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Zápisnica  
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Príslop,  

konaného dňa 24.03.2018    
___________________________________________________________________________ 

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. Prijatie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za r. 2017 

6. Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2017 a Správa z kontroly vedenia 

pokladne za rok 2017 

7. Rôzne 

8. 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:  Irena Blašková a Milan Lechan 

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   

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. Prijatie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za r. 2017 

6. Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2017 a Správa z kontroly vedenia 

pokladne za rok 2017 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

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

Predložil starosta obce. 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 1/2018 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 

v súlade § 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. Prijatie Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 

za r. 2017 

Oznámenie predložil starosta obce. 

Komisia na ochranu verejného záujmu nezistila žiadne porušenia zákona vyplývajúce 

z podaného Oznámenia... 

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. 2/2018 :   

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 

v súlade § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

    a) berie na vedomie 
        oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce za r. 2017 

 

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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K bodu 6. Záverečná správa z finančnej kontroly za rok 2017 a Správa z kontroly 

vedenia pokladne za rok 2017  

Správy predložil hlavný kontrolór obce.  

Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie : 

 

Uznesenie č. 3/2018 : 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie 
      Záverečnú správu z finančnej kontroly za rok 2017 a  Správu z kontroly vedenia  

      pokladne za rok 2017, predložené hlavným kontrolórom obce         

   

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

                                                   Mária Harajdičová)         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa: 0        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0      

 

   K bodu 7. Rôzne 

Predložil starosta obce: 

 

      a)   Návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.03.2018 v príjmovej a výdavkovej časti. 

b)   Informácie o podaných žiadostiach o dotácie na rok 2018 (Ministerstvo financií SR, 

      Okresný úrad Prešov, Úrad vlády SR). 

c)   Preplatok na el. energii za rok 2017 = + 229,61 Eur.        

        (následné zníženie predpisov na elektrinu pre rok 2018 celkom o 630,00 EUR ročne 

         oproti plánovanému rozpočtu) 

d)   Plán hlavných úloh obce Príslop pri plnení úloh civilnej ochrany na rok 2018. 

      (odborná príprava - školenie členov KŠ spolu 4,5 hodiny) 

e)  Ochrana osobných údajov – zmena zákona od 25.05.2018 – informácia. 

      (JUDr. Fedorko Dávid) 

 

  Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie: 

  

Uznesenie č. 4/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

a) schvaľuje bod 7. Rôzne: písm. a/ 

    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018 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 : 
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    Bežné príjmy : 2.754,52 EUR              Bežné výdavky : 1.047,95 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 : 2.754,52 EUR  Výdavky celkom : 1.047,95 EUR                                           

 

b) odporúča 

    starostovi obce zabezpečiť úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 30.04.2018 

 

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

                                                   Mária Harajdičová)         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa: 0        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0      

 

Uznesenie č. 5/2018 :   

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 

v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) berie na vedomie bod 7. Rôzne: písm. b/-e/ 

                rôzne informácie starostu obce 

 

   

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

                                                   Mária Harajdičová)         

                                         proti : 0         

                                         zdržal sa: 0        

                                         neprítomní pri hlasovaní: 0         

 

 

K bodu  8. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19,00 h. 

 

Zapísala: Monika Šebáková                         

                                                                                                               Jozef  BLAŠKO, v.r.                                                                                    

                                                                                                          starosta obce 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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


