Obec Sulín

Zápisnica
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 11. júna 2017
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
Peter Hutník
Neprítomní ospravedlnení: Bc. Martin Kurcin
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 obecného zastupiteľstva
3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu

č. 4/2016 o miestnych daniach a

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
4. Návrh VZN Obce Sulín č. 1/2017 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby na
území obce Sulín
5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2017
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016
7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016
8. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 31.5.2017
9. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
10. Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 -2022
11. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017
12. Zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti
13. Žiadosť Petra Duboveckého o predkupné právo na odkúpenie parcely 317 vedenej na LV 691
14. Žiadosť Petra Kurcina, Sulín č. 92 o prenájom pozemku
15. Žiadosť Jána Zagoru, Sulín 92 o prenájom pozemku
16. Žiadosť ZŠ s MŠ v Malom Lipníku o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť
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17. Rôzne: a) Informácia o zaradení územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu
do národného zoznamu území európskeho významu
b)

Príprava cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów 18.6.2017

c)

Oprava údajov v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 – budova obecného úradu a hasičskej
zbrojnice

18. Diskusia
19. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie

Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 13.15 hod. Privítal prítomných a

oboznámil ich s navrhovaným programom, ale požiadal o zmenu bodu programu a to bod 13 zaradil
namiesto bodu 3, pretože na zasadnutí bol prítomný aj p. Stacho, ktorého sa to týkalo.
Poslanci zmenený program jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil

Ing. Rastislava Hrińáka a Petra Hutníka. Poslanci návrh

jednomyseľne schválili.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ

Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že na základe uznesenia 141 bol zverejnený na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke v čase od 6.3.2017 do 28.4.2017 zámer predaja časti parcely KN-E
4420/1 Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej.
Žiadosť na individuálne potreby obce bola zaslaná 7.3.2017 a žiadosť na rekonštrukciu hasičských
zbrojníc 24.3.2017.
Obec zaslala výpis uznesenia č. 144 ohľadom projektu EUROVELO 11

Ľubovnianskemu

regionálnemu združeniu.

K bodu 13. Žiadosť Petra Duboveckého o predkupné právo na parcelu 317 vedenú na LV 691

Starosta povedal, že 20.4.2017 nám bola doručená žiadosť Petra Duboveckého, bytom Do Pažiť
977/88, Liptovské Sliače o predkupné právo na parcelu 317 vedenú na LV 691. V žiadosti uviedol, že
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je vlastníkom zvyšného dielu parcely. Túto žiadosť zaslal na základe zverejnenia zámeru predaja časti
parcely KN-E 4420/1 Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej, ktorí žiadali o odkúpenie 25 m2.
Starosta povedal, že na parcelu KN-C 317 nie je založený list vlastníctva, nakoľko tento pozemok nie
je vysporiadaný, takže žiadosť sa nezakladá na pravde. Poslanec Kuča si túto skutočnosť overil aj
v katastri nehnuteľnosti.
Pán Peter Dubovecký si dal vyhotoviť geometrický plán, na základe ktorého by z obecného pozemku
kúpil 73 m2.
Keďže na zasadnutí bol prítomný aj p. Stacho, starosta ho vyzval, aby sa k problematike vyjadril. Pán
Stacho povedal, že spolu s manželkou sú vlastníkmi rodinného domu, ale pozemok pod rodinným
domom nie je vysporiadaný, z toho dôvodu začali tento pozemok vysporiadavať. Časť domu je na
obecnej parcele a na zvyšnej sú neznámi vlastníci a to Lompartová Anna a Kuča Vasil.
Rodinný dom im darovala svokra a tak predkupné právo na obecný pozemok majú oni. Drevená
chalupa už bola v schátralom stave a oni si ju opravili.
Poslanci jednomyseľne zamietli žiadosť Petra Duboveckého a jednomyseľne schválili Kúpnu zmluvu
s Radomírom Stachom a Zuzanou Stachovou, rod. Šimalčíkovou.
Po tomto bode p. Stacho opustil rokovanie OZ.
K bodu 3. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2016 bol vypracovaný na základe Protokolu o vykonaní previerky
zachovávania zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti vykonanej Okresnou prokuratúrou
v Starej Ľubovni.
V návrhu bol zmenený Čl. 4 ods. 4 špecifikácia predmetu dane zo stavieb. Zmenila sa definícia
uvedená v písmene c) – definícia chaty a stavby na individuálnu rekreáciu a d) - garáže, a pribudli aj
písmena h) a i). Garáže sú teraz definované pod písmenami d) – f) .
Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 25.5.2017 do 9.6.2017. Návrh
bol zaslaný e-mailom aj poslancom OZ dňa 5.6.2017.
Poslanci Návrh Dodatku č. 1 jednomyseľne schválili.
K bodu 4. Návrh VZN Obce Sulín č. 1/2017 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za
tieto služby na území obce Sulín
Návrh VZN Obec Sulín č. 1 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby na území
obce Sulín bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 25.5.2017 do 9.6.2017. Návrh
bol zaslaný e-mailom aj poslancom OZ dňa 5.6.2017.
VZN bolo vypracované za účelom poplatkov vyberajúcich obcou, nakoľko doposiaľ sa tieto poplatky
vyberali iba na základe uznesení Obecného zastupiteľstva. Jedná sa o poplatok za prenájom kultúrnych

