Obec Sulín

Zápisnica
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 10. decembra 2016
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
Neprítomný:

Bc. Martin Kurcin

Ospravedlnení: Peter Hutník
Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce
Zapisovateľka: Helena Malastová
P r o g r a m:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 3/2016 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky
2017 – 2019
7. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2017 – 2019
8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 k 30.11.2016
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 9/2016 a 10/2016
10. Zápis do kroniky za rok 2015
11. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2017
12. Termíny vývozov odpadov v roku 2017
13. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
14. Doriešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov KN C 347/1 a KN C 346/1,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Sulín medzi Obcou Sulín a Michalom
Hutníkom
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15. Rôzne: a) Informácia o ukončení vykonávania auditu Ing. Máriou Schreterovou
b) Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia
16. Interpelácie poslancov - diskusia
17. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Starosta povedal, že pôvodne malo byť zasadnutie 11.decembra, ale nakoľko by nebol
požadovaný počet poslancov, telefonicky zmenil termín zasadnutia na sobotu 10.decembra.
Zasadnutie

Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 15.05 hod. Privítal prítomných a

oboznámil ich s navrhovaným programom. Poslanci program jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Rastislava Hriňáka a Ing. Lukáša Kuču. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Pri kontrole uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, starosta
konštatoval, že uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 113, nakoľko Michal Hutník nesúhlasí
s výmenou časti svojho pozemku za dvojnásobok výmery.
K darčekom pri príležitosti - Október- mesiac úcty k starším povedal, že obec zakúpila darčeky pre 34
dôchodcov nad 70 rokov. Poniektorí mladší dôchodcovia mali pripomienky, že prečo nedostali aj oni.
Napokon starosta rozhodol, že doobjedná aj ostatným nad 62 rokov, ktorých je ešte 21.
K bodu 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 3/2016 o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov
Starosta povedal, že Návrh VZN č. 3/2016 bolo zaslané poslancom elektronicky dňa 30.11.2016.
VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené aj na internetovej stránke obce 25.11.2015
a zvesené 9.12.2016. Voči návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. VZN bolo vypracované
v zmysle zákona 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších
predpisov.
Poslanci VZN č. 3/2016 jednomyseľne schválili.
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K bodu 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Aj toto VZN č. 4/2016 bolo zaslané poslancom elektronicky dňa 30.11.2016. VZN bolo vyvesené
na úradnej tabuli a zverejnené na internetovej stránke obce 25.11.2015 a zvesené 9.12.2016. Voči
návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky.
Starosta podotkol, že pri tvorbe VZN sme uvažovali hlavne o poplatkoch za komunálny odpad pre
chatárov v časti za Baštou. V tejto časti sú umiestnené dva 1100 l kontajnery. Chatári z jednej chaty
platia taký istý poplatok ako je poplatok na obyvateľa, t.j. 10.- € ročne. Po prepočítaní nákladov na
jeden vývoz sme zistili, že obec dopláca na vývoz týchto kontajnerov. Zvážili sme zvýšenie poplatku
pre chatárov na 0,0411 € na kalendárny deň, na jednu chatu t.j. 15.- €.
Starosta povedal, že kontrolór obce navrhol, aby v priebehu roka 2017 sme urobili anketu na zistenie
lôžok v chatách.
Poslanci VZN č. 4/2016 jednomyseľne schválili.
K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský predložil na schválenie Plán kontrolnej činnosti
na I. polrok 2017.
Poslanci ho jednomyseľne schválili.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky
2017 – 2019
Hlavný kontrolór obce

zaslal stanovisko k viacročnému rozpočtu na roky 2017 – 2019

elektronicky a referentka obce ho preposlala všetkým poslancom. Starosta ešte prečítal záver
stanoviska.
Poslanci ho jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 7. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2017 – 2019
Referentka obce zaslala návrh viacročného rozpočtu poslancom a kontrolórovi elektronicky dňa
30.11.2016. Návrh rozpočtu bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce
od 25.11.2016 do 9.12.2016.
Na rok 2017 je rozpočet vyrovnaný vo výške 81.145.- €. V roku 2018 je navrhovaný rozpočet ako
vyrovnaný vo výške 82.250,- € a v roku 2019 vo výške 85.680.- €
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Rozpočet na rok 2017 poslanci jednomyseľne schválili a rozpočet na roky 2018 – 2019 vzalli
jednomyseľne na vedomie.
K bodu 8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 k 30.11.2016
Plnenie rozpočtu k 30.11.2016 bolo zaslané poslancom a kontrolórovi obce elektronicky 9.12.2016.
Rozpočet príjmov po úprave je vo výške 465.741.- €, skutočné plnenie predstavuje 458.734,82 €.
Rozpočet výdavkov je taktiež vo výške 465.741.- €, skutočné výdavky sú vo výške 454.528,56 €.
Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie.
K bodu 9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 9/2016 a 10/2016
Starosta informoval o Úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016, ktorým sa zvýšili príjmy
a výdavky o 233.- € a to na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a dotácia na životné
prostredie. Zmenu rozpočtovým opatrením vykonal starosta obce

17.10.2016.

