Obec Sulín

Zápisnica
zo V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne , konaného dňa
13. decembra 2015
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce
Ospravedlnení: Peter Hutník
Bc. Martin Kurcin
Zapisovateľka: Helena Malastová
P r o g r a m:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Sulín na rok 2016 a viacročnému rozpočtu
na roky 2017-2018
5. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2016 – 2018
6. Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 k 30.11.2015
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 8/2015
8. Zápis do kroniky obce za rok 2014
9. Návrh zmluvy o nájme obecných pozemkov pre Veroniku Klembarovú
10. Návrh Zmluvy o prenájme obecných pozemkov pre Michala Boreckého
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11. Vyjadrenie sa k finančnému rámcu stratégie CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO
12. Správa starostu obce o činnosti od nástupu do úradu
13. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2016
14. Termíny vývozov odpadov v roku 2016
15. Plat starostovi obce
16. Žiadosť prenájmu pozemku Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2016 – doplnený
18. Rôzne : a) Informácia o dodaní techniky – povodňový vozík pre DHZ a rekonštrukcia auta TATRA 815
19. Interpelácie poslancov - diskusia
20. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 13.10 hod. Privítal prítomných a oboznámil
ich s navrhovaným programom. Hlavný kontrolór obce požiadal o doplnenie bodu programu a to Plán
kontrolnej k činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2016. Poslanci program po doplnení
jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Ing. Rastislava Hriňáka. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Lukáša Kuču. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.

K bodu 2 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta konštatoval, že na riadnom zasadnutí dňa 4.10.2015 nebolo nič uložené.

K bodu 3

Návrh Dodatku č. 1 /2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013 o miestnom

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta povedal, že vyšiel nový zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. V zmysle tohto zákona bolo potrebné
zapracovať nové ustanovenia do VZN č. 4/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku, alebo prijať nové
VZN. Nový zákon dopĺňa hlavne triedenie odpadov, medzi ktoré patrí aj drobný stavebný odpad. V dodatku
sme stanovili sadzbu vo výške 0,015 € za kilogram drobného stavebného odpadu. Starosta povedal, že sme
uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve s NATUR-PACK, a.s., ktorý bude organizovať zber triedeného odpadu.

