
 

Uznesenie č. 1/2017 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3     

Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

 

informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 
                             

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

Príslop 12.12.2017 

 

 



 

 

Uznesenie č. 2/2017 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

K bodu  5 

 a) Rozpočet obce na r. 2018 – 2020 – návrh  

 b) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Príslop  

 

 

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

o obecnom zriadení v  z. n. p. a § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

1. rozpočet bez programovej štruktúry na roky 2019 a 2020 v celkovej sume: 

 

      rok 2019 rok 2020 

Bežný rozpočet Bežný rozpočet  

- príjmy = 14 600,00 €             - príjmy = 14 600,00 € 

- výdavky = 14 600,00 €                - výdavky = 14 600,00 € 

 

Kapitálový rozpočet                       Kapitálový rozpočet 

                - príjmy = 0,00 €                            - príjmy = 0,00 € 

                - výdavky  = 0,00 €                        - výdavky = 0,00 € 

 

                Finančné operácie                           Finančné operácie 

                 - príjmy = 0,00 €                            - príjmy = 0,00 € 

 - výdavky = 0,00 €                         - výdavky = 0,00 € 

 

                 Rozpočet SPOLU                         Rozpočet SPOLU 

 - príjmy = 14 600,00 €                   - príjmy = 14 600,00 € 

- výdavky = 14 600,00 €                 - výdavky = 14 600,00 € 

 

Hospodárenie obce = 0,00 €         Hospodárenie obce = 0,00 € 

 

2. stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Príslop  

 

 

schvaľuje 

 

          rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2018 v celkovej sume: 

 

Bežný rozpočet 

- príjmy = 15 100,00 € 

- výdavky = 15 100,00 € 



 

 

          Kapitálový rozpočet 

          - príjmy = 0,00 € 

          - výdavky = 0,00 € 

 

         Finančné operácie  

         - príjmy = 0,00 € 

         - výdavky = 0,00 € 

 

        Rozpočet SPOLU 

        - príjmy = 15 100,00 € 

        - výdavky = 15 100,00 € 

 

        Hospodárenie obce = 0,00 € 

 

poveruje 

 

starostu obce vykonávať zmeny rozpočtu obce do výšky 500,00 € v priebehu 

          celého rozpočtového roka, pričom týmto rozpočtovým opatrením nie je možné meniť  

          celkový objem rozpočtovaných príjmov a výdavkov – uvedená právomoc sa týka 

          bežného aj kapitálového rozpočtu 

 

 

 

        odporúča 

 

          starostovi obce zverejniť schválený rozpočet obce Príslop na úradnej tabuli obce,  

          a na webovej stránke obce do  15.12.2017 a zadať údaje do systému RIS.SAM 

          do 31.01.2018    

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 

 



 

Uznesenie č. 3/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  6 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Príslop č. 01/2017 o zavedení a poskytovaní 

elektronických služieb – návrh s účinnosťou od 01.01.2018 

 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

návrh VZN obce Príslop č. 01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

s účinnosťou od 01.01.2018 

 

 

schvaľuje 

 

VZN obce Príslop č. 01/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

s účinnosťou od 01.01.2018 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce zverejniť schválené VZN na úradnej tabuli obce a internetovej stránke 

obce do 15.12.2017 

 

 

 

  Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 



 

 

Uznesenie č. 4/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 7 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

 

 

 

 

 

   Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 5/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8 

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

Správu z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za obdobie október - december 2017 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

Príslop 12.12.2017 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 6/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 9  

Mimoriadna odmena pre zástupcu starostu obce za rok 2017 - návrh 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

návrh starostu obce na mimoriadnu odmenu pre zástupcu starostu obce  - poslanca OZ 

Milana Lechana za rok 2017 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Príslop v zmysle Čl. 3, bod 2 „Zásad odmeňovania 

poslancov v Obci Príslop“ – schváleného obecným zastupiteľstvom 

 

 

schvaľuje 

 

mimoriadnu odmenu pre zástupcu starostu obce - poslanca OZ Milana Lechana z dôvodu 

splnenia mimoriadnej úlohy v roku 2017 vo výške 50,00 € 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce oznámiť schválenie uvedenej odmeny na mzdovú učtáreň 

ZMOS, Snina v termíne do 31.12.2017 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 



 

Uznesenie č. 7/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10 Rôzne 

A) informácia o fin. zbierke na CT prístroj pre Nemocnicu Snina 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce o fin. zbierke na CT prístroj pre Nemocnicu Snina 

 

 

schvaľuje 

 

fin. príspevok obce vo výške 1,00 €/1 obyv. obce podľa stavu obyv. k 01.01. príslušného 

kalendárneho roka na obdobie r. 2018-2023, pričom suma bude fakturovaná 

prostredníctvom ZMOS, Snina – presný účel bude doriešený v roku 2018 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce upraviť rozpočet obce v roku 2018 a v ďalších rokoch, podľa účelu 

určeného ZMOS, Snina 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 

 

 



 

Uznesenie č. 8/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10 Rôzne 

B) návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

berie na vedomie 

 

návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2017 

 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce zapracovať prírastky a úbytky majetku obce do inventarizácie 

a zabezpečiť zapracovanie zmien v účtovníctve obce do 31.12.2017 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 

 

 



 

Uznesenie č. 9/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10 Rôzne 

C) informácia o príjmoch a výdavkoch obce k 30.11.2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

informáciu o príjmoch a výdavkoch obce (skutočnosť) k 30.11.2017 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce použiť prípadný prebytok rozpočtu na nákup vonkajších dverí 

do budovy obecného úradu, keďže tieto sú značne opotrebované a následne k tomu 

vykonať úpravu rozpočtu obce k 31.12.2017 

 

  

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                                                                                                                                                              

                                                                                     

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 10/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10 Rôzne  

D) návrh na zakúpenie KUKA-nádob v roku 2018 (5 ks)  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

návrh na nákup KUKA- nádob 

 

 

schvaľuje 

 

                     zakúpenie plastových KUKA- nádob pre občanov v počte 5 ks s podmienkou  

                     spolufinancovania zo strany občanov v pomere 50% obec a 50 % občan  

 

 

odporúča 

 

starostovi obce objednať uvedené nádoby v 1. polroku 2018 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 

 

 



 

 

Uznesenie č. 11/2017 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 09.12.2017 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 10 Rôzne  

E) informácia o podaní výzvy na malú komunálnu techniku – traktor pre obec  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

informáciu starostu obce o podaní výzvy na malú komunálnu techniku – traktor 

pre obec bez povinnosti fin. spoluúčasti obce, zároveň starosta oboznámil 

prítomných, že obec použila fin. prostriedky z rozpočtu obce na úhradu nákladov 

spojených s verejným obstarávaním – výberom dodávateľa a samotným 

vypracovaním žiadosti 

 

 

 

schvaľuje 

 

použitie fin. prostriedkov z obec. rozpočtu na výdavky spojené s prípravou projektu 

 

 

                                                              odporúča 

 

starostovi obce, keďže ide o neplánované výdavky, upraviť rozpočet obce 

k 31.12.2017 

 
 

Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                              Jozef  BLAŠKO v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 12.12.2017 


