Obec Sulín

Zápisnica
z XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne- mimoriadneho,
konaného dňa 10. marca 2018
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
Neprítomní ospravedlnení: Bc. Martin Kurcin
Peter Hutník
Mgr. Jozef Jendrichovský – hlavný kontrolór obce
Za občanov: Michal Hanišák
Zapisovateľka: Helena Malastová
P r o g r a m:

1.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2.

Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

3.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2017

4.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

5.

Úprava rozpočtu na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 1/2018

6.

Žiadosť Tomáša Živčáka o zmenu žiadateľa o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1

7.

Návrh Kúpnej zmluvy na časť obecného pozemku KN-E-4414/1

8.

Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu verejného osvetlenia

9.

Poplatky za používanie domu smútku

10. Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
11. Žiadosť o dotáciu z prostriedkov PSK
12. Žiadosť Michala Hanišáka, bytom Sulín 95 o odkúpenie časti pozemku 366/1
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13. Plat starostu obce
14. Rôzne: a) Informácia o proteste prokurátora
b) Informácia o údržbe chodby a schodiska obecného úradu
15. Interpelácia poslancov - diskusia
16. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo plánované na 9.3., ale nakoľko nebola by nadpolovičná
účasť poslancov, starosta zvolal zasadnutie na 10. marca.
Otvoril zasadnutie o 16,00 hod. Privítal prítomných a oboznámil ich s navrhovaným programom.
Keďže zasadnutia sa zúčastnil aj žiadateľ o odkúpenie pozemku Michal Hanišák, starosta navrhol
presunúť 12. bod na 3. bod programu.
Poslanci po úprave program jednomyseľne schválili.
Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Ing. Rastislava Hriňáka.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Lukáša Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
K uzneseniu č. 180 z 8.12.2017 starosta povedal, že dňa 14.12.2017 obec zaslala odpoveď na
žiadosť o odkúpenie časti parcely č. KN-C 366/1 Jánovi Šebrovi, bytom Stará Ľubovňa, v ktorej ho
starosta požiadal o návrh termínu stretnutia. Keďže sa neozýval, obec mu zaslala opäť dňa 15.2.2018
doporučený list, ale ani na ten nereagoval. Ozval sa starostovi telefonicky, ale žiaden termín
nenavrhol.
K uzneseniu č. 196 z 21.1.2018 starosta povedal, že vyhovel protestu prokurátora a listom zo dňa
12.2.2018 zrušil napadnuté opatrenie v celom rozsahu.
K bodu 12. Žiadosť Michala Hanišáka, bytom Sulín 95 o odkúpenie časti pozemku 366/1
Michal Hanišák podal žiadosť o odkúpenie časti parcely KN-C 366/1, o odkúpenie ktorej žiadal aj
p. Ján Šebro. Nakoľko nie sú vyriešené majetkovoprávne záležitosti s p. Šebrom, starosta navrhol
počkať do vyriešenia tohto problému a následne sa zaoberať touto žiadosťou.
Poslanci žiadosť vzali na vedomie, ale zatiaľ neschválili zámer odpredaja časti tejto parcely.
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Po tomto bode p. Michal Hanišák zasadnutie opustil.
K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2017

Starosta povedal, že hlavný kontrolór obce zaslal e-mailom Správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Obce Sulín za rok 2017, ktorú sme následne preposlali všetkým poslancom.
Poslanci správu jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 4. Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017 zaslala referentka obce e-mailom všetkým poslancom.
Rozpočet príjmov a výdavkov po úprave bol vo výške 119.903.- €. Skutočné plnenie príjmov bolo
vo výške 115.631,09 €, z toho bežné príjmy 103.681,09 €, kapitálové príjmy 2.150.-€ a finančné
operácie 9.800.- €.
Skutočné plnenie výdavkov bolo vo výške 109.563,08 €, z toho bežné výdavky 95.763,08 €
a kapitálové výdavky 13.800.- €.
Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 6.068,01 €.
Výsledok rozpočtového hospodárenia je schodok vo výške 3.731,99 €. Schodok bol vykrytý
z rezervného fondu.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 1/2018
Pri úprave rozpočtu zapisovateľka povedala, že podielové dane oproti schválenému rozpočtu sa
navýšili o 3.207.- €, takže rozpočet príjmov a výdavkov sa navyšuje o túto sumu.
Vo výdavkovej časti navrhujeme navýšiť rozpočet o 1.507.- € na nákup stavebného materiálu a 800.€ na údržbu budovy, nakoľko vykonávame údržbu chodby a schodiska na obecnom úrade. Ostatné
navýšenie je na službách.
Poslanci úpravu rozpočtu jednomyseľne schválili.
K bodu 6. Žiadosť Tomáša Živčáka o zmenu žiadateľa o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1
Starosta obce prečítal žiadosť Tomáša Živčáka, ktorý požiadal obecné zastupiteľstvo o zmenu
žiadateľa o odkúpenie časti parcely KN-E- 4414/1, ktorej zámer predaja obec zverejnila na úradnej
tabuli 19.9.2017. Nakoľko si stavia dom v časti Malý Sulín, túto parcelu už nebude potrebovať, ale
o jej záujem má jeho brat Marek Živčák.
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Poslanci jednomyseľne schválili zmenu žiadateľa o odkúpenie novovytvorenej parcely KN-C 514/5
o výmere 13 m2 v prospech Mareka Živčáka.
K bodu 7. Návrh Kúpnej zmluvy na časť obecného pozemku KN-E-4414/1
K tomto bodu starosta povedal, že žiadatelia o kúpu časti parcely KN-E 4414/1
geometrický plán vypracovaný