3

domov, priestorov v škole, hrobové miesto, vyhlásenie v miestnom rozhlase, poplatok za potvrdenie
a kopírovanie.
Poslanci návrh VZN jednomyseľne schválili.
K bodu 5. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2017
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský predložil na zasadnutie Návrh plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2017. Návrh plánu bol zverejnený aj na úradnej
tabuli obce. S návrhom plánu oboznámil prítomných starosta obce.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016
Na zasadnutie OZ predložil hlavný kontrolór obce stanovisko k záverečnému účtu obce Sulín za rok
2016. So stanoviskom poslancov oboznámil starosta obce.
Poslanci stanovisko jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 7. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016
Návrh Záverečného účtu obce bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od
19.5.2017 do 5.6.2017. Návrh bol zaslaný aj poslancom OZ dňa 5.6.2017.
Obec v roku 2016 hospodárila s prebytkom 358.647,48 EUR, ktorý bol zistený podľa ustanovenia §
10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2016 bol
vysporiadaný na splatenie krátkodobého úveru po prijatí transferu zo ŠR a z rozpočtu EÚ na
oprávnené výdavky pri výstavbe lávky v roku 2015 a to vo výške

336.595,42 € a na splatenie

dlhodobého úveru vo výške 17.163,54 € z prostriedkov KOCR Severovýchod Slovenska.
Upravený prebytok hospodárenia podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je v sume 4.888,52 EUR.
Starosta obce navrhuje tento prebytok použiť na tvorbu rezervného fondu.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
Poslanec Hutník požiadal o uvoľnenie zo zasadnutia zo súrnych dôvodov a zasadnutie opustil o 15,00
hod.
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K bodu 8. Plnenie rozpočtu k 31.5.2017
Starosta povedal, že plnenie rozpočtu bolo zaslané poslancom e-mailom dňa 5.6.2017. Rozpočet
príjmov po úprave je vo výške 83.882.- €, skutočné príjmy boli vo výške 35.888,47 €.
Rozpočet výdavkov po úprave predstavoval 83.882.- €, skutočné výdavky boli vo výške 31.547,52 €.
Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 4.340,95 €, ale v tom sú zatiaľ aj nevyčerpané dotácie vo
výške 233,07 €.
Poslanci Hriňák, Hricková a Kuča plnenie rozpočtu vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 9. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017
Starosta povedal, že úprava rozpočtu sa týka zvýšenia bežných príjmov o 7.618.- € a to príjmu
z dobropisu a dotácie z úradu práce na § 54 a § 50j.
Rozpočet príjmov a výdavkov sa zvyšuje na 91.500.- €.
Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednomyseľne schválili.
K bodu 10. Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 -2022
Starosta oboznámil poslancov so Správou o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Sulín k 31.5.2017.
Poslanci správu jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 11. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 obec obdŕžala 29.3.2017 od
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni. Starosta prečítal úlohy,
ktoré je potrebné zabezpečiť zo strany obce.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 12. Zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti
S protokolom o vykonaní previerky zachovávania zákonnosti na úseku miestnej dane
z nehnuteľnosti, ktorú nám zaslala Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa oboznámil prítomných starosta
obce. Taktiež prečítal upozornenie prokurátora na nesprávne zatriedenie kategórie stavieb a to c)
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chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, d) samostatne stojace garáže, e) stavby hromadných garáží,
f) stavby hromadných garáži umiestnené pod zemou.
Taktiež obec nedoručila niektoré rozhodnutia do vlastných rúk.
Poslanci to vzali na vedomie.
K bodu 13 – tento bod bol prerokovaný v poradí 3.
K bodu 14 Žiadosť Petra Kurcina, Sulín č. 92 o prenájom pozemku
Starosta prečítal žiadosť Petra Kurcina ml. o prenájom pozemku časti parcely KN- E 4414/1,
vedeného na LV 691 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký Sulín, o výmere 15 m2 za
účelom postavenia garáže. Tento pozemok doposiaľ mal v prenájme Peter Kurcin st.
Poslanci jednomyseľne schválili zámer prenájmu pozemku je z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a) ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a stanovuje
sa na obdobie 5 rokov vo výške 1.- €/m2.