2

Hlavný kontrolór povedal, že doposiaľ firma EKOS s.r.o. Stará Ľubovňa, iba percentom stanovovala
drobný stavebný odpad z celkového odpadu obce.
Návrh dodatku bol poslancom zaslaný na preštudovanie e-mailom. Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 4 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2016-2018
Hlavný kontrolór oboznámil prítomných najmä s rizikom čerpania úverov. Toto stanovisko mali možnosť
poslanci preštudovať vopred, nakoľko im bolo zaslané mailom. Hlavný kontrolór odporúča schválenie
rozpočtu na rok 2016 a vzatie na vedomie rozpočtu na roky 2017-2018.
Poslanci stanovisko jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 5 Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2016 – 2018
Návrh viacročného rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke od 27.11.2015
do 12.12.2015. Taktiež bol zaslaný poslancom e-mailom 8.12.2015.
Referentka obce Helena Malastová povedala, že urobila v rozpočte zmenu a to preto, lebo 4.12.2015 sme
dostali žiadosť o dotáciu zo ZŠ s MŠ v Plavnici. Tá žiada o dotáciu vo výške aspoň 30.- € na žiaka
v celkovej sume 330.- €. Obec v minulých rokoch na žiadosť ZŠ s MŠ Malý Lipník poskytla dotáciu vo
výške 28.- € na žiaka, čo bolo stanovené vo VZN 1/2013 o financovaní Centier voľného času a štátnych
školských zariadení zaradených do siete škôl a školských zariadení.
Poslanci aj v tomto prípade schválili jednomyseľne, aby bola aj ZŠ s MŠ v Plavnici poskytnutá dotácia vo
výške 28.- € na žiaka.
K návrhu rozpočtu sa rozvinula diskusia.
Hlavný kontrolór obce povedal, že v tomto roku obec mala získať dotáciu z VÚC, ktorá bola zohľadnená aj
v rozpočte, ale doposiaľ ju obec nedostala.
Starosta povedal, že VÚC sľúbil, že nám poskytne, ak nie v tomto roku tak na budúci, ale hľadajú cestu, na
čo by mohli dotáciu poskytnúť, pretože na lávku nie je možné.
Hlavný kontrolór povedal, že obec sa má uchádzať o výzvy, ktoré VÚC zverejní a netreba hľadať akou
cestou nám financie prídu.
Ďalej starosta povedal, že máme vypracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu Domu kultúrneho
domu č. 102 na 242 tis. €. Nakoľko výzva na rozvoj vidieka je max. do výšky 150 tis. €, je potrebné prerobiť
projektovú dokumentáciu. Starosta povedal, že za vypracovanie projektovej dokumentácie obec nič neplatila,
uhradil ju sponzor Ján Pjaták z Ostravy.
Hlavný kontrolór sa pýtal, koľko obec zaplatí za vypracovanie žiadosti.
Starosta povedal, že to uhradí ten, kto bude vybraný vo verejnom obstarávaní.
Poslanec Kuča sa pýtal, čo v prípade, ak žiadosť o dotáciu nebude schválená. Kto bude znášať náklady za
vypracovanie žiadosti o dotáciu.
Starosta povedal, že dotácia by mala byť schválená.
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Hlavný kontrolór navrhol, aby v pripravovaných projektoch, ktoré budú hradené z EÚ a ŠR, boli zahrnuté aj
mzdy pracovníkov, ktorí budú participovať na tomto projekte. Ak bude projektový manažér robiť rozpočet
projektu, tak aby o jednotlivých položkách konzultoval s obcou, aby v projekte boli zahrnuté aj bežné
výdavky. Bude potrebné rátať s tým, že ak projekt nevyjde, tak náklady na jeho vypracovanie bude znášať
obec. Ďalej sa pýtal starostu, do kedy je potrebné podať žiadosť.
Starosta povedal, že od 15.2.2016 do 25.2.2016. Do tohto termínu musí byť vybraný aj dodávateľ stavby.
Kontrolór pochybuje, že do vtedy prebehne aj verejné obstarávanie.
Poslanci napokon schválili jednomyseľne rozpočet obce na rok 2016 a rozpočet na roky 2017 – 2018 vzali
na vedomie.

K bodu 6 Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2015
Plnenie rozpočtu k 30.11.2015 bolo zaslané poslancom dňa 10.12.2015. Ja, ako účtovníčka obce som
povedala, že na celkový projekt výstavby lávky obec dostala krátkodobý úver - prekleňovací vo výške
336.595,42 € a dlhodobý úver vo výške 17.715,54 €. Všetky faktúry sú už uhradené z úverov. Doposiaľ nám
boli uhradené výdavky z opravenej 1. čiastkovej správy vo výške 1.338,75 € z prostriedkov EÚ. Pôvodne
boli v prvej čiastkovej správe uznané ako oprávnené výdavky, výdavky vo výške 5.836,79 €, z toho EÚ
4.961,27 a ŠR 583,68 €. Tieto výdavky boli z roku 2010 a 2014. Následne prišlo v mesiaci august opravené
Osvedčenie o oprávnenosti výdavkov, kde boli schválené ako oprávnené výdavky iba vo výške 1.575.- €,
z toho EÚ 1.338,75 € a zo ŠR 157,50 €. Obec písala žiadosť o prehodnotenie oprávnenosti výdavkov, ale
doposiaľ nám neprišla žiadna odpoveď. Výsledok hospodárenia k 30.11.2015 je schodok -349.129,09 €, ale
po odpočítaní úverov je prebytok vo výške 5.181,87 €. Plnenie rozpočtu je nasledovné:

Príjmy:
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy:

Rozpočet
86.790.0.-

Úprava
101.389.0.-

Skutočnosť
78.396,76
0.-

Finančné operácie :

344.523.-

357.311.-

355.035,42

Spolu:

431.313.-

458.700.-

433.432,18 €

Výdavky:

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

Bežné výdavky :

85.213.-

Kapitálové výdavky:

342.100.-

346.376.-

327.975,96

Finančné operácie :

