže v regionálnej tlači, na úradnej tabuli obce, elektronickej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce 

spolu s uvedením kde sú podmienky obchodnej verejnej súťaže zverejnené.  

 

Starosta obce konštatoval, že úlohy sú plnené priebežne. Spýtal sa poslancov či má nikto 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, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček           

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0                                  

 

5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

Starosta obce  oboznámil poslancov, že podľa §4 Rokovacieho poriadku schváleného na predchádzajúcom 

zastupiteľstve dňa 18.02.2019 s vypracovaným plánom zasadnutí v roku 2019 navrhuje nasledujúce termíny 

zasadnutí: 

 

utorok 4.7.2019, 16:00 hod., 

streda 25.9.2019, 16:00 hod., 

Streda 13.11.2019, 16:00 hod. 

 



Starosta obce upozornil na zosúladenie návrhu uznesenia s rokovacím poriadkom, že obecné zastupiteľstvo plán 

zasadnutí obecného zastupiteľstva berie obecné zastupiteľstvo na vedomie, neschvaľuje, ale berie na vedomie a dal 

hlasovať o oprave uznesenia, ktoré by malo byť v bode ako, 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.. Po odsúhlasení návrhov uznesení dal starosta 

hlasovať. 

 

Nakoľko nemal nikto otázky o pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo hlasovalo 

nasledovne: 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce      

Priepasné v roku 2019 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

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.. 
 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval:0 

 

6. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. výročiu tragického úmrtia M.R. Štefánika 
 

Starosta obce podrobne oboznámil prítomných s Celonárodnou spomienkovou slávnosťou, ktorá sa bude konať 

04.05.2019 a kultúrnym podujatiam v roku M.R. Štefánika v Priepasnom.   Uviedol, že pre zabezpečenie 

odstavných plôch pre návštevníkov je potrebné zabezpečiť plochy, ku ktorým má nájomný vzťah 

Poľnohospodárske družstvo Poriadie, ktoré súhlasí na základe Zmluvy o podnájme pozemkov. 

 

a)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo Zmluvu o podnájme pozemkov Nájomcu:         

Poľnohospodárske družstvo Poriadie, sídlo: 273 Poriadie, 906 22 Poriadie, IČO: 00 203 572 a Podnájomcu:   

Obec Priepasné, sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO: 00309851 pre Celonárodnú spomienkovú 

slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorá sa uskutoční dňa 4.5.2019. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

b)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje podnájom pozemkov Zmluvou o podnájme pozemkov 

Nájomcu:         Poľnohospodárske družstvo Poriadie, sídlo: 273 Poriadie, 906 22 Poriadie, IČO: 00 203 572 a 

Podnájomcu:   Obec Priepasné, sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO: 00309851 pre Celonárodnú 

spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorá sa uskutoční 

dňa 4.5.2019. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Text Zmluvy o podnájme pozemkov tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 

 

7. Návrh člena lesnej stráže 
 

Starosta obce podrobne oboznámil obecné zastupiteľstvo s problematikou lesnej stráže, ktorú upravuje  zákon 

č.326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov v § 52 až § 54 a vyhláška č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži v 

znení neskorších predpisov. V obci Priepasné nastala skutočnosť že členstvo v lesnej stráži zaniká smrťou člena 

lesnej strážealebo jeho vyhlásením za mŕtvehopodľa § 52 ods. 10 písm. b) zákona 326/2005 Z. z. o lesoch. 

 



Tiež, že lesnú stráž na zabezpečenie ochrany lesného majetku ustanovuje orgán štátnej správy lesného 

hospodárstva. Ich členov navrhuje vlastník, správca alebo obhospodarovateľ lesa. Funkcia člena lesnej stráže nie je 

nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva. Starosta sa opýtal, či obecné zastupiteľstvo má návrh na 

lesnú stráž pre zabezpečenie ochrany lesného majetku, ktorú vykonával bývalý poslanec a zamestnanec pre obec 

Priepasné a následne uviedol čo je potrebné pre ustanovenie člena lesnej stráže:  

1. Čestné prehlásenie osoby, že nespáchala priestupok na úseku lesného hospodárstva 

    Výpis z registra trestov pre bezúhonnosť 

2. Lekársky posudok 

3. Fotokópiu poistenie na prípad zodpovednosti za škodu 

4. Fotokópiu zbrojného preukazu 

5. Kolok 4,5 € 

6. 2 fotografie 3x3,5cm 

Ak má osoba navrhovaná za člena lesnej stráže oprávnenie držať alebo nosiť zbraň a strelivo, náležitosti podľa 

bodu 2. sa neprekladajú. 

