
Uznesenie č. 12/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

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 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 13/2019 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

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 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

                             



Uznesenie č. 14/2019 

  
z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 5.: 

a) Návrh Záverečného účtu Obce Príslop za rok 2018 

b) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2018 

         

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.  

 

prerokovalo 

 

    Záverečný účet Obce Príslop a Stanovisko kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018 

   

 

schvaľuje 

 

   Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Príslop za rok 2018 bez výhrad 

 

Hospodárenie obce = prebytok rozpočtu v sume 183,16 €  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 183,16 € 

  

 

odporúča 

 

    starostovi obce zverejniť schválený Záverečný účet Obce Príslop za rok 2018 na úradnej 

tabuli obce a na webovej stránke obce v termíne do 30.06.2019 

 
 Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 



Uznesenie č. 15/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

 

K bodu 6. :  

Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov - ŠOP SR, Banská Bystrica  – Správa NP 

Poloniny, Stakčín (pre výstavbu remeselného domu) – prevod vlastníctva, návrh 

a schválenie kúpnej zmluvy  
 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

schvaľuje 

 

prevod vlastníctva obecných pozemkov parc. č. C KN 30/2, 31/6, 33/2, 34/2, 35 a 36/2 

k.ú. Príslop v zmysle Geometrického plánu č. 4653328-10/2019 a pôvodný obecný 

pozemok parc. č. C KN 32/1 k.ú. Príslop za cenu podľa Znaleckého posudku č. 17/2019 

v úhrnnej hodnote 5.800,00 € – priamym predajom pre žiadateľa  

Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica – Správa NP Poloniny, Stakčín 

 

 

odporúča 

 

starostovi obce v termíne do 30.06.2019 písomne oznámiť ŠOP SR, Banská Bystrica – 

Správa NP Poloniny, Stakčín rozhodnutie OZ Príslop a dohodnúť podrobné podmienky 

kúpnej zmluvy, ktorá bude po podpise zverejnená na obecnej webstránke a následne 

postupovať v zmysle platnej legislatívy 

                                 

      

 Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

 

 

           Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 



Uznesenie č. 16/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

 

K bodu 7. :  

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

 

 

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 2. polrok 2019 

 

 

schvaľuje 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019 

           

                      

 Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019                                                                            

 

 

                   Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 17/2019 
 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

 

K bodu 8. : 

Správa z finančnej kontroly v roku 2019 – hlavný kontrolór obce  

 

 

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 finančnej kontroly v roku 2019, predloženú hlavným kontrolórom obce 

 

 

 

Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 18/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 9. : 

Návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu 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. 

 

prerokovalo 

 

návrh na použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce k 31.12.2019 na bežné 

výdavky vo výške 1.200,00 € na mimoriadnu okolnosť - spolufinancovanie dotácie 

poskytnutej obci zo ŠR SR, na základe žiadosti obce, na opravu a údržbu miestnych 

komunikácií v obci Príslop, keďže obec nemá vo svojom bežnom rozpočte dostatok fin. 

prostriedkov potrebných na tento účel 

 

schvaľuje 

 

použitie prostriedkov z Rezervného fondu obce k 31.12.2019 na bežné výdavky vo výške 

1.200,00 € na mimoriadnu okolnosť - spolufinancovanie dotácie poskytnutej obci zo ŠR 

SR, na základe žiadosti obce, na opravu a údržbu miestnych komunikácií v obci Príslop, 

v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

odporúča 

 

    starostovi obce vykonať úpravu rozpočtu v systému RIS.SAM  v termíne do 31.07.2019 

 

  Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 



Uznesenie č. 19/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 10. : 

Návrh na uzatvorenie zmluvy o overovaní účtovnej závierky a hospodárení obce 

s audítorkou Ing. Jankou Herpákovou pre volebné obdobie 2019 - 2022 

 

 

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. 

 

 

schvaľuje 

 

uzatvorenie zmluvy o overovaní účtovnej závierky a hospodárení obce s audítorkou 

Ing. Jankou Herpákovou pre volebné obdobie 2019 - 2022 

  

 

odporúča 

 

starostovi obce dohodnúť s audítorkou podmienky zmluvy v termíne do 30.06.2019 

a po podpise zmluvu zverejniť na obecnej webstránke 

 

  Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

                                                                                                                                           Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 20/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 11. : 

Územný plán obce Príslop – obstaranie zmien a doplnkov 
 

 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

 

 

schvaľuje 

 

obstaranie Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Príslop podľa zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 30 zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  

(stavebný zákon) 

 

 

 

  Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 21/2019 

z riadneho rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Príslop 

zo dňa 02.06.2019 

___________________________________________________________________________ 

K bodu 12. Rôzne : 

 

A./ Dotácia na opravu a údržbu miestnych komunikácií v obci Príslop  - informácia 

      o spôsobe použitia poskytnutých fin. prostriedkov vo výške 9.500,00 Eur 

B./ Miestne dane a poplatky za rok 2019 – informácia o počte neplatičov  

C./ Zmluva o poskytovaní pohrebných služieb – informácia o ponuke        

D./ Brigáda – kosenie obecného cintorína – návrh termínu 

 

 

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 12. Rôzne po A/, B/, C/, D/ 

 

 

 

 

  Hlasovanie:    

Za:   3 Irena Blašková, Ján Kramara, Rudolf Šebák 

Proti:   0  

Zdržal sa:   0  

Neprítomní:   0  

Nehlasovali:   0  

 

 

Uznesenie bolo prijaté dňa 02.06.2019     

Príslop 04.06.2019 

                                                                                                                                            Jozef  BLAŠKO, v.r. 

                                                                                                                        starosta obce 

 