4.000.-

3.000.-

555,55

109.324.-

99.549,89

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

431.313.-

Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie.
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458.700.-

428.081,40 €

K bodu 7 Úprava rozpočtu obce na rok 2015- rozpočtové opatrenie č. 8/2015
Úpravu rozpočtu poslanci dostali e-mailom 10.12.2015. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.
8/2015 podpísal starosta obce 30.11.2015. Nakoľko sa jedná o transfery z EÚ a zo ŠR na lávku – z prvej
platby vo výške 1.497.- €, poslancom to dal na vedomie. O takúto sumu sa zvyšujú príjmy a výdavky
rozpočtu. Taktiež sú presuny na jednotlivých položkách.

Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu.
Príjmy celkove :

458.700.- €

Výdavky celkove:

458.700.- €

v tom: bežné príjmy :

101.389.- €

v tom : bežné výdavky:

109.324.- €

kapitálové príjmy :

0.- €

finančné operácie :

357.311.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

346.376.- €
3.000.- €

Poslanci úpravu rozpočtu vzali na vedomie.

K bodu 8 Zápis do kroniky obce za rok 2014
Zápis do kroniky za rok 2014 bol taktiež zaslaný poslancom e-mailom dňa 8.12.2015. Nakoľko
poslanci nemali pripomienky ani návrhy k uvedenému zápisu, jednomyseľne ho schválili.
K bodu 9 Návrh zmluvy o nájme obecného pozemku pre Veroniku Klembarovú
Starosta predniesol návrh Zmluvy o nájme obecného pozemku pre Veroniku Klembarovú bytom Sulín č.
82. Dôvodom prenájmu je výstavba plechovej garáže na parcele č. KN-C 424 v katastrálnom území Veľký
Sulín, na ktorej sa nachádza aj škola. Keďže prenajímateľka býva v bytovej jednotke v susedstve
s uvedeným pozemkom a o pozemok sa dlhodobo stará, poslanci jednomyseľne schválili návrh

zmluvy

o nájme obecného pozemku na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019 z dôvodu osobitného zreteľa. Uvedený
pozemok sa prenajíma za úhradu 1.- €/m2/rok. Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce od 6.10.2015
do 30.10.2015.
K bodu 10 Návrh nájomnej zmluvy o nájme obecného pozemku pre Michala Boreckého
Starosta predniesol taktiež návrh Zmluvy o nájme obecného pozemku pre Michala Boreckého, bytom
Sulín 103, ktorý ho chce prenajať tiež za účelom výstavby garáže o výmere 17 m2 na parcele KN-C 349/3,
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín, na pozemku, na ktorom sa nachádza aj dom kultúry č.
102.
Keďže prenajímaná parcela sa nachádza v blízkosti parcely prenajímateľa, poslanci jednomyseľne schválili
návrh

5

zmluvy o nájme na obdobie od 1.1.2016 do 1.1.2019 z dôvodu osobitného zreteľa. Uvedený

pozemok sa prenajíma za úhradu 1.- €/m2/rok. Zámer bol zverejnený na webovej stránke obce od 6.10.2015
do 30.10.2015.

K bodu 11 Vyjadrenie sa k finančnému rámcu stratégie CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou MAS Ľubovniansko o prejednanie abstraktu a jednotlivých
priorít, o ktoré sa bude združenie zaujímať. Sú to 4 priority.
Abstrakt a finančný rámec stratégie CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO.
Priorita č. 1 – Rozvoj CR s dôrazom na oživenie/ revitalizáciu minerálnych prameňov – 545.000.- €
Priorita č. 2 – Obnovenie a zachovanie tradícií a podpora komunitného a sociálneho života – 1.318.336.- €,
Priorita č. 3 – Oživenie ľudského kapitálu s prepojením na vytváranie príležitostí na zamestnanie a podporu
podnikania
Priorita č. 4 – Efektívna činnosť MAS – 1.203.334.- €.
Spolu to predstavuje 3.066.670.- €, z toho verejný sektor 1.114.000.- €.
Starosta povedal, že v rámci MAS bude vytvorená komisia, ktorá bude schvaľovať prerozdeľovanie
finančných prostriedkov. Susedné obce sa môžu aj spájať.
Poslanci abstrakt a finančný rámec jednomyseľne schválili.
K bodu 12 Správa starostu obce o činnosti od nástupu do úradu
Starosta oboznámil prítomných so správou o činnosti od svojho nástupu do úradu. Správa je prílohou
zápisnice.
Poslanci správu vzali na vedomie.

