
Uznesenie č. 29/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 2.:  

Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie a schválenie 

návrhu programu rokovania 

 

   

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

 

 

 

schvaľuje 

 

 

návrh programu rokovania bez zmien a doplnkov 
  

 

 

 

 

 

 
 Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 30/2019 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 3.:  

Informácia o plnení uznesení 

 

   

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:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce           



Uznesenie č. 31/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

K bodu  5.: 

a) Rozpočet obce na r. 2020 – 2022 – návrh viacročného rozpočtu obce Príslop 

b) Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce  

 

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 §  4 ods. 5, § 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 2021 a 2022 v celkovej sume: 

 

      rok 2021 rok 2022 

Bežný rozpočet Bežný rozpočet  

- príjmy = 16 800,00 €             - príjmy = 16 800,00 € 

- výdavky = 16 800,00 €                - výdavky = 16 800,00 € 

 

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 = 16 800,00 €                   - príjmy = 16 800,00 € 

 - výdavky = 16 800,00 €                - výdavky = 16 800,00 € 

 

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

 

2. stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Príslop  

 

schvaľuje 

                 rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2020 v celkovej sume: 

 

      Bežný rozpočet                                      Finančné operácie 

      - príjmy = 16 800,00 €                           - príjmy = 0,00 € 

      - výdavky = 16 800,00 €                        - výdavky = 0,00 € 

 

                Kapitálový rozpočet                               Rozpočet  SPOLU 

               - príjmy = 0,00 €                                     - príjmy = 16 800,00 € 

               - výdavky = 0,00 €                                  - výdavky = 16 800,00 € 

 

                                                                                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,  

          na webovej stránke obce a na elektronickej úradnej tabuli obce do 16.12.2019 a zadať 

          údaje do systému RIS.SAM do 30 dní od schválenia rozpočtu, najneskôr do 31.01.2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 



Uznesenie č. 32/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

K bodu 6.: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Príslop č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh s účinnosťou  

od 01.01.2020 

 

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

o obecnom zriadení  v z. n. p. 

 

 

prerokovalo 

 

             návrh VZN obce Príslop č. 01/2019 o miestnych daniach a miestnom 

             poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh s účinnosťou  

             od 01.01.2020 

 

 

schvaľuje 

 

            VZN obce Príslop č. 01/2019  o miestnych daniach a miestnom 

             poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – návrh s účinnosťou  

             od 01.01.2020 

 

 

odporúča 

 

            starostovi obce zverejniť schválené VZN na úradnej tabuli obce, na webovej stránke 

            obce a na elektronickej úradnej tabuli obce do 16.12.2019  

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019                                                                                                 Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

 



Uznesenie č. 33/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

K bodu 7.: 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Príslop na 1. polrok 2020 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

prerokovalo 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 

 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019                                                                                                 Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 34/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 8. :  

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za 4. štvrťrok 2019 

  

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop v súlade § 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 4. štvrťrok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019                                                                                                Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 



 

Uznesenie č. 35/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9.: 

Úprava rozpočtu obce k 31.12.2019 - návrh 

  

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

prerokovalo 

 

návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.12.2019 

 

                                                                                    

schvaľuje 

 

    návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.12.2019 - zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením  

    č. 4/2019 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 pripojeného návrhu : 

 

    Bežné príjmy : 2.485,95 €                                    Bežné výdavky : 1.292,45 € 

    Kapitálové príjmy : 10.700,00 €                           Kapitálové výdavky : 0,00 € 

    Finančné príjmové operácie : - 1.134,23 €           Finančné výdavkové operácie : 0,00 €  

    Príjmy celkom : 12.051,72 €                                 Výdavky celkom : 1.292,45 € 

 

 

odporúča 

 

    starostovi obce zabezpečiť úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM v termíne do 30.01.2020  

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce    



Uznesenie č. 36/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

 

K bodu 10.: 

Návrh na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Príslop za rok 2019 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

prerokovalo 

 

návrh starostu obce na odmenu pre hlavného kontrolóra obce Príslop za rok 2019 

 

 

 

schvaľuje 

 

odmenu pre hlavného kontrolóra obce Príslop za rok 2019 vo výške  

jedného mesačného platu, t.j. 11,00 € 

 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce oznámiť schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra obce Príslop  

za rok 2019 na mzdovú učtáreň ZMOS, Snina v termíne do 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019                                                                                                 Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce              



Uznesenie č. 37/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

 

K bodu 11.: 

Rôzne 

 

A./ Návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2019 

 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

berie na vedomie 

 

bod 11. Rôzne po A/, t.j. návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2019 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce zapracovať prírastky a úbytky majetku obce do inventarizácie 

a zabezpečiť zapracovanie zmien v účtovníctve obce do 31.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019                                                                            

 

 

                   Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 38/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 08.12.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 11.: 

Rôzne 

 

B./ Prípravné práce na doplnení a zmenách územného plánu obce (v zmysle zmluvy  

      1.Q.2020) - informácia 

C./ Vyčerpanie dotácií zo ŠR SR na opravu a údržbu miestnych komunikácií 

      a zavedenie vodovodu do kultúrneho domu v obci - informácia 

D./ Informácia o stave skutočných príjmov a výdavkov k 30.11.2019 a predpokladaná 

       skutočnosť k 31.12.2019 

E./  Širokopásmový internet obce – zmena vlastníka od 01.01.2020 v zmysle zmluvy  

       v prospech firmy SLOVANET a.s. Bratislava - informácia 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

prerokovalo a berie na vedomie 

 

  

bod 11. Rôzne po B/, C/, D/, E/ 

 

 

 

 

  Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 08.12.2019     

Príslop 10.12.2019 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 


