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Zápisnica  
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Príslop,  

konaného dňa 25.09.2016  
_________________________________________________________________________ 

Prítomní:          Starosta obce : Jozef Blaško 

                           Poslanci : Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

                                            Mária Harajdičová 

Neprítomní: - 

Ďalší prítomní: -  

Verejnosť: - 

PROGRAM : 

 

1.     Otvorenie 

2.     Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3.     Informácia o plnení uznesení  

4.     Interpelácie 

5.     Rôzne 

6.     Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ  otvoril Jozef Blaško, starosta obce.  Privítal všetkých prítomných.  

Ospravedlnení poslanci: - 

Starosta konštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Overovatelia zápisnice:  Milan Lechan a Irena Blašková 

Návrhová komisia:         Mária Harajdičová a Martin Kramara 

Zapisovateľka:                Monika Šebáková 

 

Hlasovanie:                    za: 5  (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková,  

                                                   Mária Harajdičová)         

                                        proti : 0                             

                                        zdržal sa: 0                                        

                                        neprítomní pri hlasovaní: 0   

       

Obecné zastupiteľstvo Obce Príslop  

  

a) schvaľuje  
            program rokovania bez zmien a doplnkov  

 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

                                                   Mária Harajdičová)         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa: 0        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0         
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SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1.     Otvorenie 

2.     Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3.     Informácia o plnení uznesení  

4.     Interpelácie 

5.     Rôzne 

6.     Záver 

 

K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 

Predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 1/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 

            informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 

 

Hlasovanie:                     za: 5 (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

                                                   Mária Harajdičová)         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa: 0        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0         

 

K bodu  4. Interpelácie 

Neboli žiadne interpelácie. 

 

   

K bodu 5. Rôzne 
Predložil starosta obce : 

 

A) žiadosť p. Štefana Labanca ml. o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce 

B) návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.09.2016 v príjmovej a výdavkovej časti 

C)  informácia o overení účtovnej závierky a hospodárenia obce za rok 2015 (audit)  

D)  správa hlavného kontrolóra obce o finančnej kontrole za 2. polrok 2015 

      E)  program obnovy dediny 2016 – ukončenie v 09/2016 (projekt = 5.118,00 Eur) 

      F)  dotácia pre DHZ vo výške 700,00 Eur-použitie na nákup materiálu a opravu píly 

      G)  projekt na zavedenie kamerového systému – informácia o neschválení žiadosti 

      H) návrh PHSR – rozhodnutie OÚ Snina, odbor starostlivosti o ŽP v Snine 

   CH) Smernica o verejnom obstarávaní – informácia o vypracovaní na podmienky obce 

       I) Zmluva o reklame (Slovanet) – príjem do rozpočtu vo výške 1500,00 Eur 

           (fin. prostriedky boli použité  na výmenu podlahy v KD - dlažba z dôvodu 

            havarijného stavu) 
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Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 2/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop v súlade s § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a)schvaľuje bod 5. Rôzne: A) 

          - žiadosť p. Štefana Labanca, nar. ........................., bytom ........................................  

na odpredaj pozemku na parcele CKN č. 45/1 – záhrady vo výmere 914 m², ktorej 

vlastníkom je v podiele 1/1 Obec Príslop, a to v zmysle § 9a ods. 8, písm. b) zákona  

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z.n.p., keďže ide o nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

v tesnej blízkosti rodinného domu žiadateľa, pričom tento ju v plnom rozsahu využíva 

            a keďže svojim využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve 

            žiadateľa, pre obec je nevyužiteľná a nadbytočná  

         - cena za uvedený pozemok bude určená na nasledujúcom riadnom zasadnutí OZ 

 

b) odporúča 

    starostovi obce písomne informovať žiadateľa o rozhodnutí OZ a ďalšom postupe  

    pri predaji pozemku v termíne do 30.09.2016 

 

Hlasovanie:                    za: 5  (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková,  

                                                   Mária Harajdičová)         

                                        proti : 0                             

                                        zdržal sa: 0                                        

                                        neprítomní pri hlasovaní: 0   

     

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 3/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

a) schvaľuje bod 5. Rôzne: B) 

    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2  

    písm. a) až c) a ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

    samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p. podľa pripoj. návrhu : 

 

    Bežné príjmy : 7.133,48 Eur              Bežné výdavky : 7.133,48 Eur 

    Kapitálové príjmy : 0,00 Eur  Kapitálové výdavky : 0,00 Eur 

    Finančné príjmové operácie : 0,00 Eur Finančné výdavkové operácie : 0,00 Eur 

    Príjmy celkom : 7.133,48 Eur  Výdavky celkom : 7.133,48 Eur                                           

 

b) odporúča 

    starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM  v termíne po 30.09.2016 
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Hlasovanie:                    za: 5  (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková,  

                                                   Mária Harajdičová)         

                                        proti : 0                             

                                        zdržal sa: 0                                        

                                        neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

       

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 4/2016 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop v súlade s § 9 ods. 4 a § 11 ods. 4  zákona  

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie bod 5. Rôzne: C) 

     informáciu starostu obce o vykonaní auditu – overenie súladu výročnej správy s účtovnou 

     závierkou obce za rok 2015 a predložení správy audítora 

 

b) odporúča  

    starostovi obce zabezpečiť zverejnenie výročnej správy a správy audítora za rok 2015  

    na internetovej stránke obce a v systéme RIS.SAM v termíne do 30.09.2016  

 

Hlasovanie:                    za: 5  (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková,  

                                                   Mária Harajdičová)         

                                        proti : 0                             

                                        zdržal sa: 0                                        

                                        neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

       

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 5/2016 :        
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

a) berie na vedomie bod 5. Rôzne: D), E), F), G), H), CH), I) 

 

Hlasovanie:                    za: 5  (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková,  

                                                   Mária Harajdičová)         

                                        proti : 0                             

                                        zdržal sa: 0                                        

                                        neprítomní pri hlasovaní: 0   

 

       

K bodu  6. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16,00 h. 
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Zapísala: Monika Šebáková 

                          

                                                                                                       Jozef  BLAŠKO, v.r.  

                                                                                                          starosta obce 

Overovatelia:  

 

Milan Lechan                                                                              ........................................ 

 

Irena Blašková                                                                            ........................................ 