K bodu 15 Žiadosť Jana Zagoru, Sulín č. 92 o prenájom pozemku
Starosta prečítal taktiež žiadosť Jana Zagoru o prenájom pozemku časti parcely KN- E 4414/1,
vedeného na LV 691 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký Sulín, o výmere 15 m2 za
účelom postavenia garáže. Aj túto časť parcely mal doposiaľ v prenájme Peter Kurcin st.
Poslanci jednomyseľne schválili zámer prenájmu pozemku je z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a) ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a stanovuje
sa na obdobie 5 rokov vo výške 1.- €/m2.

K bodu 16. Žiadosť

ZŠ s MŠ v Malom Lipníku o poskytnutie finančného príspevku na

záujmovú činnosť
Starosta prečítali žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť žiakov z našej
obce pre 6 žiakov základnej školy a 3 detí materskej školy, ktorí dochádzajú do Malého Lipníka.
Poslanci jednomyseľne schválili príspevok vo výške 30.- € na žiaka, tak ako to bolo aj pre ZŠ s MŠ
v Plavnici.
K bodu 17. Rôzne: a) )

Informácia o zaradení územia európskeho významu SKUEV0951

Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu
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K tomuto bodu starosta povedal, že aj naša obce je zaradená do navrhovaného územia európskeho
významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do národného zoznamu území európskeho významu.
Jedná sa o časti parcely v katastrálnom území Malý Sulín a to KN-E 448/1 a KN-C 265/1, 265/2
a 265/3. Zatiaľ ešte nie je schválený návrh vo vláde.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 17. Rôzne: b) Príprava cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów 18.6.2017
II. ročník cezhraničného stretnutia s Poliakmi sa bude konať 18. júna 2017. Podujatie, tak ako
v minulom roku, organizujeme v spolupráci s našim farským úradom, starostom a farnosťou
Zegiestowa. Stretnutie sa bude niesť v znamení posvätenia obrazu Božieho milosrdenstva, pri ktorom
sa budeme modliť

korunku Božieho milosrdenstva. Potom bude nasledovať kultúrny program,

v ktorom vystúpia zábavná skupina SVITTASENIOR zo Svitu, folklórny súbor zo Zegiestowa, naše
deti a mládež. Starosta popýtal poslanca Kuču, či by nemohla vystúpiť v programe aj jeho manželka,
speváčka ľudových piesní. Poslanec prosbu prednesie manželke.
Starosta povedal, že už objednal prenájom 2 ks mobilných WC. Bravčové mäso na guláš 20kg
zabezpečí poslanec Hriňák a taktiež aj slaninu na pirohy. Mäso bude aj z diviny. Guláš budú variť
Michal Hiľák, poslankyňa Hricková a referentka obce. Podávať sa budú aj pirohy, ktoré bude
pripravovať rodina Matviaková č. 51 a Helena Malastová č. 27. Poliaci by mali podávať ich jedlo –
bigoš ( kapusta s mäsom). O ozvučenie sa majú postarať taktiež oni.
Zakúpené je už aj nejaké občerstvenie. Bude potrebné zabezpečiť ešte stany, stoly, lavičky, plastové
misky, poháre, lyžičky a suroviny na guláš a pirohy.
Poslanci sa budú podieľať pri príprave podujatia a podávania občerstvenia.
Poslanci prípravu stretnutia vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 17. Rôzne: c) )