 

Poslanci obecného zastupiteľstva  prerokovalo lesnú stráž a navrhlo aby sa členom lesnej stráže stal Peter Hrajnoha 

z dôvodu lesníckeho vzdelania, výkonu povolania súvisiaceho s ochranou lesov a lesným pôdnym fondom, zároveň 

je zvoleným členom obecného zastupiteľstva občanmi obce Priepasné, pričom zákon takúto funkciu umožňuje 

vykonávať súčasne  s výkonom lesnej stráže.  

Starosta dal kandidátovi na lesnú stráž Petrovi Hrajnohovi hlasovať. 

 

a)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo lesnú stráž na zabezpečenie ochrany lesného majetku 

vo vlastníctve obce, ktorého obhospodarovateľom je spoločnosť DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. so 100 % 

majetkovou účasťou. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

b) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži v znení neskorších predpisov navrhuje za člena lesnej 

stráže p. Petra Hrajnohu. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval:0 

 

8. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 
 

Starosta podrobne oboznámil obecné zastupiteľstvo so znením vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže. Následne 

obecné zastupiteľstvo uskutočnilo vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže : 

 

Vyhodnotenie uskutočnené na rokovaní obecného zastupiteľstva – čl. III bod 2 podmienok  obchodnej verejnej 

súťaže -  postup pri vyhodnocovaní súťaže „ nehnuteľností –  časť  stavby  Zberného  dvora  na  dočasné  

zhromaždenie  pneumatík  v  čase  prevádzky zberného dvora –nebytový priestor –o  výmere 32 m2 vymedzený 

červeným orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1“ 

1.Úvodné ustanovenie 

Obec Priepasné , IČO: 00309851  vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž s podmienkami, uvedenými v prílohe č. 1 tejto 

zápisnice.  

Súťaž bola zverejnená na webovom sídle dňa 20.2.2019 , kde boli zverejnené aj podmienky súťaže :  internetová 

stránka www.priepasne.sk. 

Vyhodnotenie návrhov súťaže sa podľa podmienok súťaže uskutočňuje  na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 

24.4.2019, t. j. do 2 mesiacov od ukončenia súťaže. 

 

Obecným zastupiteľstvom obce Priepasné sú poslanci v zložení: 

Peter Cigánek 

Peter Hrajnoha 

Ján Marek, Bc. 

Matúš Mládek, Mgr. 

Martin Mosnáček 

   

http://www.priepasne.sk/


Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné uskutočnilo vyhodnotenie podaných návrhov zmlúv dňa 24.4.2019 o 17:07 

hod., oboznámilo sa s pravidlami obchodnej verejnej súťaže podľa § 281 až 288 Obch. zákonníka, so súťažiacimi 

podmienkami a dohodla si postup a spôsob posudzovania a vyhodnotenia. 

 

2. Účastníci súťaže 

Do konca lehoty na predkladanie návrhov do 11.3.2019, 10:00 hod. doručil vyhlasovateľovi svoj návrh 1 

navrhovateľ: 

 

Názov: František Henček, 90615 Priepasné 269 

IČO: 43013899 

 

3. Postup posudzovania návrhov 

Predložený návrh bol posudzovaný z nasledujúcich hľadísk: 

- dodržanie lehoty na predkladanie návrhov (podľa § 284, ods.2 Obch. zák.) 

- dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska predloženého 

návrhu (podľa § 284, ods. 1 Obch. zák.) 

- výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti (§ 286, ods.2 Obch.zák.) 

 

4. Dodržanie lehoty na predkladanie návrhov 

Obecným zastupiteľstvom obce Priepasné konštatuje, že z hľadiska dodržania lehoty na predkladanie návrhov, je  

prípustný jediný doručený návrh v členení :  

1. Názov: František Henček, 90615 Priepasné 269, IČO: 43013899 

 

Obecným zastupiteľstvom obce Priepasné konštatuje, že nebol podaný návrh, ktorý by nespĺňal lehotu na 

predkladanie návrhov. 

 

5.Dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu predloženého návrhu 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje, že predložené návrhy z hľadiska dodržania vyhlásených 

podmienok v obsahu predložených návrhov zodpovedajú vyhláseným súťažným podmienkam. 