K bodu 13 Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2016
K tomuto bodu starosta povedal, že po iných obciach robia zasadnutia najčastejšie v piatok, ale keďže
naši poslanci pracujú väčšinou mimo obce, zasadnutia sa konajú v nedeľu.
Poslanec Hriňák povedal, že ak by bolo v piatok, tak nemá problém si vybaviť voľno.
Napokon poslanci sa dohodli na nedeliach a to 14. februára, 19. júna, 18. septembra a 11. decembra.
Poslanci termíny zasadnutí jednomyseľne schválili.
K bodu 14 Termíny vývozov odpadov v roku 2016
Starosta predniesol návrh, aby vo vývozoch tuhého komunálneho odpadu sa pokračovalo tak ako v tomto
roku a to 14 krát. Vývozne týždne 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 49.
Vývozy skla 2x , platov 3x a vývoz NO a VOO 2x .
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K bodu 15 Plat starostovi obce
Starosta povedal, že on sám to do programu nenavrhol, ale referentka, nakoľko na zasadnutí obecného
zastupiteľstva dňa 28. júna poslanec Hriňák pri prerokovaní platu starostu navrhol, že keďže nemáme
dostatok finančných prostriedkov na úpravu platu, aby sme sa k tomuto vrátili koncom roka a vyrovnali
rozdiel formou odmeny. Keďže na júnovom zasadnutí poslanci znížili násobok platu, starosta mesačne
dostával o 51 .- € menej.
Hlavný kontrolór povedal, že starosta nemôže dostávať odmeny, ale iba plat. Plat môže zastupiteľstvo
starostovi zvýšiť až o 70%. Keď by chceli vyrovnať rozdiel, tak navrhuje zvýšiť mesačne o 9% od 1.
januára 2016.
Poslanci schválili jednomyseľne plat starostovi zvýšený o 9 % to je vo výške 1.339.- € mesačne.

K bodu 16 Žiadosť prenájmu pozemku Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
Starosta prečítal žiadosť Jána Hutníka, bytom Letná 11, 064 01 Stará Ľubovňa o dlhodobý prenájom
alebo odkúpenie obecného pozemku pri Sulíne v blízkosti mosta do Poľska.
Nakoľko z tejto žiadosti nie je zrejme o aký pozemok sa jedná, nie je známa ani výmera prenájmu a zámer
využívania, poslanci navrhujú vyzvať ho k doplneniu žiadosti.

