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Zápisnica  
z  riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Príslop,  

konaného dňa 23.08.2015    
________________________________________________________________________ 
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.     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – informácia o príprave 
6.     Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

    služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Príslop  
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:  Martin Kramara a Irena Blašková 

Návrhová komisia:         Ján Kramara a Mária Harajdičová 

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.     Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – informácia o príprave 
6.     Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

    služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Príslop  
7.     Rôzne 
8.     Záver 

 
K bodu 3. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho riadneho zasadnutia OZ 
Predložil starosta obce. 
 
Uznesenie č. 1/2015 :   

 
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 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. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja – informácia o príprave 
Informáciu predložil starosta obce. 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 2/2015 :   
 
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 
    informáciu starostu obce o príprave PHSR obce, ktorý má byť schválený OZ do 31.12.2015 
 
 b) schvaľuje  
     zapracovanie predložených návrhov do pripravovaného PHSR obce 
 
 c) ukladá 
    starostovi obce oznámiť návrhy do PHSR Stredoeurópskej agentúre pre rozvojové projekty 
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       Návrhy:  
                     - vybudovanie chodníka cez obec, 
                     - výstavba mini parkoviska oproti budovy OcÚ, 
                     - vybudovanie cesty k cintorínu, 
                     - výstavba oddychovej zóny pri autobusovej zastávke, 

- obnova obecných komunikácií, 
- vybudovanie protipožiarnej nádrže a rekreačného rybníka, 
- výmena starého verejného osvetlenia za nové. 

 
Hlasovanie:                     za: 5 (Milan Lechan, Martin Kramara, Ján Kramara, Irena Blašková, 
                                                   Mária Harajdičová)         
                                         proti : 0         
                                         zdržal sa: 0        
                                         neprítomní pri hlasovaní: 0      

   
K bodu č. 6 Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach predaja výrobkov 
 a poskytovania služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Príslop 
Návrh, ktorý predložil starosta obce bol uverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej 
stránke obce na pripomienkovanie dňa 03.08.2015. 
Zo strany verejnosti ani poslancov OZ neboli voči návrhu vznesené žiadne návrhy  
ani pripomienky. 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 3/2015 :   

 
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 
    Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  
    a trhový poriadok v obci Príslop 
 
b) schvaľuje 
    VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  
    a trhový poriadok v obci Príslop 
  
c) ukladá 
    starostovi obce zverejniť schválené VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
    služieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Príslop na  úradnej tabuli obce 
    a na webovej stránke obce dňa 24.08.2015 
 
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 : 
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A) návrh na úpravu rozpočtu obce k 31.08.2015 v príjmovej a výdavkovej časti 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 4/2015 :   

 
Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
a) schvaľuje  
    zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015 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 : 7.060,75 €   Bežné výdavky : 7.860,75 € 

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

    Finančné príjmové operácie : 800,00 € Finančné výdavkové operácie : 0,00 € 

    Príjmy celkom : 7.860,75 €  Výdavky celkom : 7.860,75 €                                           

 
b) ukladá 
    starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 20.09.2015 
 
B) dotácia na opravu a údržbu budovy obecného úradu - informácia 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 5/2015 :   

 
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 starostu obce o poskytnutí dotácie na individuálne potreby obce z prostriedkov 
     MF SR vo výške 7.000,00 € na opravu a údržbu budovy obecného úradu (bežné výdavky) 
     a výbere zhotoviteľa diela v zmysle zákona o verejnom obstarávaní s najnižšou ponukou, 
     kde najúspešnejšou firmou bola KOMPOZIT STAVBA - Staré 
 
C) návrh na vyradenie hasičského auta AVIA  z majetku obce z dôvodu nefunkčnosti  
     a jeho odovzdanie do zberu železného šrotu 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 6/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 
v súlade § 9 ods. 4 a § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
 
a) schvaľuje   
    vyradenie AVIE z majetku obce z dôvodu nefunkčnosti a jej odovzdanie do zberu 
    železného šrotu 
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b) ukladá 
    starostovi obce pripraviť protokol o vyradení dopravného prostriedku AVIA z majetku 
    obce a jeho odovzdanie do zberu železného šrotu v termíne do 31.12.2015  
 
D) návrh na likvidáciu rozpadajúceho sa oplotenia pri obecnom úrade a kultúr. dome 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 7/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
 
a) schvaľuje   
    návrh starostu obce na likvidáciu oplotenia pri obecnom úrade a kultúrnom dome z dôvodu 
    jeho poškodenia a postupného rozpadávania sa 
  
b) ukladá 
    starostovi obce zabezpečiť likvidáciu uvedeného oplotenia v termíne do 31.12.2015 
 
E) návrh na čerpanie rezervného fondu na opravu a údržbu budovy obecného úradu  
     z dôvodu jej havarijného stavu – spolufinancovanie dotácie z MF SR vo výške 10 % 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 8/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a v súlade s § 10 
ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 
 
a) berie na vedomie 
    informáciu starostu obce o havarijnom stave na budove OcÚ (podlahy, steny, stropy) 
 
b) schvaľuje   
    použiť na opravu a údržbu budovy OcÚ bežné prostriedky obce, v prípade ich nedostatku 
    čerpať prostriedky z rezervného fondu obce, a to na odstránenie havarijného stavu majetku 
    obce do výšky 800,00 eur na materiál a práce (bežné výdavky) z dôvodu povinného 10 %  
    spolufinancovania dotácie na individuálne potreby obce 
 
 c) ukladá 
     starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu obce – čerpanie rezerv. fondu vo výške 800,00 € 
 
F) správy hlavného kontrolóra obce o vykonaných finančných kontrolách v r. 2015 
 
Návrhová komisia predložila návrh uznesenia: 
 
Uznesenie č. 9/2015 :   
Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop 
v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. 
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a) berie na vedomie 
správy hlavného kontrolóra obce z finančných kontrol vykonaných v roku 2015 
 
  K bodu  8. Záver 
Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 17,30 h. 

 
Zapísala: Monika Šebáková                          

  

 

                                                                                                            Jozef  BLAŠKO  

                                                                                                          starosta obce 

Overovatelia:  
 

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

 

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