 

6.Návrhy zahrnuté do súťaže 

Na základe výsledkov vyhodnotenia podľa bodu 4. a 5. Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné konštatuje, že podľa 

§284 ods. 1 a 2 Obch. zák. je prípustné do súťaže zahrnúť predložený návrh  súťažiaceho v členení :  

1. František Henček, 90615 Priepasné 269, IČO: 43013899 

 

7. Výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné vyhodnotilo súťažný návrh v rozsahu ponúkaných podmienok. Po výmene 

názorov sa členovia obecného zastupiteľstva obce Priepasné vyjadrili. Z vyjadrení vyplynul nasledovný záver: 

 

že predložené návrhy z hľadiska dodržania vyhlásených podmienok v obsahu predložených návrhov zodpovedajú 

vyhláseným súťažným podmienkam a že predložený návrh bol posudzovaný z nasledujúcich hľadísk: 

- dodržanie lehoty na predkladanie návrhov (podľa § 284, ods.2 Obch. zák.) 

- dodržanie vyhlásených podmienok v obsahu výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska predloženého 

návrhu (podľa § 284, ods. 1 Obch. zák.) 

- výber najvhodnejšieho návrhu z hľadiska výhodnosti (§ 286, ods.2 Obch.zák.) ako aj Kritériom hodnotenia 

predložených návrhov je najvhodnejší návrh z hľadiska hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti resp. 

účelnosti a to : 

- a) Predloženie oprávnenia vykonávať podnikateľskú činnosť. 

- b) Predloženie zmluvy, alebo zmluvy o budúcej zmluve s organizáciou zodpovedného výrobcu, ktorá v 

nadväznosti na oprávnenie od Ministerstva životného prostredia SR prevádzkuje kolektívny systém, ktorý 

firmám umožňuje plnenie povinností spätného zberu pneumatík v Slovenskej republike. 

- c) Ponúknutá najvyššia cena nájmu za nehnuteľnosť predložená navrhovateľom a že víťazom obchodnej 

verejnej súťaže je navrhovateľ najvhodnejšej ponuky, ktorej bolo priradené poradie č.1. Iné ponuky neboli 

predložené.  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné ako víťazný návrh vyhodnotila ponuku spoločnosti:     

 

názov František Henček, 90615 Priepasné 269, IČO: 43013899 ponuková cena : 1 €/ m 2 / mesiac, slovom jedno 

eur/ m 2 / mesiac , cena za prenájom nehnuteľnosti je 384 eur / rok, slovom tristoosemdesiatštyri eur / rok. 

 

Činnosť Vyhodnotenia na rokovaní obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  skončilo dňa 

24.04.2019 o 17:33 hod. 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné v nadväznosti na uznesenie č. 29/2019 Z I. rokovania Obecného  

zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 18.2. 2019  

 

a)berie na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutočnené na rokovaní obecného 

zastupiteľstva –   čl. III bod 2 podmienok  obchodnej verejnej súťaže -  postup pri vyhodnocovaní súťaže „ 



nehnuteľností –  časť  stavby  Zberného  dvora  na  dočasné  zhromaždenie  pneumatík  v  čase  prevádzky 

zberného dvora – nebytový priestor – o  výmere 32 m² vymedzený červeným orámovaním v návrhu 

geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1. v znení zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 24.4.2019 

 

b)schvaľuje prenájom nehnuteľností –  časť  stavby  Zberného  dvora  na  dočasné  zhromaždenie  

pneumatík  v  čase  prevádzky zberného dvora – nebytový priestor – o  výmere 32 m² vymedzený červeným 

orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1 podľa ktorého  

najvýhodnejším z predložených návrhov a  víťazným návrhom  sa stal   návrh navrhovateľa: František 

Henček, 906 15 Priepasné 269, IČO: 43013899 ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto 

zasadnutia. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Protokol o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže podpísaní poslancami OZ tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. 

 

9.  Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r. o. 
 

Starosta obce predložil a podrobne oboznámil poslancov s výročnou správou a účtovnou závierkou spoločnosti 

Drevorez Priepasné spol. s r. o. za predchádzajúci rok 2018. Spýtal sa či má niekto otázky a dal hlasovať. 

a)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie ročnú účtovnú závierku a výročnú správu firmy 

DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. za  rok 2018. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

b)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné navrhuje stratu preúčtovať na účet neuhradených strát minulých 

období v celej výške. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

Výročná správa spoločnosti Drevorez za rok 2018 a Účtovná závierka spoločnosti Drevorez za rok 2018 tvorí 

prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

 

10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 
 

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva zo záverečným účtom obce Priepasné za rok 2018. 

V rámci zverejnenia neboli doručené žiadne pripomienky. O Záverečnom účte Obce Priepasné dal hlasovať.  

