STAROSTA OBCE PRÍBELCE,
PRÍBELCE 234, 991 25 ČEBOVCE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
POZASTAVENIE
výkonu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
č. 203/2017 zo dňa 28.06.2017,
V súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov

pozastavujem
výkon uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach č. 203/2017 zo dňa
28.06.2017, ktorým Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach v časti II., bod 2.,
schválilo
poskytnutie finančného príspevku na vydanie publikácie Od účesu po čepiec
pre Mgr. Zuzanu Balážovú, bytom Príbelce č. 208 vo výške 500,- Eur,
pretože sa domnievam, že odporuje zákonu a je pre obec zjavne nevýhodné a preto
uznesenie nepodpisujem v lehote podľa § 12 ods. 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Odôvodnenie:
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov: „Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva,
ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho
nepodpíše v lehote podľa § 12 ods. 11.“
V zmysle ustanovenia § 13 ods. 8 vyššie uvedeného zákona: „Ak bol výkon uznesenia
obecného zastupiteľstva podľa ods. 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto
uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť, ak obecné
zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca
platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.“
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach na svojom zasadnutí dňa 28.06.2017 prerokovalo
žiadosť Mgr. Zuzany Balážovej, Príbelce č. 208 o poskytnutie finančného príspevku na
pripravovanú publikáciu „Od účesu po čepiec“. Starosta obce upozornil, pred schvaľovaním
uznesenia, že finančné príspevky z rozpočtu obce by nemali ísť fyzickým osobám, ktoré
majú nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady, nakoľko z nich
sa tvorí rozpočet obce. Nakoľko bolo prijaté uznesenie, ktorým sa v časti II. bod č. 2
schválilo poskytnutie finančného príspevku pre Mgr. Zuzanu Balážovú, bytom Príbelce č. 208
vo výške 500,- Eur, bez zaviazania prijímateľky finančného príspevku o vyrovnaní dlhu na
miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady, v čase ešte pred poskytnutím
finančného príspevku, domnievam sa, že dané uznesenie je pre obec nevýhodné
a odporujúce zákonu č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov, nakoľko prijímateľka nepreukázala, že nemá záväzky voči
obci.
V Príbelciach dňa 07.07.2017
Ing. Tibor Čierny,v.r.
starosta obce