Oprava údajov v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 – budova obecného

úradu a hasičskej zbrojnice
Nakoľko na predchádzajúcom zasadnutí poslanci navrhli požiadať o dotáciu na hasičskú zbrojnicu,
starosta sa informoval o podmienkach jej poskytnutia. Nakoľko hasičská zbrojnica nie je na LV č. 1
zapísaná, je evidovaná iba budova obecného úradu, bude potrebné požiadať kataster o opravu
a zapísať budovu ako obecný úrad s hasičskou zbrojnicou. Projektová dokumentácia výstavby bola
vypracovaná

na MNV + požiarna zbrojnica. Stavebné povolenie ani kolaudačné sa na úrade

nenachádza. Budova od jej postavenia slúžila ako MNV s požiarnou zbrojnicou.
Poslanci jednomyseľne schválili návrh na opravu údajov na LV.
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K bodu 18. Interpelácie poslancov - diskusia

Starosta povedal, že dňa 24.4.2017 bolo zvolané stretnutie obcí ohľadom povodňovej prehliadky
toku Poprad. Stretnutie sa konalo v Mníšku n/Popradom a zvolal ho Okresný úrad Prešov, odbor
starostlivosti o ŽP. Prešli okolo toku a vytkli nám neporiadok v jeho okolí.
V časti pri Sulínke je poškodený oporný múr, tak uvažujú o tom, že oprava by sa mohla vykonať cez
mimoriadnu situáciu.
Poslanec Kuča navrhuje, či by v rámci tejto situácie nemohla sa v tejto časti navýšiť cesta, nakoľko
je tu často zaplavená.
Poslankyňa Hricková upozornila na veľké konáre, ktoré zasahujú do štátnej cesty a znemožňujú
vodičom hlavne vyšších vozidiel bezproblémový prechod.
Starosta odpovedal, že je veľký problém so štátnymi lesmi, ktorým tento úsek patrí.
Poslanec Hriňák sa pýtal ohľadom likvidácie stavebného odpadu a riešenia vývozu TKO nakoľko
kontajnery sú plné a podľa jeho názoru jeden vývoz mesačne nepostačuje. Navrhuje zmeniť spôsob
vývozu.
Starosta povedal, že ak by sme chceli viac vývozov museli by sme navýšiť poplatok za obyvateľa,
pretože obec už aj tak dopláca. Zmeniť systém vývozu je možné až od ďalšieho roka prijatím VZN
o množstvovom zbere. Ďalej povedal, že pri vývozu TKO pri kontajneroch sa nachádzajú aj vrecia,
ktoré EKOS nemôže brať, pretože nie sú zaplatené.
Starosta oboznámil prítomných s výzvou 7.4 z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Pre nás je
žiadúca aktivita č. 1 - rekonštrukcia kultúrnych domov a aktivita č. 2 – rekonštrukcia domov smútku.
Pre nás by bolo dobré zapojiť sa do obidvoch projektov, ale bude potrebné požiadať niekoho
o napísanie žiadosti. Taktiež je dôležitá spoluúčasť obce.

Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil
o 17,00 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák

Štefan Romaňák

Peter Hutník

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 11. júna 2017
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 148
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s ch v a ľ u j e

program zasadnutia obecného zastupiteľstva po úprave takto:

1.

Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice

2.

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

3.

Žiadosť Petra Duboveckého o predkupné právo na odkúpenie časti obecnej parcely KN-E
4420/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín

4.

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

5.

Návrh VZN Obce Sulín č. 1/2017 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto
služby na území obce Sulín

6.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2017

7.

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016

8.