 

a)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018  a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

b)Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške 4 942,81 EUR 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 



 

Záverečný účet Obce Priepasné za rok 2018 tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

11. Rôzne 

 Starosta obce odovzdal slovo poslancovi Petrovi Hrajnohovi, ktorý informovalo vyhodnotení ťažbovej 

činnosti, o speňažení vyťaženej drevnej hmoty a o obecných lesoch Priepasné ku dňu 31.12. 2018. 

Informoval o možnosti zakúpiť software k elektronickému vedeniu hospodárenia v lesoch, čo by viedlo 

k uľahčeniu a sprehľadneniu práce. Poslanci zhodnotili, že by išlo o dobrú vec a preverí sa cenová 

dostupnosť. 

 Starosta obce podal informácie k pripravovaným kultúrnym podujatiam v Roku M.R. Štefánika 

v Priepasnom, ktoré sú naplánované na dni 10. a 11. mája 2019 a podrobnejšie informoval ku dňu 04.05. 

2019. 

 Starosta obce informoval poslancov i o podaní žiadosti na Enviromentálny fond  k zníženiu energetickej 

náročnosti na Materskú školu v Priepasnom, ďalej o žiadosti o dotáciu k 60.výročiu Telovýchovnej 

Jednoty  Slovan Priepasné. 

 Starosta obce oboznámil, že obec zakúpila čítačku psov a oboznámil s problematikou voľne sa 

pohybujúcich psov a povinnostiach občanov v súvislosti s držaním psov. 

 Starosta obce informoval aj o personálnych zmenách, o nutnosti vyhlásiť voľby na pozíciu kontrolóra 

obce, o výberovom konaní na pozíciu riaditeľa Materská škola v Priepasnom, výberovom konaní na 

pozíciu učiteľ/ka v Materská škola v Priepasnom a pre obsadenie pracovnej pozície samostatný 

referent/referentka na zástup počas materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. 

 

12. 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. 34 - 49 

 

zo zasadnutia OZ v Priepasnom 
 

zo dňa24.04.2019 III. /2019 

 

 

Uznesenie č. 34/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v 

Priepasnom dňa 24.04.2019 v nasledovnom znení: 

 

1. Úvodné náležitosti: 

  a) Otvorenie zasadnutia 

  b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Kontrola uznesení 

4. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

5. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. Výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika 

6. Návrh člena lesnej stráže 

7. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

8. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r.o. 

9. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

10. Rôzne 

11. Záver 
 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

  Uznesenie č. 35/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 

 

   b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo doplnenie bodu Schválenie návrhovej komisie ako  

bod č.3 Schválenie návrhovej komisie 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 

 



Uznesenie č. 36/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 

 

c)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 

v Priepasnom dňa 24.04.2019 s doplnením v nasledovnom znení: 

 

1. Úvodné náležitosti: 

  a) Otvorenie zasadnutia 

  b) Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Schválenie návrhovej komisie 

4. Kontrola uznesení 

5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

6. Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100. Výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika 

7. Návrh člena lesnej stráže 

8. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

9. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r.o. 

10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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

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

Proti :0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce

 

 

 

  Uznesenie č. 37/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 3. Schválenie návrhovej komisie 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné zriaďuje návrhovú komisiu v zložení:  

predseda komisie: Bc. Ján Marek 

člen komisie:         Peter Hrajnoha 
       Martin Mosnáček 
 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 



Uznesenie č. 38/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 4. 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, Mgr. Matúš Mládek, Martin Mosnáček           

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

  Proti : 0 

  Zdržal sa : 0 

  Nehlasoval: 0                                  

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 
Uznesenie č. 39/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 5. Návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo návrh plánu zasadnutí obecného zastupiteľstva obce       

  Priepasné v roku 2019 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 
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.. 
 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 



Uznesenie č. 41/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 6.Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100.výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo Zmluvu o podnájme pozemkov Nájomcu:         

Poľnohospodárske družstvo Poriadie, sídlo: 273 Poriadie, 906 22 Poriadie, IČO: 00 203 572 a Podnájomcu:   

Obec Priepasné, sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO: 00309851 pre Celonárodnú spomienkovú slávnosť 

pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorá sa uskutoční dňa 4.5.2019. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 
 

 

 
 

 

Uznesenie č. 42/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 6.Návrh Zmluvy o podnájme pozemkov k 100.výročiu tragického úmrtia M. R. Štefánika 

 

b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje podnájom pozemkov Zmluvou o podnájme pozemkov 

Nájomcu:         Poľnohospodárske družstvo Poriadie, sídlo: 273 Poriadie, 906 22 Poriadie, IČO: 00 203  572 a 

Podnájomcu:   Obec Priepasné, sídlo: Priepasné 109, 906 15 Priepasné, IČO: 00309851 pre Celonárodnú 

spomienkovú slávnosť pri príležitosti 100. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika, ktorá sa uskutoční dňa 

4.5.2019. 

