
 

Uznesenie č. 1/2016 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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, Irena Blašková,  

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

Príslop 15.12.2016 

 



 

 

Uznesenie č. 2/2016 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu  5   

a) Rozpočet obce na r. 2017 – 2019 – návrh  

b) Stanovisko kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Príslop  

 

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 § 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 2018 a 2019 v celkovej sume: 

 

      rok 2018 rok 2019 

Bežný rozpočet Bežný rozpočet  

- príjmy = 15 100,00 €             - príjmy = 15 100,00 € 

- výdavky = 15 100,00 €                - výdavky = 15 100,00 € 

 

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 = 15 100,00 €                   - príjmy = 15 100,00 € 

- výdavky = 15 100,00 €                 - výdavky = 15 100,00 € 

 

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

 

2. stanovisko kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Príslop  

 

 

schvaľuje 

 

          rozpočet bez programovej štruktúry na rok 2017 v celkovej sume: 

 

                                                    Bežný rozpočet 

- príjmy = 15 100,00 € 

   - výdavky = 15 100,00 € 



 

 

Kapitálový rozpočet 

                                                            - príjmy = 0,00 € 

                                                            - výdavky = 0,00 € 

 

Finančné operácie 

                                                             - príjmy = 0,00 € 

 - výdavky = 0,00 € 

 

Rozpočet SPOLU 

      - príjmy = 15 100,00 € 

         - výdavky = 15 100,00 € 

 

        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,  

          a na webovej stránke obce do  16.12.2016 a zadať údaje do systému RIS.SAM 

          do 31.01.2017    

 

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

Príslop 15.12.2016 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 3/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

   

K bodu 6 Rôzne 

A) určenie ceny za 1 m² parc. č. KNC 45/1 pre p. Štefana Labanca ml. 

     (znalecký posudok) 

 

 

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 vypracovaní znaleckého posudku č. 148/2016, ktorým bola 

stanovená všeobecná hodnota pozemku parc. č. KN C 45/1 ( 914 m² - záhrady), ktorá je 

vo výlučnom vlastníctve Obce Príslop v k.ú. Príslop vo výške 155,00 €  

 

 

schvaľuje 

 

predaj uvedeného obecného pozemku podľa predloženého znaleckého posudku  

pre žiadateľa p. Štefana Labanca ml., bytom .............................................  

 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce písomne oznámiť kúpnu cenu za žiadanú parcelu p. Štefanovi Labancovi 

a v prípade jeho súhlasu dohodnúť podmienky Kúpnej zmluvy v termíne do 30.12.2016 

 

 

 

  Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

Príslop 15.12.2016 

 



 

Uznesenie č. 4/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6 Rôzne  

B) interné smernice (7x) a návrh na zvýšenie pokladničného limitu  

     od 01.01.2017 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

berie na vedomie 

 

predložené interné smernice a návrh na zvýšenie pokladničného limitu : 

- č. 01/2016 pre vedenie účtovníctva 

- č. 02/2016 pre vedenie pokladnice 

- č. 03/2016 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

- č. 04/2016 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku 

- č. 05/2016 o finančnej kontrole 

- č. 06/2016 pre vykonanie inventarizácie 

- č. 07/2016 o používaní pečiatok na OcÚ 

 

 

schvaľuje 

 

predložené interné smernice a návrh na zvýšenie pokladničného limitu 

s účinnosťou od 01.01.2017 na sumu 1000,00 € 

 

 

 

 

   Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

Príslop 15.12.2016 



 

 

Uznesenie č. 5/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6 Rôzne 

C) správa hl. kontrolóra z finančnej kontroly (2. polrok 2016) 

D) návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2017 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

správu hl. kontrolóra z finančnej kontroly za 2. polrok 2016 a návrh plánu kontrolnej 

činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2017 

 

 

 

schvaľuje 

 

návrh plánu kontrolnej činnosti v obci Príslop na 1. polrok 2017 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

 

 

Príslop 15.12.2016 

 

 



 

 

Uznesenie č. 6/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6 Rôzne  

E) návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2016 

 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

návrh inventarizačnej komisie k 31.12.2016 

 

