
 

  
Uznesenie č. 1/2015  

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
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, Ján Kramara, Irena Blašková, 

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

Príslop 25.05.2015 

 



 

 
Uznesenie č. 2/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
K bodu 5  a) Návrh Záverečného účtu obce Príslop za rok 2014 
                  b) Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2014 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

berie na vedomie 
- Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2014 
- Správu audítora za rok 2014 

schvaľuje 
  - Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad                           

  Obecné zastupiteľstvo potvrdzuje a schvaľuje na vysporiadanie schodku bežného 
a kapitálového rozpočtu v sume 142 999,23 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. 
a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov použiť zostatok finančných 
operácií v sume 150 000,00 € (t.j. návratná finančná výpomoc). 
Prebytok rozpočtu v sume 7 000,77 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané 
prostriedky  zo ŠR v sume 7 000,00 €  navrhujeme použiť na:   

-  tvorbu rezervného fondu 0,77 €  
V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 
3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylu čujú :   

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté  
v predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume 7 000,00 €, a to na :  

- opravu a údržbu budovy kultúrneho domu v sume 7000,00 € 
Na základe uvedenej skutočnosti navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2014 
vo výške 0,77 €.  

ukladá 
starostovi obce zverejniť schválený Záverečný účet obce Príslop za rok 2014 na úradnej 

    tabuli obce a na webovej stránke obce v termíne do 31.05.2015  
Hlasovanie:    

Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 
Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

                                                                                                                                                    Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                              starosta obce 

Príslop 25.05.2015 



 

Uznesenie č. 3/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 6  Výročná správa obce Príslop za rok 2014 - predloženie 
 
 
 
   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
berie na vedomie 

 
    - Výročnú správu obce Príslop za rok 2014 
 
 

schvaľuje 
 

    - Výročnú správu obce Príslop za rok 2014  
 
 

ukladá 
 

    starostovi obce zverejniť Výročnú správu obce Príslop za rok 2014 na  úradnej tabuli obce 
    a na webovej stránke obce v termíne do 31.05.2015, zároveň uložiť Výročnú správu obce 
    Príslop za rok 2014 spolu so Správou audítora do systému RIS.SAM v termíne do 31.12.15 
         

                   

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

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 
 
 
                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

Príslop 25.05.2014 

 

 



 

Uznesenie č. 4/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. a 2. polrok 2015 

 
 
 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 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. a 2. polrok 2015 
 
 
 

schvaľuje 
 

   - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. a 2. polrok 2015 
 
 
                   

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

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 
 
 
 

 

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

Príslop 25.05.2015 



 

Uznesenie č. 5/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7 Rôzne : 
A)  návrh na úpravu platu starostu obce od 01.06.2015, v zmysle príslušného zákona 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
schvaľuje 

 
   s účinnosťou od 01.06.2015 plat pre starostu obce Príslop p. Jozefa Blaška, nar.  
   28.02.1967, bytom 067 66 Príslop 5, vo výške 299,00 € mesačne (podľa § 4 ods.6 a ods.7),  
   ktorý sa mu bude vyplácať po odpočítaní zákonných zrážok vo výplatnom termíne vždy  
   do 15. dňa v mesiaci. Obecné zastupiteľstvo nevyužilo oprávnenie zvýšiť plat starostu obce 
   podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. 
 
  Spôsob určenia platu: 
  (priemer. mesač. mzda zamest. v NH za r.2014 = 858,00 € x 1,16-násobok x koeficient 0,3 =   
  = 298,584 € = 299,00 €)  

 
ukladá 

 
    starostovi obce predložiť výpis z uznesenia o úprave platu na mzdovú učtáreň v termíne  
    do 31.05.2015     

 

            

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

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

 

 

Príslop 25.05.2015 



 

Uznesenie č. 6/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7 Rôzne : 
B) návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.05.2015 v príjmovej a výdavkovej časti 
 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 

schvaľuje 
 

    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015 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 : 1.777,44 €   Bežné výdavky : 8.777,44 € 

    Kapitálové príjmy : 150.000,00 €  Kapitálové výdavky : 0,00 € 

    Finančné príjmové operácie : 7.000,00 € Finančné výdavkové operácie : 150.000,00 € 

    Príjmy celkom : 158.777,44 €  Výdavky celkom : 158.777,44 €                                           

 
 
 

ukladá 
 

    starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 20.06.2015 
 
 
Hlasovanie:    
Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

Príslop 25.05.2015 



 

Uznesenie č. 7/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7 Rôzne : 
C) žiadosť hl. kontrolóra obce o zvýšenie pracov. úväzku z 1,50 h. na 2,50 h. – 3,00 h.  
     mesačne 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 

neschvaľuje 
 

     zvýšenie pracovného úväzku pre hlavného kontrolóra obce z terajšieho 1,50 h. na 2,50 h. –  
     - 3,00 h. mesačne v priebehu roka 2015, a to z dôvodu nedostatku fin. zdrojov v rozpočte  
     obce, pričom odporúča kontrolórovi požiadať o úpravu od 01.01.2016 
 
 
 

ukladá 
 

    starostovi obce oznámiť rozhodnutie OZ hlav. kontrolórovi obce v termíne do 31.05.2015 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

Príslop 25.05.2015 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 8/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7 Rôzne : 
D) návrh na uzavretie zmluvy o overovaní účtovnej závierky a hospodárenia obce 
     s audítorkou Ing. Jankou Herpákovou pre volebné obdobie 2015 - 2018 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 9 ods. 4 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 

schvaľuje 
 

    uzavretie zmluvy o overovaní účtovnej závierky a hospodárenia obce s audítorkou  
    Ing. Jankou Herpákovou pre volebné obdobie 2015 - 2018 
  
 
 

ukladá 
 

    starostovi obce dohodnúť s audítorkou podmienky zmluvy v termíne do 30.06.2015 
 
 
 
Hlasovanie:    
Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

Príslop 25.05.2015 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 9/2015 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 24.05.2015 

___________________________________________________________________________ 

 
 
K bodu 7 Rôzne : 
E) informácia o schválení dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu 
     obnovy dediny 2015 
 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v z. n. p.  

 
 

berie na vedomie 
 

    informáciu starostu obce o schválení dotácie na revitalizáciu oddychovej zóny v obci 
    Príslop vo výške 5.000,00 € s podmienkou 5% spolufinancovania obce vo výške 263,16 € 
    s termínom prefinancovania do 30.10.2015 
  
 

ukladá 
 

    starostovi obce postupovať pri výbere dodávateľa podľa zákona o verejnom obstarávaní 
    v termíne najneskôr do 30.06.2015 v zmysle pokynov SA ŽP 
  
 
 
Hlasovanie:    
Za:   5 Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 

Mária Harajdičová 

Proti:   0  
Zdržal sa:   0  
Neprítomní:   0  

 

 

                                                                                                                                                     Jozef  BLAŠKO 

                                                                                                                               starosta obce 

Príslop 25.05.2015 

 

 

 

 


