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Zápisnica  
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Príslop,  

konaného dňa 25.06.2017  
_________________________________________________________________________ 

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. a) Návrh Záverečného účtu Obce Príslop za rok 2016 

b) Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

6.     Výročná správa Obce Príslop za rok 2016 a Správa audítora o overení riadnej 

    účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2016 - predloženie 

7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 

8.     Rôzne 

9.     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:  Ján Kramara a Martin Kramara 

Návrhová komisia:         Mária Harajdičová a Milan Lechan 

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  
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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         

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1.     Otvorenie 

2.     Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3.     Informácia o plnení uznesení  

4.     Interpelácie 

5. a) Návrh Záverečného účtu Obce Príslop za rok 2016 

b) Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

6.     Výročná správa Obce Príslop za rok 2016 a Správa audítora o overení riadnej 

    účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2016 - predloženie 

7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 

8.     Rôzne 

9.     Záver 

 

 

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

Predložil starosta obce. 

 

Uznesenie č. 1/2017 :   

 

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. a) Návrh Záverečného účtu Obce Príslop za rok 2016 

                   b) Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2016 

Návrh, ktorý predložil starosta obce bol uverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 

stránke obce na pripomienkovanie dňa 03.04.2017. 

Zo strany verejnosti ani poslancov OZ neboli voči návrhu vznesené žiadne pripomienky.  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
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Uznesenie č. 2/2017 :   

 

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

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

územnej samosprávy v z. n. p.  

 

a) berie na vedomie 
    Záverečný účet Obce Príslop a Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

   

b) schvaľuje 

    Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Príslop za rok 2016 bez výhrad 

 

Hospodárenie obce = prebytok rozpočtu v sume 45,72 EUR  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, navrhujeme použiť 

na  

- tvorbu rezervného fondu  vo výške 45,72 EUR   

  

c) odporúča 

    starostovi obce zverejniť schválený Záverečný účet Obce Príslop za rok 2016 na úradnej 

    tabuli obce a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2017  

 

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. Výročná správa Obce Príslop za rok 2016 a Správa audítora o overení riadnej 

účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2016 - predloženie 

Návrh Správy predložil starosta obce. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 3/2017 :   

 

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 

    Výročnú správu obce Príslop za rok 2016 a Správu audítora o overení riadnej účtovnej 

    závierky a Výročnej správy za rok 2016 

 

b) schvaľuje 

    Výročnú správu obce Príslop za rok 2016 

  

c) ukladá 
    starostovi obce zverejniť Výročnú správu obce Príslop za rok 2016 na  úradnej tabuli obce 

    a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2017, zároveň uložiť Výročnú správu obce 

    Príslop za rok 2016 spolu so Správou audítora do systému RIS.SAM v termíne do 31.12.17 
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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     

     

K bodu 7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 

Plán predložil hlavný kontrolór obce. 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 4/2017 :   

 

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 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 

 

b) schvaľuje 

    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2017 

 

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. Rôzne 

Predložil starosta obce a hlavný kontrolór obce (bod 8. b/) : 

 

      a/ návrh na úpravu rozpočtu obce k 30.06.2017 v príjmovej a výdavkovej časti 

b/ Správa z finančnej kontroly za 2. polrok 2016 (hlavný kontrolór) 

      c/  miestne dane a poplatky za rok 2017 – zhodnotenie (žiadni neplatiči) 

      d/ projekt  „Nórske fondy“ – informačno-turistický stánok (ukončenie výstavby) 

      e/ školenie členov krízového štábu obce – 2. časť (4 hod. odborná príprava) 

      f/ Podpisový poriadok obce Príslop (informácia o vypracovaní) 

      g/ obecná brigáda – kosenie obecného cintorína (zhodnotenie účasti)  

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 5/2017 :   

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

a) schvaľuje bod 8. Rôzne: písm. a/ 

    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017 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 : 1.882,26 EUR              Bežné výdavky : 1.882,26 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 : 1.882,26 EUR  Výdavky celkom : 1.882,26 EUR                                           

 

b) odporúča 

    starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 30.07.2017 

 

 

Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 

 

Uznesenie č. 6/2017 :        
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 9 ods. 4 a § 11 ods. 4 zákona  

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

 

a) berie na vedomie bod 8. Rôzne: písm. b/až g/ 

                rôzne informácie starostu obce a hlavného kontrolóra obce 

   

 

K bodu  9. Záver 

 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 16,00 h. 

 

Zapísala: Monika Šebáková 

            

               

                                                                                                       Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

Overovatelia:  

 

Ján Kramara                                                                              ........................................ 

 

Martin Kramara                                                                        ........................................ 