K bodu 17 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2016
Hlavný kontrolór predniesol Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. V I. polroku je naplánovaných
10 kontrol.
Návrh plánu bol zverejnený na webstránke obce dňa 26.11.2015.
Poslanci Plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
K bodu 18 Rôzne a) Informácia o dodaní techniky – povodňový vozík pre DHZ a rekonštrukcia auta
Tatra 815
Starosta informoval prítomných s dodaním techniky pre DHZ a to súpravy povodňovej záchrannej
služby pre hasičské jednotky na základe zmluvy o výpožičke uzatvorenej s MV SR. Starosta vozík prevzal
pod spišským hradom dňa 20.11.2015.
Poslanec Kuča, ako veliteľ DHZ povedal, že vozík je zaparkovaný v hasičskej zbrojnici v časti Malý Sulín.
Pozostáva z 3 čerpadiel, povodňovej hrádze v dĺžke 40 m, krompáče, sekery, lopaty. Na manipuláciu s ním
je vyškolený Miroslav Hanišák ml. č. 28.
Starosta povedal, že repasovanú hasičskú Tatru T- 815 doviezol minister vnútra SR Robert Kaliňák. Pri
odovzdávaní Tatry boli prítomní aj štátny tajomník MV SR Marián Saloň, poslanec NR SR Stanislav
Kubanek, prezident hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý, generálny sekretár DPO SR
Vendelin Horvath, riaditeľ krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove Ján Goliáš, predseda VÚC Peter Chudík,
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prednosta Okresného úradu v Starej Ľubovni Peter Sokol, poslanec VÚC Jozef Kandráč, riaditeľ okresného
HaZZ v Starej Ľubovni Vladímír Haľko.
K bodu 19 Interpelácie poslancov – diskusia
Poslankyňa Hricková predniesla sťažnosť Petra Vitka ohľadom zvonkohry, ktorá je nainštalovaná v časti
Malý Sulín na zvonici. Pôsobí rušivo, pretože každých 15 minút sa zapína a to už od rána od 6,00 hod do
22,00 hod.
Starosta povedal, že zvonkohru vybavil sponzor Ján Štefaňák z Drienova a nainštaloval ju MK Hlas Sabinov.
Prestaviť sa dá.
Poslanec Hriňák sa pýtal ohľadom príjmu na mobilného operátora ORANGE.
Starosta povedal, že do konca novembra to malo byť hotové, ale zatiaľ to neuskutočnili.
Poslankyňa Hricková, ako vedúca pošty povedala, že je možný prístup na nového mobilného operátora a to
4. Ak si dobijete kredit napr. za 4.- €, môžete volať aj do zahraničia za hovory ako u nás.
Poslanec Kuča sa pýtal ohľadom internetu – realizácia optických sietí pre obce Litmanová, Kremná,
Hraničné, Mníšek nad Popradom a Sulín, ktorú mala vykonávať NASES.
Starosta povedal, že mali stavebné konanie v Jarabine a tam bolo povedané, že ak projekt prejde, tak by sa
malo začať stavať už na jar. Ak nie, tak možno aj o 5 rokov.
LiveNET s.r.o. už má vybavené stavebné povolenie na optický prepoj, takže by to mali uskutočniť už na jar.
Poslankyňa Hricková sa pýtala ohľadom autobusových spojov, najmä čo sa týka autobusu s odchodom
13,10 hod. zo Starej Ľubovne, ktorým chodia žiaci zo školy v Plavnici a Malom Lipníku a ktorý zachádza
cez obce Hajtovka, Starina a Legnava.
Starosta povedal, že sa podarilo vybaviť spoj v nedeľu na skoršiu hodinu, ale školský spoj nie, nakoľko
nesúhlasili s tým starostovia Legnavy a Stariny. Starosta povedal, že aj po novom roku bude jednať s VÚC ,
aby tento spoj zachádzal najskôr do Sulína. Taktiež povedal, že počul od niektorých rodičov, že bolo by
dobré posunúť tento spoj na neskoršiu hodinu, pretože žiaci nestíhajú obedy. Nie je to také jednoduché
presadiť to.
Starosta predniesol požiadavku detí, ktorí chcú hrať stolný tenis v kultúrnom dome v časti Malý Sulín.
Starosta je proti tomu, pretože v kultúrno dome sme urobili údržbu, robili sme nové WC, tak by to nezničili.
Taktiež kopú loptou do fasády. Navrhuje, aby hrali v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín. Mnohí rodičia sú
proti.
Poslanec Kuča povedal, že ani on by nedovolil svojim deťom, aby chodili takú diaľku večerami.
K tomuto názoru sa pridala aj poslankyňa Hricková.
Poslanec Hriňák povedal, že vzdialenosť tu nehrá žiadnu rolu.
Hlavný kontrolór sa vyjadril, aby boli radi, že ich detí chcú niečo robiť. Treba im nato vytvoriť podmienky.
Navrhuje uzatvoriť zmluvu napr. s Občianskym združením Sulín o bezplatnom využívaní KD a tým by obec
preniesla zodpovednosť na nich.
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Starosta povedal, že OZ Sulín neprišla zatiaľ s konkrétnou ponukou.
Poslanec Kuča navrhuje určiť podmienky za akých budú KD využívať.
Keďže už nikto nevystúpil v diskusii, starosta poďakoval prítomným za účasť, za doterajšiu prácu počas
tohto roka a poprial všetko dobré do nového roka.
Zasadnutie zastupiteľstva ukončil o 18,30 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča
Bc. Emília Hricková