predložili

geodetom Jánom Arendáčom, GEODÉZIA A-D, Stará Ľubovňa,

Nám. Gen. Štefánika 6, dňa 16.01.2018.
Vypracovaním geometrického plánu č. 6/2018 vznikli novovytvorené parcely KN-C 514/3 o výmere
13 m2 , KN-C 514/4 o výmere 13 m2 , KN-C 514/5 o výmere 13 m2 , KN-C 514/6 o výmere 12 m2,
KN-C 514/7 o výmere 12 m2 , KN-C 514/8 o výmere 11 m2.
Taktiež žiadatelia predložili aj Znalecký posudok č. 45/2018, vypracovaný Ing. Jánom Štupákom,
Mierová 18, Stará Ľubovňa, ktorý stanovil všeobecnú hodnotu pozemkov vo výške 4,07 €/m2.
Celková cena za predaj 74 m2 je vo výške 301,18 €. Predaj sa uskutočňuje v súlade s § 9a) ods. 8,
písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Návrh Kúpnej zmluvy bol zaslaný poslancom e-mailom. Poslanci k návrhu nemali žiadne
pripomienky a Návrh Kúpnej zmluvy jednomyseľne schválili.
K bodu 8. Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Starosta povedal, že obci bola e-mailom doručená ponuka vypracovania svetelnej štúdie na
modernizáciu verejného osvetlenia, tak sme si ju dali vypracovať. Na základe predložených podkladov
nám firma GREP SLOVAKIA s.r.o. z Komárna vypracovala štúdiu Modernizácie aktívnych
svietiacich prvkov systému verejného osvetlenia obce Sulín. Riešením je aplikácia LED-technológie,
výmena 54 svietidiel a 22 nových svietidiel. Rekonštrukciu by vykonali z vlastných prostriedkov, ale
obec by splácala po dobu 12 rokov. Celkové náklady sú vo výške 20.532 €, mesačné splátky po dobu
12 rokov by boli vo výške 142,58 €.
Poslanci Kuča a Hriňák navrhujú počkať, či nevyjde nejaká výzva na rekonštrukciu verejného
osvetlenia, nakoľko 12 rokov splácania je dlhá doba.
Poslanci vypracovanie štúdie vzali jednomyseľne na vedomie, ale jej realizáciu zatiaľ neschválili.
K bodu 9. Poplatky za používanie domu smútku
Starosta predniesol návrh poplatkov za používanie domu smútku. Pri používaní domu smútku si
odpísal stav elektromera, aby vedel, aká je spotreba elektrickej energie. Spotreba je asi 8 kwh za
dĺžku pobytu zomrelého v chladiacom zariadení. Navrhuje určiť aj osobu zodpovednú za prevádzku
domu smútku.
Poslanec Hriňák navrhol poplatok za používanie domu smútku vo výške 7.- € na deň, nakoľko
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chladiace zariadenie si bude vyžadovať údržbu a tá nebude lacná.
Čo sa týka zodpovedanej osoby navrhol porozprávať sa s Milanom Hanišákom, ktorý je na
výsluhovom dôchodku.
Poslanci jednomyseľne schválili poplatok za používanie domu smútku vo výške 7.- €/deň.
K bodu 10. Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
S výzvou na podanie žiadosti o dotáciu na základe výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na rok
2018 oboznámil prítomných starosta obce.