 

schvaľuje 

 

predložený návrh inventarizačnej komisie 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce zapracovať prírastky a úbytky majetku obce do inventarizácie 

a zabezpečiť zapracovanie zmien v účtovníctve obce do 31.12.2016 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

Príslop 15.12.2016 



 

Uznesenie č. 7/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 6 Rôzne  

F)  úprava rozpočtu obce k 30.11.2016 a informácia o príjmoch a výdavkoch obce 

      k 30.11.2016 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

úprava rozpočtu obce k 30.11.2016 v príjmovej a výdavkovej časti 

a informáciu o príjmoch a výdavkoch obce k 30.11.2016 

 

 

            schvaľuje 

 

              zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 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 : 58,80 €                                 Bežné výdavky : 58,80 € 

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

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

              Príjmy celkom : 58,80 €                               Výdavky celkom : 58,80 € 

 

 

            odporúča 

 

          starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu v systéme RIS.SAM v termíne do 31.12.2016  

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                           Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                       starosta obce 

Príslop 15.12.2016 



 

Uznesenie č. 8/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6 Rôzne 

G) nákup použitých svietidiel na VO z obce Topoľa (17 ks = 170,00 €) 

      a jedálenských stoličiek do KD (30 ks = 750,00 €) z predpokladaného prebytku 

      rozpočtu obce k 31.12.2016 

 

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. 

 

 

 

berie na vedomie 

 

    informáciu starostu obce o nákupe použitých svietidiel na VO z obce Topoľa (17 ks =  

    =170,00 €) z dôvodu predpokladanej úspory fin. nákladov za spotrebu el. energie 

    a nákupe jedálenských stoličiek do KD (30 ks = 750,00 €) 

 

 

 

schvaľuje 

 

     nákup uvedených svietidiel a jedálenských stoličiek z predpokladaného prebytku rozpočtu 

    obce k 31.12.2016 

 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

Príslop 15.12.2016 

 



 

Uznesenie č. 9/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 6 Rôzne  

H) návrh starostu obce na odmenu pre hl. kontrolóra obce, pracovníčku obce 

     a mimoriadnu odmenu pre poslanca obce Milana Lechana za rok 2016 

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 9 ods. 4 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie 

 

návrh starostu obce na odmenu pre hl. kontrolóra obce, pracovníčku obce 

a mimoriadnu odmenu pre poslanca Milana Lechana za rok 2016 

 

 

schvaľuje 

 

odmenu hl. kontrolórovi obce za rok 2016 vo výške jedného mesačného platu, t.j. 

9,00 €, odmenu pre pracovníčku obce za rok 2016 vo výške 100,00 €, ktorá im 

bude vyplatená, po vykonaní zrážok, vo výplatnom termíne mesiaca január 2017 

a mimoriadnej odmenu pre poslanca OZ Milana Lechana z dôvodu splnenia 

mimoriadnej úlohy v roku 2016 vo výške 50,00 €   

 

 

odporúča 

 

starostovi obce oznámiť schválenie odmien hore menovaným na mzdovú učtáreň 

ZMOS v termíne do 31.12.2016 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                                                                                                                                                              

                                                                                     

                                                                                                                                           Jozef  BLAŠKO, v. r. 

                                                                                                                       starosta obce 

Príslop 15.12.2016 

 



 

Uznesenie č. 10/2016 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 11.12.2016 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6 Rôzne  

CH) návrh na zakúpenie KUKA-nádob v roku 2017 (5 ks)  

 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Príslop podľa § 9 ods. 4 a § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

 

berie na vedomie 

 

                     návrh na nákup KUKA- nádob 

 

 

 

schvaľuje 

 

                     zakúpenie plastových KUKA- nádob pre občanov v počte 5 ks s podmienkou  

                     spolufinancovania zo strany občanov v pomere 50% obec a 50 % občan  

 

 

 

odporúča 

 

                starostovi obce objednať uvedené nádoby v 1. polroku 2017 

 

 

 

Hlasovanie:    

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

Mária Harajdičová, Ján Kramara 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

                

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

Príslop 15.12.2016 

 