Rozpočtovým

opatrením sa upravovali aj položky.
Ďalej starosta predniesol návrh na Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2016, ktorým sa
navyšuje rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti o 4.630.- €.

Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa zvyšuje vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov na
470.371.- €
Rozpočtové opatrenie č. 10/2016 poslanci jednomyseľne schválili.
K bodu 10. Zápis do kroniky za rok 2015
Referentka obce, ktorá je zároveň kronikárkou obce, zaslala zápis do kroniky poslancom
elektronicky dňa 9.12.2016.
Poslanci zápis jednomyseľne schválili.
K bodu 11. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2017
Starosta navrhol poslancom, aby sami predniesli návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku
2017. Aj na tento rok sami poslanci určili termíny zasadnutí a napriek tomu bol problém v daný
termín zasadnutie uskutočniť, pretože zasadnutie by nebolo uznášania schopné.
Napokon poslanci stanovili termíny 4. marca, 25. júna, 15. septembra a 9. decembra.
Poslanci termíny zasadnutí jednomyseľne schválili.
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K bodu 12. Termíny vývozov odpadov v roku 2017
Starosta navrhol vo vývozoch komunálnych odpadov pokračovať tak ako v tomto roku, čiže 14
vývozov ročne. Povedal, že vývoz plastov v roku 2017 bude až 6 krát a vývoz skla 5 krát. Vývoz
veľkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu bude 2 krát.
Poslanci návrhy vývozov jednomyseľne schválili.
K bodu 13. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
Starosta navrhol v zmysle Zásad o odmeňovaní poslancov oceniť poslancov mimoriadnymi
odmenami podľa aktivity. Poslanci sa vzdali týchto odmien.
Vzdanie sa odmien poslanci jednomyseľne schválili.
K bodu 14. Doriešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov KN C 347/1 a KN C 346/1,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Sulín medzi Obcou Sulín a Michalom
Hutníkom
Starosta poslancov oboznámil s druhou žiadosťou Michala Hutníka, bytom Letná 16, Stará
Ľubovňa tentokrát s návrhom na uzatvorenie dohody o prenájme pozemku na parcele KN-C 347/1 na
obdobie 20 rokov.
Starosta navrhuje skrátiť dobu prenájmu.
Poslanec Hriňák navrhol odpredaj časti pozemku, ale za vyššiu cenu, ako odpredávame bežne a to aj
z dôvodu, že na uvedenej parcele už stojí čierna stavba – garáž s drevárňou, ktorú bez ohlásenia
postavil. Ak je výmera uvedenej stavby nad 25 m2, je potrebné to riešiť cez stavebné povolenie.
Poslanec Kuča navrhol vecné bremeno na parcelách, nájom na obdobie 5 rokov. Navrhuje vypracovať
zámer o prenájme pozemku.
Starosta je za nájom na obdobie 5 rokov. Zmluvu o prenájme poslanci schvália na ďalšom zasadnutí.
Napokon poslanci jednomyseľne schválili zámer prenájmu časti parcely KN-C 347/1 s tým, že Michal
Hutník umožní prechod cez parcelu KN-C 346/1.
K bodu 15. Rôzne: a) Informácia o ukončení vykonávania auditu Ing. Máriou Schreterovou
Starosta povedal, že 21.11.2016 nám e-mailom audítorka Mária Schreterová oznámila, že už nebude
vykonávať audit za rok 2016 zo zdravotných dôvodov. Navrhol poslancom zvážiť, či vypísať
výberové konanie na audítora, alebo urobiť prieskum, kto ponúkne najnižšiu cenu.
Poslanci sa jednomyseľne zhodli na ponuke najnižšej ceny.
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K bodu 15. Rôzne: b) Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia
Starosta povedal, že inventarizačná komisia bola schválená na ustanovujúcom zasadnutí, ale ak by
niekto chcel zmeniť členov, tak aby schválili na tomto zasadnutí, nakoľko v tomto roku je potrebné
robiť inventarizáciu. Poslanci na inventarizačnú komisiu zmeny nenavrhli.
Starosta povedal, že obec nemá schválenú vyraďovaciu komisiu a likvidačnú komisiu. Navrhol, aby
funkciu likvidačnej komisie plnila vyraďovacia komisia, čiže budú tí istí členovia.
Poslanci navrhli za predsedu vyraďovacej a likvidačnej komisie Ing. Rastislava Hriňáka a za členov
Ing. Lukáša Kuču a Helenu Malastovú.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 16. Interpelácie poslancov - diskusia
Starosta obce odovzdal poslancom písomnú správu o činnosti počas roka 2016. Povedal, že tieto
úlohy sa podarilo splniť vďaka našim zamestnancom z úradu práce a pracovníkom na aktivačných
činnostiach. Podotkol aj pomoc sponzorov a to Ladislava Myttníka z Malej vodnej elektrárne
a konateľa Sulínky s.r.o. Jána Špesa.
Poslanec Hriňák tlmočil pochvalu od niektorých občanov za pekne vykosené cintoríny.
Na oslavy 400. výročia bola dobrá odozva, bol veľmi pekný kultúrny program.
Poslanec Hriňák sa pýtal, v akom štádiu je žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na
rekonštrukciu kultúrneho domu č. 102 a prepojenie cesty na Medzibrodie.
Starosta povedal, že výzva v rámci ktorej sme podávali žiadosť na rekonštrukciu kultúrneho domu
bola zastavená a nová výzva zatiaľ nevyšla.
Čo sa týka cesty zo Závodia na Medzibrodie, momentálne pracujeme na majetkovoprávnom
vysporiadaní pozemkov. Poliaci lobujú zato, aby tento projekt prešiel. Firma, ktorá vyhrá verejné
obstarávanie bude vypracovávať aj projektovú dokumentáciu.
Poslanec Kuča sa informoval ohľadom zbojníckej džury.
Starosta povedal, že speleológovia túto sčasti preskúmali, ale je potrebné pozháňať finančné
prostriedky, aby boli možné ju ďalej preskúmať.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial príjemné
sviatky a zasadnutie ukončil o 18,40 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák

Štefan Romaňák

Ing. Lukáš Kuča

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 10.decembra 2016
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 118
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s c h v a ľ u j e

program zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 3/2016 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2017 –
2019
7. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2017 – 2019
8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2016 k 30.11.2016
9. Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 9/2016 a 10/2016
10. Zápis do kroniky za rok 2015
11. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2017
12. Termíny vývozov odpadov v roku 2017
13. Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
14. Doriešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov KN C 347/1 a KN C 346/1,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Sulín medzi Obcou Sulín a Michalom
Hutníkom
15. Rôzne: a) Informácia o ukončenie vykonávania auditu Ing. Máriou Schreterovou
b) Inventarizačná komisia, vyraďovacia komisia a likvidačná komisia
16. Interpelácie poslancov - diskusia
17. Záver
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B. v o l í

Ing. Lukáša Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú do návrhovej komisie

C. u r č u j e Ing. Rastislava Hriňáka a Ing. Lukáša Kuču za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Za : 3

Proti:

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 119
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
konštatuje, že
uznesenie č. 113 nebolo vyriešené, nakoľko Michal Hutník nesúhlasí s predajom časti svojho pozemku

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č.120
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 3/2016 o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sulín č. 3/2016 o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0
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Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 121
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sulín č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Uznesenie č. 122
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2017

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Uznesenie č. 123
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sulín k viacročnému rozpočtu obce Sulín
na roky 2017 – 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

A. berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Sulín k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2017 - 2019

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

9

Zdržal sa:

0

Uznesenie č.124
Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2017 - 2019

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Sulín na rok 2017. Obec nebude uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu.

Druh príjmu

Druh výdavku

Rok 2017

Bežné príjmy

Rok 2017

81.145,00 Bežné výdavky

76.145,00

Kapitálové príjmy

0,00 Kapitálové výdavky

5.000,00

Finančné operácie

0,00 Finančné operácie

0,00

81.145,00 Výdavky celkom

81.145,00

Príjmy celkom

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržali sa: 0

0

B. B e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2018 – 2019

Druh príjmu
Bežné príjmy

Rok 2018

Rok 2019

82.250,00

85.680,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné operácie

0,00

0,00

82.250,00

85.680,00

Celkové príjmy

Druh výdavku
Bežné výdavky

Rok 2018

Rok 2019

77.750,00

81.680,00

4.500,00

4000,00

Finančné operácie

0,00

0,00

Celkové výdavky

82.250,00

85.680,00

Kapitálové výdavky

Hlasovanie:
Za:

3

Proti: 0
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Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 125
Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2016 a to:

Príjmy:

Úprava

Skutočnosť

381.742.-

428.998.-

425.791,32

Kapitálové príjmy:

32.797.-

32.797.-

32.797,50

Finančné operácie :

0 .-

3.800.-

0

Bežné príjmy :

Rozpočet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Príjmy spolu:

Výdavky:
Bežné výdavky :

414.539.-

465.741.-

458.734,82 €

Úprava

Skutočnosť

Rozpočet
75.168.-

107.870.-

Kapitálové výdavky:

1.000.-

4.100.-

Finančné operácie :

338.371.-

353.771.-

100.769,60
0
353.758,96

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdavky spolu:

414.539.-

465.741.-

454.528,56 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok vo výške 357.965,22 €
Rozdiel príjmov a výdavkov: prebytok 4.206,26 €
(nevyčerpané dotácie 34,92 € vojnové hroby, 27.- € KOCR,)

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

11

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 126
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 9/2016 a 10/2016
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. b e r i e n a v e d o m i e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2016, ktorým sa zvýšili príjmy a výdavky o 233.€ a to na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a dotácia na životné prostredie. Zmenu
rozpočtovým opatrením vykonal starosta obce 17.10.2016. Rozpočtovým opatrením sa upravovali aj
položky.

B. s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2016, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej
i výdavkovej časti o 4.630.- €.

Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu:
Príjmy celkove :
v tom: bežné príjmy :

470.371.- €
433.628.- €

kapitálové príjmy :

32.943.- €

finančné operácie :

3.800.- €

Výdavky celkove :

470.371.- €

v tom : bežné výdavky:

112.500.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

4.100.- €
353.771.- €

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0
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Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 127
Zápis do kroniky za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
Zápis do kroniky obce za rok 2015

Hlasovanie:

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 128
Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne v roku 2017
---------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2017 a to:
4. marca, 25. júna, 15. septembra a 9. decembra

Hlasovanie:

Za:

3

Proti: 0

Uznesenie č. 129
Termíny vývozov odpadov v roku 2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. S c h v a ľ u j e
Určenie vývozov odpadov v roku 2017

13

Zdržal sa: 0

B. berie na vedomie

1.

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

2.

sklo : 2.2., 28.3., 20.6., 19.9., 9.11.
plasty: 27.1., 16.3., 2.6., 19.7., 10.8., 21.9.
NO a VOO : 7.4. a 13.9.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržali sa:

0

0

Uznesenie č. 130
Odmeny poslancom Obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
N e s ch v a ľ u j e
mimoriadne odmeny poslancov v zmysle Zásad odmeňovania poslancov v Obci Sulín

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 131
Doriešenie majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov

KN-C 347/1 a KN-C 346/1,

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Sulín medzi Obcou Sulín a Michalom Hutníkom

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e

zverejnenie zámeru prenájmu časti obecnej parcely KN-C 347/1 nachádzajúcej sa
14

v katastrálnom území Veľký Sulín, na LV

č.1, o výmere zastavanej časti, Michalovi

Hutníkovi bytom Stará Ľubovňa, Letná 16 na obdobie 5 rokov za podmienky možnosti
užívania jeho pozemku KN-C 346/1.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Uznesenie č. 132
Rôzne - Informácia o ukončení vykonávania auditu Ing. Máriou Schreterovou
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. Berie na vedomie

Informáciu o ukončení vykonávania auditu audítorkou Ing. Máriou Schreterovou zo zdravotných
dôvodov.
B. Navrhuje:
- osloviť audítorov a vybrať najnižšiu ponuku

Hlasovanie:
Za: 3

Proti:

0

Zdržali sa:

Uznesenie č. 133
Inventarizačná komisia

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A) berie na vedomie
Vykonanie inventarizácie majetku, zásob a pohľadávok k 31.12.2016
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0

B) schvaľuje
Inventarizačnú komisiu: predseda - Bc. Emília Hricková,
členovia - Peter Hutník a Ing. Katarína Hriňáková
Vyraďovaciu komisiu a likvidačnú komisia v zložení: predseda – Ing. Rastislav Hriňák
členovia: Ing. Lukáš Kuča
Helena Malastová
Vyraďovacia komisia zároveň plní aj funkciu likvidačnej komisie.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hrińák

Zdržali sa:

0

Štefan Romaňák

Ing. Lukáš Kuča

Zapisovateľka :

0

starosta obce

Helena Malastová
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