Keďže 2 roky sme žiadali na oplotenie cintorínov

a žiadosti neboli schválené, navrhuje požiadať o dotáciu na údržbu miestnej komunikácie v Hute
v dĺžke cca 350 m, nakoľko komunikácia je vo veľmi zlom stave.
Poslanec Kuča navrhuje, že mohli by sme požiadať na rekonštrukciu verejného osvetlenia, aby sme
sa zbytočne nezadlžovali.
Napokon sa poslanci dohodli a jednomyseľne schválili podanie žiadosti na údržbu verejného
osvetlenia vo výške 15.000.- €, z toho spoluúčasť obce 10%, t.j. vo výške 1.500.- €.
K bodu 11. Žiadosť o dotáciu z prostriedkov PSK
Starosta povedal, že v minulých rokoch bola možnosť požiadania o poskytnutie

finančných

prostriedkov z VÚC Prešovského samosprávneho kraja aj na kultúrne služby napr. stretnutie rodákov.
Naša obec zatiaľ o žiadnu dotáciu z VÚC nežiadala. Zatiaľ nie je zverejnená výzva na rok 2018, ale
navrhuje v prípade zverejnenia výzvy požiadať o poskytnutie dotácie na cezhraničné

stretnutie

s Poliakmi, ktorého sa zúčastňujú aj rodáci z obce. Maximálna výška príspevku je 5.000.- €.
Spoluúčasť obce 20 %.
Poslanci jednomyseľne schválili návrh starostu obce o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie
v prípade vyhlásenia výzvy.

K bodu 13
Každoročne

má obecné zastupiteľstvo prerokovávať plat starostu obce. Starosta povedal, že

doposiaľ mal zvýšenie platu o 5% a koeficient 1,49. Priemerná mzda v národnom hospodárstve v roku
2017 bola vo výške 954 €, takže pri koeficiente 1,49 to vychádza 1.421,46 € a s5 %-ným zvýšením
1.493.- €.
Poslanci plat starostu jednomyseľne schválili.
K bodu 14. Rôzne: a) Informácia o proteste prokurátora
Starosta povedal, že vyhovel protestu prokurátora a vydal Rozhodnutie o zrušení súpisného čísla
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dňa 13.2.2018. Rozhodnutie zaslal aj P. Petrovi Boreckému, ktorý ho prevzal 20.2.2018 a podal voči
nemu odvolanie. Starosta povedal, že za týmto účelom vyhľadal služby právnika a ďalší postup by sa
mal dozvedieť na budúci týždeň.
K bodu 14. Rôzne: b) Informácia o údržbe chodby a schodiska obecného úradu
Informáciu o údržbe chodby a schodiska obecného úradu podal prítomným starosta obce. Doposiaľ
sme uhradili výdavky na nákup materiálu vo výške 2.126,78 €, z toho nákup 2 dverí vo výške 975,30
€, dlažba 344,51 € a zábradlie 554,42 €.
Starosta ešte navrhuje vybúrať drevenú priečku pod schodiskom a vymurovať novú priečku, čím by
vznikol priestor na sklad. Problém je v tom, že nemá kto tieto práce vykonávať. Ak by mal schopného
človeka, tak by sme mohli prerobiť aj WC v kultúrnom dome.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 15. Interpelácie poslancov - diskusia
V diskusii vystúpil poslanec Kuča ohľadom parčíka oproti obecnému úradu. Navrhuje, či by niekto
neurobil nové drevené preliezky a hojdačky pre deti.
Starosta povedal, že to musí byť od autorizovaného výrobcu a potom každoročne chodí kontrola, či sú
splnené bezpečnostné podmienky.
Starosta taktiež povedal, že pred parčíkom chce umiestniť turistickú tabuľu, ktorú už obec objednala
vo firme VKÚ Harmanec, s.r.o. vo výške 178,80 € a taktiež objednala aj turistické a cyklistické mapy
25 ks vo výške 4,62 €/ ks.
Starosta navrhuje v tomto roku stretnutie s Poliakmi na 1. júla. Bude to potrebné ešte konzultovať aj
s Poliakmi, či im tento termín vyhovuje.
Poslanec Hriňák navrhuje, aby sme dali lístky na guláš a stanovili cenu za 1 lístok napr. 1.- € alebo
1,50 €, pretože doposiaľ sme dávali všetko zdarma a poniektorí boli aj viackrát na guláš a iným sa
neušlo.
Ostatní poslanci aj starosta sú za spoplatnenie gulášu.
Starosta spomenul ďalší veľký problém, s ktorým sa bude musieť obec zaoberať a tou je
opatrovateľská služba. Doposiaľ opatrovateľskú službu zabezpečovalo OZ- Sulín, ale v apríli tento
projekt končí a nevieme čo bude ďalej.

