Obec Sulín

Uznesenie
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 14. decembra 2014
____________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a
predsedov komisií
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2014
6. Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2014
7. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2015 - 2017
8. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2015-2017
9. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2015
10. Určenie vývozov komunálnych odpadov, skla a plastov v roku 2015
11. Žiadosť starostky obce Anny Hiľákovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
12. Žiadosť ZŠ s MŠ Malý Lipník o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 1
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. berie na vedomie
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, konaných 15.11.2014, s ktorými
oboznámila prítomných predsedkyňa MVK Ing. Katarína Hriňáková

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce Štefana Romaňíáka

B. k o n š t a t u j e , že
1. novozvolený starosta obce Štefan Romaňák zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák, Peter
Hutník, Ing. Lukáš Kuča a Bc. Martin Kurcin zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 5 poslanci

Proti:

0

Zdržali sa: 0

2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
poveruje

1. Ing. Rastislava Hriňáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Hlasovanie:
Za: Peter Hutník, Ing. Lukáš Kuča, Bc. Martin Kurcin

Proti: 0

Zdržali sa: Ing. Rastislav Hriňák
Bc. Emília Hricková

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov
komisií
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

A. z r i a ď u j e
1. Finančnú komisiu
2. Inventarizačnú komisiu
3. Komisiu mládeže a športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu

B. u r č u j e
1. náplň práce Finančnej komisie, a to:
kontrola finančných prostriedkov a cenín,
2. náplň práce Inventarizačnej komisie:
inventarizácia majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov,
3. náplň práce Komisie mládeže a športu:
organizovanie rôznych športových a kultúrnych podujatí,
4. náplň práce Komisie na ochranu verejného záujmu
kontrola majetkových priznaní,
C. v o l í
1. predsedov komisií obecného zastupiteľstva v zložení :
- Finančná komisia :

Bc. Martin Kurcin

- Inventarizačná komisia :

Bc. Emília Hricková

- Komisia mládeže a športu :

Peter Hutník

- Komisia na ochranu verejného poriadku: Ing. Lukáš Kuča
2.

členov komisie : finančnej :

Ing. Rastislav Hriňák

inventarizačnej: Peter Hutník
Ing. Katarína Hriňáková
mládeže a športu : budú doplnení na najbližšom zasadnutí OZ
na ochranu verejného záujmu: Bc. Martin Kurcin
Ing. Rastislav Hriňák

Hlasovanie:
Za: 5 poslanci

Proti:

0

Zdržali sa: 0

4. Určenie mesačného platu starostu obce
Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. u r č u j e
1.

v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným
zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu Štefana Romaňáka vo výške
1.228.- € ( priemerná mzda v NH za rok 2013 je 824 € x koeficient 1,49 )

Hlasovanie:
Za:

5 poslanci

Proti:

0

Zdržali sa: 0

5. Úprava rozpočtu
Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s c h v a ľ u j e

1. úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2014 – transfer na komunálne voľby, ktorým
sa navýšili príjmy i výdavky rozpočtu o 538.- €
2. úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2014 – transfer na záchranné práce, ktorým sa
navýšili príjmy i výdavky rozpočtu o 95.622,87 €
B. berie na vedomie
1. úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 10/2014 – presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky

Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu takto:
Príjmy celkove: 184.265,87 €
v tom: Bežné príjmy:

176.465,87 €

Kapitálové príjmy:

500.- €

Finančné operácie: 7.300,- €

Výdavky celkove: 184.265,87 €
v tom: Bežné výdavky:

161.245,87 €

Kapitálové výdavky: 23.020.- €
Finančné operácie

0.- €

Hlasovanie:
Za: 5 poslanci

Proti:

0

Zdržalo sa: 0

Úprava

Skutočnosť

7. Plnenie rozpočtu
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.11.2014, ktoré je nasledovné:
Príjmy:
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy:

Rozpočet
66.800.500.-

176.465,87
500.-

171.477,46
382.-

Finančné operácie :

0.-

7.300.-

Finančné operácie mimorozpočtové :

0.-

0.-

7.300.78,59

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

67.300.-

Výdavky:

184.265,87

Rozpočet

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:

Úprava

61.000.-

161.245,87

6.300.-

23.020.-

179.238,05 €
Skutočnosť
152.211,30
22 .743,36

Finančné operácie :

0.-

0.-

0.-

Finančné operácie mimorozpočtové:

0.-

0.-

460,63

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

67.300.-

184.265,87

175.415,29 €

Hlasovanie:
Za:

5 poslanci

Proti:

0

Zdržali sa: 0

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2015 - 2017
Uznesenie č. 7
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Jendrichovského k viacročnému rozpočtu obce
B. konštatuje , že
bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov, v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce i v súlade so zákonom č.
369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vo viacročnom rozpočte sú zahrnuté príjmy a výdavky na realizáciu stavby: „Sulín- Muszyna – Zegiestów:
lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“, ktorá ešte nie je definitívne zazmluvnená.
Riziká rozpočtu vidí v spolufinancovaní a príliš dlhej doby čerpania preklenovacieho úveru, ktorá by zvýšila
potrebu finančných prostriedkov na úhradu úrokov z úveru.

Hlasovanie:
Za:

5 poslancov

Proti: 0

9. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2015 – 2017
Uznesenie č. 8
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. schvaľuje
1. Rozpočet obce Sulín na rok 2015 a to nasledovne:

Zdržali sa: 0

Príjmy:

Rozpočet

Bežné príjmy :

86.790.-

Kapitálové príjmy:

0.-

Finančné operácie

344.523.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:
Výdavky:
Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie

431.313.Rozpočet
85.213.342.100.4.000.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

431.313.-

B. berie na vedomie
Rozpočet obce na roky 2016 – 2017 a to nasledovne:
Príjmy:
Bežné príjmy :

Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

90.570.-

69.770.-

Kapitálové príjmy:

309.700.-

0.-

Finančné operácie

0.-

0.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:
Výdavky:
Bežné výdavky :

400.270.Rozpočet 2016

Rozpočet 2017

65.670.-

Kapitálové výdavky:
Finančné operácie

69.770.-

63.070.-

0.-

2.700.-

334.600.-

4.000.-

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:

400.270.-

69.770.-

Hlasovanie:
Za:

5 poslanci

Proti:

10. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2015
Uznesenie č. 9
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. schvaľuje
1. termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a to:
29.3.2015, 28.6.2015, 27.9.2015, 13.12.2015

0

Zdržali sa: 0

Hlasovanie:
Za:

5 poslanci

Proti: 0

Zdržali sa: 0

13. Určenie vývozov komunálnych odpadov, skla a plastov v roku 2015
Uznesenie č.10
A. berie na vedomie
1. vývozy komunálnych odpadov v týždňoch:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 49
2. vývozy separovaného zberu – skla a plastov:
sklo : 19.3.2015, 22.10.2015
plasty: 31.3.2015, 14.7.2015,29.10.2015

Hlasovanie: 5 poslancov

Proti:

0

Zdržali sa: 0

14. Žiadosť doterajšej starostky obce Anny Hiľákovej o preplatenie nevyčerpanej dovolenky
Uznesenie č. 11
A. s c h v a ľ u j e
1. Preplatenie 10 dní nevyčerpanej dovolenky doterajšej starostky obce Anne Hiľákovej

Hlasovanie:
Za: Bc. Martin Kurcin,

Proti :

0

Zdržali sa: Peter Hutník

Bc. Emília Hricková,

Ing. Lukáš Kuča

Ing. Rastislav Hriňák

15. Žiadosť ZŠ s MŠ Malý Lipník o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmovú činnosť
Uznesenie č. 12
A. s c h v a ľ u j e

1. Finančný príspevok na záujmovú činnosť v ZŠ s MŠ v Malom Lipníku v zmysle VZN č. 1/2013
vo výške 28.- eur/ žiak/ školský rok ( t.j. 22 žiakov x 28 = 616 € )

Hlasovanie:
Za:

5 poslancov

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Overovatelia zápisnice: Peter Hutník

Ing. Lukáš Kuča
Zapisovateľ : Helena Malastová

Štefan Romaňák
starosta obce