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Štefan Romaňák
starosta obce

Obec Sulín
Uznesenia
z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 13. decembra 2015
____________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 58
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s c h v a ľ u j e

program V. riadneho zasadnutia po doplnení takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecné záväznému nariadeniu č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Sulín na rok 2016 a viacročnému rozpočtu
na roky 2017-2018
5. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2016 – 2018
6. Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 k 30.11.2015
7. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 8/2015
8. Zápis do kroniky obce za rok 2014
9. Návrh zmluvy o nájme obecných pozemkov pre Veroniku Klembarovú
10. Návrh Zmluvy o prenájme obecných pozemkov pre Michala Boreckého
11. Vyjadrenie sa k finančnému rámcu stratégie CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO
12. Správa starostu obce o činnosti od nástupu do úradu
13. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2016
14. Termíny vývozov odpadov v roku 2016
15. Plat starostovi obce
16. Žiadosť prenájmu pozemku Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
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17. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2016
18. Rôzne : a) Informácia o dodaní techniky – povodňový vozík pre DHZ a údržba TATRA 815
19. Interpelácie poslancov - diskusia
20. Záver

B. v o l í

Ing. Rastislav Hriňáka a Ing. Lukáša Kuču. do návrhovej komisie

C. u r č u j e

Ing. Lukáša Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Za

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 59
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

1.

Hlasovanie:
Za: 3

Zdržali sa: 0

Proti: 0
Uznesenie č. 60

Návrh Dodatku č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
Dodatok č. 1/2015 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
Hlasovanie:
Za:
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3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 61
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Sulín na rok 2016
a viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2017-2018
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
1.

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2016 –
2018

Hlasovanie:
Za: 3

Proti:

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 62
Návrh rozpočtu obce Sulín na roky 2016 - 2018
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. B e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2017 – 2018

Druh príjmu
Bežné príjmy

Rok 2017

Rok 2018
73 270

74 270

Kapitálové príjmy

0

0

Finančné operácie

0

0

73 270

74 270

Celkové príjmy

Druh výdavku
Bežné výdavky

Rok 2017

Rok 2018

69 494

69 494

Kapitálové výdavky

2 000

3 000

Finančné operácie

1 776

1 776

Celkové výdavky

73 270

74 270

2. S c h v a ľ u j e
Rozpočet obce Sulín na rok 2016. Obec nebude uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu.
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Druh príjmu

Rok 2016

Bežné príjmy

Druh výdavku

Rok 2016

381 742 Bežné výdavky

Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Príjmy celkom

75 168

32 797 Kapitálové výdavky

1 000

0 Finančné operácie

338 371

414 539 Výdavky celkom

414 539

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 62
Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 k 30.11.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 30.11.2015.

Príjmy:
Bežné príjmy :
Kapitálové príjmy:

Rozpočet
86.790.0.-

Úprava
101.389.0.-

Finančné operácie :

344.523.-

Spolu:

431.313.-

458.700.-

Výdavky:

Rozpočet

Úprava

Bežné výdavky :

85.213.-

357.311.-

109.324.-

Skutočnosť
78.396,76
0.355.035,42

433.432,18 €

Skutočnosť
99.549,89

Kapitálové výdavky:

342.100.-

346.376.-

327.975,96

Finančné operácie :

4.000.-

3.000.-

555,55

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

Krátkodobý úver: 336.595,42 €

13

431.313.-

458.700.-

428.081,40 €

Dlhodobý úver:
Úvery spolu:

17.715,54 €
354.310,96 €

Výsledok hospodárenia: - 349.129,09
Výsledok rozpočtového hospodárenia po odpočítaní úverov: 5.181,87 €
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 63
Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 8/2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
1.

Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2015 zo dňa 30.11.2015, ktorým sa navyšujú príjmy a
výdavky o 1.497.- € a to úhrada prvej platby projektu „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce
a rozvoja pohraničia“. Výdavky boli realizované v rokoch 2010 a 2014.
Rozpočtovým opatrením sa upravovali aj jednotlivé položky rozpočtu.

Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu.
Príjmy celkove :

458.700.- €

v tom: bežné príjmy :

101.389.- €

kapitálové príjmy :

0.- €

finančné operácie :

357.311.- €

Výdavky celkove :

458.700.- €

v tom : bežné výdavky:

109.324.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

346.376.- €
3.000.- €

Hlasovanie:
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 64
Zápis do obecnej kroniky za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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schvaľuje
Zápis do obecnej kroniky za rok 2014

Hlasovanie:

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 65
Návrh zmluvy o nájme obecných pozemkov pre Veroniku Klembarovú
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e

Zmluvu o nájme obecných pozemkov pre Veroniku Klembarovú, bytom Sulín č. 82. Jedná sa o časť
parcely KN-C 424- zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín,
vedené na LV č. 691 o výmere 18 m2 za účelom výstavby plechovej garáže. Zámer bol zverejnený na
úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce od 6.10.2015 do 30.10.2015 v zmysle § 9a/ ods. 9, písm.
c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí. Zmluva sa uzatvára na obdobie od
1.1.2016 do 1.1.2019

za cenu 1.- €/m2/rok.

Hlasovanie:
Za: 3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 66
Návrh zmluvy o nájme obecných pozemkov pre Michala Boreckého
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
Zmluvu o nájme obecných pozemkov pre Michala Boreckého, bytom Sulín č. 103. Jedná sa o časť
parcely KN-C 349/3 – ostatné plochy, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín, vedené na
LV č. 1 o výmere 17 m2 za účelom výstavby garáže. Zámer bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce od 6.10.2015 do 30.10.2015 v zmysle § 9a/ ods. 9, písm. c)

zákona č.

138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.1.2016
do 1.1.2019 za cenu 1.- €/m2/rok.
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Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržal sa: 0

0

Uznesenie č. 67
Vyjadrenie sa k finančnému rámcu stratégie CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

s ch v a ľ u j e
Abstrakt a finančný rámec stratégie CLLD pre MAS ĽUBOVNIANSKO.
Priorita č. 1 – Rozvoj CR s dôrazom na oživenie/ revitalizáciu minerálnych prameňov – 545.000.- €
Priorita č. 2 – Obnovenie a zachovanie tradícií a podpora komunitného a sociálneho života – 1.318.336.- €,
Priorita č. 3 – Oživenie ľudského kapitálu s prepojením na vytváranie príležitostí na zamestnanie a podporu
podnikania
Priorita č. 4 – Efektívna činnosť MAS – 1.203.334.- €.
Spolu 3.066.670.- €, z toho verejný sektor 1.114.000.- €.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 68
Správa starostu obce o činnosti od nástupu do úradu
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Správu starostu obce o činnosti od nástupu do úradu

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 69
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s c h v a ľ u j e
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2016 a to:
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14. februára, 19. júna, 18. septembra, 11. decembra

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 70
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. S c h v a ľ u j e
Určenie vývozov komunálnych odpadov, skla a plastov v roku 2016

B. berie na vedomie
vývozy komunálnych odpadov v týždňoch:

1.

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 49
vývozy separovaného zberu:

sklo : 2 krát v roku
plasty: 3 krát v roku
NO a VOO : 2 krát v roku

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 71
Plat starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
Plat starostovi obce Štefanovi Romaňákovi vo výške 1228 € so zvýšením o 9% , to je 1.339.- € od 1.1.2016.

Hlasovanie:
Za :

17

3

Proti: 0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 72
Žiadosť prenájmu pozemku Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
odporúča
vzhľadom k neúplnosti žiadosti vyzvať žiadateľa o doplnenie čísla parcely, výmeru a účel využitia

Hlasovanie:
Za :

3

Proti: 0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 73
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2016

Hlasovanie:
Za :

3

Proti: 0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 74
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
A) Informáciu o dodaní techniky – súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky, na
základe Zmluvy o výpožičke č. KRHZ-PO-728-065/2015, uzatvorenej s MV SR.
B) Informáciu o odovzdaní hasičského vozidla TATRA 815 po údržbe dňa 12.12.2015.

Hlasovanie:
Za :

3

Proti: 0

Zdržali sa:

0

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Bc. Emília Hricková

Štefan Romaňák
starosta obce

Zapisovateľka :
18

Helena Malastová