V obci je vydaných 10 rozhodnutí na poskytovanie

opatrovateľskej služby, ktorú je obec povinná zabezpečiť.
Taktiež povedal, že SVP zvolal jednanie na riešenie havarijnej situácie pri rieke Poprad smerom na
Závodie, ktoré sa má konať 13. marca aj za účasti Poľskej republiky.
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Čo sa týka výrubu stromov a krovia okolo cesty, tak obec už dvakrát za týmto účelom zvolala
jednanie. Výrub má uskutočniť SÚC PSK oblasť Stará Ľubovňa.

Keďže poslanci nemali žiadne iné pripomienky a námety, starosta poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil o 19,45 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Štefan Romaňák

Bc. Emília Hricková

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
zo XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 10. marca 2018
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 197
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s ch v a ľ u j e

program zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:

1.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2.

Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva

3.

Žiadosť Michala Hanišáka, bytom Sulín 95 o odkúpenie časti pozemku 366/1

4.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2017

5.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

6.

Úprava rozpočtu na rok 2018, rozpočtovým opatrením č. 1/2018

7.

Žiadosť Tomáša Živčáka o zmenu žiadateľa o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1

8.

Návrh Kúpnej zmluvy na časť obecného pozemku KN-E-4414/1

9.

Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu verejného osvetlenia

10. Poplatky za používanie domu smútku
11. Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
12. Žiadosť o dotáciu z prostriedkov PSK
13. Plat starostu obce
14. Rôzne: a) Informácia o proteste prokurátora
b) Informácia o údržbe chodby a schodiska obecného úradu
15. Interpelácia poslancov - diskusia
16. Záver
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B. v o l í Ing. Lukáša Kuču a Ing. Rastislava Hrińáka do návrhovej komisie
C. u r č u j e Ing. Lukáš Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:
Za:

3

Zdržali sa: 0

Proti : 0
Uznesenie č. 198

Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) konštatuje, že
- uznesenie č. 180 z 8.12.2017 bolo splnené, ale bez odozvy
- uznesenie č. 196 z 21.1.2018 bolo splnené.
Starosta vyhovel protestu prokurátora listom zo dňa 12.2.2018. Zrušil napadnuté opatrenie v celom
rozsahu.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 199
Žiadosť Michala Hanišáka, bytom Sulín 95 o odkúpenie časti parcely 366/1
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. B e r i e n a v e d o m i e
žiadosť Michala Hanišáka o odkúpenie časti parcely KN-C 366/1 v katastrálnom území Veľký Sulín
B. o d p o r ú č a
počkať do vyriešenia majetkovoprávnych vzťahov medzi Obcou Sulín a p. Jánom Šebrom a následne
v prípade potreby obec zverejní zámer predaja časti parcely KN-C na základe žiadosti Michala
Hanišáka č. 95.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :
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0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 200
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2017

Hlasovanie:
Za:
3

Proti :

Zdržali sa:

0

0

Uznesenie č. 201
Plnenie rozpočtu k 31.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2017 a to:

Príjmy:
Bežné príjmy :

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

81.145,00

107.503,00

103.681,09

Kapitálové príjmy:

0,00

2.600,00

2.150,00

Finančné operácie :

0,00

9.800,00

9.800,00

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

Výdavky:
Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie :

81.145,00

Rozpočet

119.903,00

115.631,09

Úprava

Skutočnosť

76.145,00

105.353,00

95.763,08

5.000,00

14.550,00

13.800,00

0,00

0,00

0,00

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

81.145,00
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119.903,00

109.563,08

Výsledok rozpočtového hospodárenia: schodok vo výške 3.731,99 €
Rozdiel príjmov a výdavkov: 6.068,01 €

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Zdržali sa:

0

0

Uznesenie č. 202
Úprava rozpočtu na rok 2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018
_________________________________________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2018, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej
i výdavkovej časti o 3.207,00 € a to navýšením podielových daní.