 

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

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

Proti : 0 

Zdržal sa : 0 

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 



 

 

  Uznesenie č. 43/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 7. Návrh člena lesnej stráže 

 

a) Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné prerokovalo lesnú stráž na zabezpečenie ochrany lesného majetku 

vo vlastníctve obce, ktorého obhospodarovateľom je spoločnosť DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. so 100 % 

majetkovou účasťou.  

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 44/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 7. Návrh člena lesnej stráže 

 

b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné  podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky č. 397/2006 Z. z. o lesnej stráži v znení neskorších predpisov navrhuje za člena lesnej 

stráže p. Petra Hrajnohu. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 45/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 8. Vyhodnotenie návrhov obchodnej verejnej súťaže 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné v nadväznosti na uznesenie č. 29/2019 Z I. rokovania Obecného  

zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 18.2. 2019  

 

   a)  berie na vedomie vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže uskutočnené na rokovaní obecného 

zastupiteľstva –   čl. III bod 2 podmienok  obchodnej verejnej súťaže -  postup pri vyhodnocovaní súťaže „ 

nehnuteľností –  časť  stavby  Zberného  dvora  na  dočasné  zhromaždenie  pneumatík  v  čase  prevádzky 

zberného dvora – nebytový priestor – o  výmere 32 m² vymedzený červeným orámovaním v návrhu 

geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1. v znení zápisnice zo zasadnutia obecného 

zastupiteľstva zo dňa 24.4.2019 

 

b)  schvaľuje prenájom nehnuteľností –  časť  stavby  Zberného  dvora  na  dočasné  zhromaždenie  

pneumatík  v  čase  prevádzky zberného dvora – nebytový priestor – o  výmere 32 m² vymedzený červeným 

orámovaním v návrhu geometrického plánu č. 004/19 ako p. č. 15251/79 v prílohe č. 1 podľa ktorého  

najvýhodnejším z predložených návrhov a  víťazným návrhom  sa stal   návrh navrhovateľa: František Henček, 

906 15 Priepasné 269, IČO: 43013899 ktorého kópia sa pripája ako príloha k zápisnici z tohto zasadnutia. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 

Uznesenie č. 46/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 9. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r.o. 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné berie na vedomie ročnú účtovnú závierku a výročnú správu firmy 

DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o. za  rok 2018. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 
 

Peter Czere 

 starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 47/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 9. Návrh na schválenie výročnej správy a účtovnej závierky 2018 Drevorezu Priepasné spol. s r.o. 

 

   b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné navrhuje stratu preúčtovať na účet neuhradených strát minulých 

období v celej výške. 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 

 
 

Peter Czere 

              starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 48/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

 

a)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018  a celoročné 

hospodárenie bez výhrad 

 

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

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

Proti : 0  

Zdržal sa : 0  

Nehlasoval: 0 

 
 

Peter Czere 

                            starosta obce 

 

 

Uznesenie č. 49/2019 

 

Z III. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Priepasné zo dňa 24.04. 2019 
 

K bodu 10. Návrh na schválenie Záverečného účtu Obce Priepasné za rok 2018 

 

   b)  Obecné zastupiteľstvo obce Priepasné schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 4 942,81 EUR 

 

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

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

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 24.04.2019 

v zasadačke DK v Priepasnom. 

 

1./ Prezenčná listina zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Priepasné konaného dňa 24.04.2019 

v zasadačke DK v Priepasnom 

2./ Písomné materiály podľa zápisnice: 

 1. Zmluva o podnájme pozemkov 

 2. Protokol o vyhodnotení obchodne verejnej súťaže podpísaní poslancami OZ 

 3. Výročná správa spoločnosti Drevorez za rok 2018 a Účtovná závierka spoločnosti Drevorez za rok     

                   2018 

 

 4. Záverečný účet Obce Priepasné za rok 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––  

   

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

              overovatelia zápisnice   

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 

starosta obce 

 

 

 

 

        Podpisy poslancov: 

        1.   Peter Cigánek                       

        2.    Peter Hrajnoha                     

        3.    Bc. Ján Marek                      

        4.    Mgr. Matúš Mládek            

        5 .   Martin Mosnáček                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