Návrh Záverečného účtu obce za rok 2016

9.

Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 31.5.2017

10. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
11. Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 -2022
12. Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017
13. Zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti
14. Žiadosť Petra Kurcina, Sulín č. 92 o prenájom pozemku
15. Žiadosť Jána Zagoru, Sulín 92 o prenájom pozemku
16. Žiadosť ZŠ s MŠ v Malom Lipníku o poskytnutie finančného príspevku na záujmovú
činnosť
17. Rôzne: a) Informácia o zaradení územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok
Popradu do národného zoznamu území európskeho významu
b) Príprava cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów 18.6.2017
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c) Oprava údajov v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 – budova obecného úradu
a hasičskej zbrojnice
18. Diskusia
19. Záver
B. v o l í

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

C. u r č u j e Ing. Rastislava Hriňáka a Petra Hutníka za overovateľov zápisnice
Hlasovanie:

Za :

4

Proti:

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 149
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
konštatuje, že
za účelom predaja časti parcely Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej bol zverejnený zámer
predaja pozemku na úradnej tabuli obce a internetovej stránke v čase od 6.3.2017 do 28.4.2017.
Žiadosť na individuálne potreby obce bola zaslaná 7.3.2017 a žiadosť na rekonštrukciu hasičských
zbrojníc 24.3.2017.
Obec uzatvorila zmluvu s ĽRZ ohľadom projektu EUROVELO 11.

Hlasovanie:
Za:
4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 150
Žiadosť Petra Duboveckého o predkupné právo na odkúpenie časti obecnej parcely
KN-E 4420/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. n e s ch v a ľ u j e
predaj časti parcely KN-E 4420/1 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej na LV 691, nachádzajúcej
sa v katastrálnom území Veľký Sulín

Petrovi Duboveckému z dôvodu nepravdivých informácií

uvedených v žiadosti.

10

Hlasovanie:
Za: 4

0

Proti:

Zdržali sa: 0

B. s ch v a ľ u j e
Návrh Kúpnej zmluvy s Radomírom Stachom a Zuzanou Stachovou rod. Šimalčíkovou, bytom Vyšné
fabriky 15/19, Liptovský Hrádok, v súlade s § 9a) ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o predaj časti parcely 4420/1 – zastavané plochy
a nádvoria, vedenej na LV 691, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín a to dielu 1
o výmere 25 m2, vo výške 2.- €/m2. Táto časť pozemku je zastavaná rodinným domom č. 117,
ktorého sú vlastníkmi.
Diel 1 bol odčlenený na základe geometrického plánu č. 106/2017 vyhotovenom geodetom Tomášom
Čapistrákom, Puškinova 2, 083 01 Sabinov dňa 23.1.2017.

Hlasovanie:
Za: 4

0

Proti:

Zdržali sa: 0

B. d o p o r u č u j e
starostovi obce uzatvoriť kúpnu zmluvu s Radomírom Stachom a Zuzanou Stachovou rod.
Šimalčíkovou

Uznesenie č. 151
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 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
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:
Za: 4

Proti:

0
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Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 152
Návrh VZN Obce Sulín č. 1/2017 o službách poskytovaných obcou a poplatkoch
za tieto služby na území obce Sulín
____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 1/2017 o službách poskytovaných obcou a
poplatkoch za tieto služby na území obce Sulín

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 153
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2017
___________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sulín na II. polrok 2017.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 154
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Sulín za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2016

Hlasovanie:
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Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 155
Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 bez výhrad
B. potvrdzuje, že

Prebytok rozpočtu v sume 358.647,48 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a)
a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol v rozpočtovom roku 2016
vysporiadaný:
- na splatenie krátkodobého úveru po prijatí transferu zo ŠR a z rozpočtu EÚ na oprávnené
výdavky pri výstavbe lávky vo výške 336.595,42 €,
- na splatenie dlhodobého úveru vo výške 17.163,54 € z prostriedkov KOCR
Upravený prebytok hospodárenia podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov je v sume 4.888,52 EUR.
C. s ch v a ľ u j e
použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
4.888,52 EUR.
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 156
Plnenie rozpočtu obce k 31.5.2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie

Plnenie rozpočtu obce k 31.5.2017 a to:
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Príjmy:

Rozpočet

Bežné príjmy :

Úprava

81.145,00

Skutočnosť

83.382,00

35.888,47

Kapitálové príjmy:

0,00

500,00

0,00

Finančné operácie :

0,00

0,00

0,00

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

Výdavky:

81.145,00

Rozpočet

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:

83.882,00

35.888,47

Úprava

Skutočnosť

76.145,00

81.382,00

31.547,52

5.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie :

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

81.145,00

83.882,00

31.547,52

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok vo výške 4.107,88 €
(nevyčerpané dotácie 233,07 €)
Rozdiel príjmov a výdavkov: 4.340,95 €

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

Uznesenie č. 157
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 3./2017
_____________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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0

s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej
i výdavkovej časti o 7.618,00 €.

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

91.500,00 €
91.000.- €

kapitálové príjmy :

500.- €

finančné operácie :

0.- €

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

91.500,00 €
89.000.- €
2.500.- €
0.- €

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 158
Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016-2022
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 – 2022.

Hlasovanie:

Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 159
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017
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Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 160
Zhodnotenie stavu zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Protokol o vykonaní previerky zachovávania zákonnosti na úseku miestnej dane z nehnuteľnosti

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 161
Žiadosť Petra Kurcina, Sulín č. 92 o prenájom pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Zámer prenájmu časti pozemku KN- E 4414/1, vedeného na LV 691 nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Veľký Sulín, o výmere 15 m2 za účelom postavenia garáže.
Prenájom pozemku je z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a stanovuje sa na obdobie 5 rokov.
Prenájom pozemku je stanovený vo výške 1.- €/m2. Tento pozemok bol doposiaľ v prenájme Petra
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Kurcina st., ktorý dal výpoveď z nájmu.

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 162
Žiadosť Jána Zagoru, Sulín č. 92 o prenájom pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Zámer prenájmu časti pozemku KN- E 4414/1, vedeného na LV 691 nachádzajúceho sa
v katastrálnom území Veľký Sulín, o výmere 15 m2 za účelom postavenia garáže.
Prenájom pozemku je z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a stanovuje sa na obdobie 5 rokov.
Prenájom pozemku je stanovený vo výške 1.- €/m2. Tento pozemok bol doposiaľ v prenájme Petra
Kurcina st., ktorý dal výpoveď z nájmu.

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 163
Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku o poskytnutie finančného
príspevku na záujmovú činnosť

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Poskytnutie finančného príspevku na záujmovú činnosť žiakov z našej obce, ktorí plnia povinnú
školskú dochádzku v ZŠ s MŠ v Malom Lipníku vo výške 30.- € na žiaka.
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Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 164
Rôzne:
a) Informácia o zaradení územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu
do národného zoznamu území európskeho významu
b)

Príprava cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów 18.6.2017

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

1. b e r i e n a v e d o m i e
a) Informáciu o zaradení územia európskeho významu SKUEV0951 Stredný tok Popradu do
národného zoznamu území európskeho významu nachádzajúceho v obci Sulín, katastrálne územie
Malý Sulín, parciel KN-C 265/1, 265/2 a 265/3 a parcely KN-E 448/1

2. b e r i e n a v e d o m i e
b)

Prípravu cezhraničného stretnutia Sulín – Zegiestów dňa 18.6.2017

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

0

Zdržali sa:

0

c) Oprava údajov v katastri nehnuteľnosti na LV č. 1 – budova obecného úradu a hasičskej
zbrojnice

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

opravu údajov na liste vlastníctva č. 1, na parcele č. KN-C 347/1, súpisné číslo 99 a to zapísať budovu
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Obecný úrad s hasičskou zbrojnicou. Budova sa od jej uvedenia do užívania využíva ako Obecný úrad
s hasičskou zbrojnicou.

Hlasovanie:
Za:

Hricková, Hriňák, Kuča

Proti:

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák

Zdržali sa:

0

Štefan Romaňák

Peter Hutník

Zapisovateľka :

0

starosta obce

Helena Malastová
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