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

90.630,00 €

v tom: bežné príjmy :

90.330.- €

kapitálové príjmy :

300.- €

finančné operácie :

0.- €

Výdavky celkove :
v tom : bežné výdavky:
kapitálové výdavky :
finančné operácie :

Hlasovanie:
Za:

90.630,00 €
86.130.- €
4.500.- €
0.- €

3

Proti :
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0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 203
Žiadosť o zmenu žiadateľa o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Žiadosť Tomáša Živčáka o zmenu žiadateľa o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1 a to bratom
Marekom Živčákom, bytom Sulín 92.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 204
Návrhy kúpnych zmlúv na časť obecného pozemku KN-E-4414/1

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Návrh Kúpnej zmluvy uzatvorenej s Lukášom Hutníkom bytom Sulín č. 93, Zdenkom Živčákom,
Marekom Živčákom, Jánom Zagorom, Petrom Kurcinom a Matúšom Kučom, bytom Sulín č. 92 na
predaj časti parcely KN-E 4414/1 – orná pôda, vedenú na LV 691, nachádzajúcej sa v katastrálnom
území Veľký Sulín

a to novovytvorených parciel KN-C 514/3 o výmere

13 m2

Lukášovi

Hutníkovi, Sulín č. 93, KN-C 514/4 o výmere 13 m2 Zdenkovi Živčákovi, Sulín č. 92 , KN-C
514/5 o výmere 13 m2 Marekovi Živčákovi, Sulín č. 92, KN-C 514/6 o výmere 12 m2 Jánovi
Zagorovi, Sulín č. 92, KN-C 514/7 o výmere 12 m2 Petrovi Kurcinovi, Sulín č. 92, KN-C 514/8
o výmere 11 m2 Matúšovi Kučovi., Sulín č. 92.
Cena predávaných nehnuteľností je vo výške 4,07 €/m2, celková cena za predaj 74 m2 je vo

výške

301,18 €. Cena je stanovená na základe Znaleckého posudku č. 45/2018,

vypracovaného Ing. Jánom Štupákom, Mierová 18, Stará Ľubovňa.
Predaj sa uskutočňuje v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov z dôvodu, že táto časť pozemku je pre obec neupotrebiteľná a tento
pozemok v súčasnosti užívajú.
Novovytvorené parcely boli odčlenené z parcely KN-E 4414/1 na základe geometrického plánu č.
6/2018 vyhotovenom geodetom Jánom Arendáčom , GEODÉZIA A-D, Stará Ľubovňa , Nám. Gen.
Štefánika 6, dňa 16.01.2018.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

12

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 205
Vypracovanie štúdie na rekonštrukciu verejného osvetlenia
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. Berie na vedomie
Vypracovanie štúdie Modernizácia aktívnych svietiacich prvkov systému verejného osvetlenia v obci
Sulín, ktorej náklady by boli vo výške 20.532.- €, splácanie 12 rokov, mesačná splátka 142,58 €.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Zdržali sa:

0

0

Uznesenie č. 206
Poplatky za používanie domu smútku
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
poplatky za používanie domu smútku v Sulíne vo výške 7.- €/ deň.
Hlasovanie:
Za:
3

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 207
Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

1. b e r i e n a v e d o m i e
Výzvu na podanie žiadosti o dotáciu na základe výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2018.
2. s ch v a ľ u j e
Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 13.500.- € na údržbu verejného
osvetlenia v obci.
Spoluúčasť v prípade poskytnutia dotácie by bola vo výške 10% z rozpočtu 15.000.- €, čo je 1.500.- €.
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Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 208
Žiadosť o dotáciu z prostriedkov PSK

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

1. b e r i e n a v e d o m i e
možnosť podania žiadosti o dotáciu z VUC Prešovského samosprávneho kraja
2. s ch v a ľ u j e
v prípade vyhlásenia výzvy podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z Programu 2 –
Kultúra, podprogram 2.2, na stretnutie rodákov pri cezhraničnej lávke v Sulíne, vo výške 5.000.- €,
spoluúčasť obce 20%.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

0

Uznesenie č. 209
Plat starostu obce

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Plat starostovi obce Štefanovi Romaňákovi vo výške 1.493.- €.
( výpočet: 954 x 1,49 = 1.421,46 € + zvýšenie o 5 %, t.j. 71,07 € )

Uznesenie č. 210
Rôzne
a) Informácia o proteste prokurátora
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Zdržali sa:

0

b) Informácia o údržbe chodby a schodiska obecného úradu

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
a) Informáciu o proteste prokurátora
b) Informáciu o údržbe chodby a schodiska obecného úradu
Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

0

Zdržali sa:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 211
Interpelácie poslancov – diskusia

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
a) Informáciu o ukončení projektu opatrovateľskej služby

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

0

Štefan Romaňák

Bc. Emília Hricková

starosta obce
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Zapisovateľka:

Helena Malastová
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