Obec Sulín

Zápisnica
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne , konaného dňa 14. februára 2016
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
Bc. Martin Kurcin
Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce
Ospravedlnení: Peter Hutník
Bc. Emília Hricková - PN
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 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované sociálne služby
4. Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
5. Zmluva o spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska
6. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavby: „Rekonštrukcia Domu kultúry
v Sulíne“
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 k 31.12.2015
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 1/2016
9. Menovacie dekréty pre členov krízového štábu obce
10. Informácia o zastavení exekúcie voči Gabrielovi Lokšovi na vymoženie pohľadávky vo výške 4.349,73 €
za ubytovaciu kapacitu v rokoch 1995 – 1998
11. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
12. Rôzne: a) Zámer predaja časti parcely KN-E 4420/1 Emílii Kasenčákovej
13. Interpelácie poslancov - diskusia
14. Záver
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K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 13.05 hod. Privítal prítomných a oboznámil
ich s navrhovaným programom. Poslanci program jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Bc. Martina Kurcina a Ing. Lukáša Kuču. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Martina Kurcina. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.

K bodu 2 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta konštatoval, že na predchádzajúcom zasadnutí dňa 13.12.2015 nebolo nič uložené.

K bodu 3

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby
Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na internetovej stránke obce od 29.1.2016
do 13.2.2016. Taktiež bol zaslaný aj na preštudovanie poslancom e-mailom. Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva poslanci predniesli zmeny v navrhnutom VZN a to v Čl. 5 v odstavci 4, a odstránenie
odstavcov 5 a 6. Týka sa to úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
Poslanci návrh po úprave jednomyseľne schválili.

K bodu 4 Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
Starosta povedal, že na zasadnutí obecného zastupiteľstva 4. októbra 2015 sme sa touto problematikou
už zaoberali. Vtedy sme boli proti vstupu do spoločnej sociálnej úradovne, nakoľko poslanec Kurcin, ktorý
je aj predsedom Občianskeho združenia-Sulín povedal, že všetku administratívnu prácu za obec budú
vykonávať oni.
Od tejto doby došlo k zmenám, nakoľko OZ- Sulín zatiaľ nedostalo žiadne finančné prostriedky na túto
činnosť.

Starosta predniesol Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie

sociálnych služieb s Mestom Stará Ľubovňa.
Poslanec Kurcin sa pýtal, či poplatok podľa počtu obyvateľov sa bude platiť každoročne, lebo iba
jednorazovo.
Starosta povedal, že to bude každoročne podľa skutočných nákladov predchádzajúceho roka. Poplatok sa
platí za chod kancelárie a pri vyúčtovaní sa delí na obce.
Hlavný kontrolór obce sa pýtal, či by túto činnosť nezvládla aj iná organizácia.
Poslanec Kurcin povedal, že OZ-Sulín už dalo vypracovať na základe lekárskeho nálezu 8 posudkov
a vyhotovilo aj rozhodnutie za obec, ktoré starosta podpísal. Za tieto posudky obec nič neplatila. O tom sme
hovorili aj na zastupiteľstve 4. októbra.
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Starosta povedal, že obec musí mať uzatvorenú zmluvu s posudkovým lekárom a na základe tohto vydá
rozhodnutie.
Kontrolór obce povedal, že rozhodnutia, ktoré boli vydané v roku 2015 sú už vyriešené, či stojí to zato, aby
sme uzatvorili zmluvu a platili každý rok na obyvateľa. Možno už nebude toľko žiadosti. Taktiež sa pýtal,
ako možno vypovedať zmluvu.
Starosta citoval z návrhu zmluvy, že ju možno vypovedať vždy k 31.12.
Ďalej povedal, že obec bude mať teraz problém zabezpečiť opatrovateľskú službu, keďže OZ-Sulín nedostalo
finančné prostriedky.
Poslanec Kurcin povedal, že ak opatrovaný podpíše zmluvu s iným poskytovateľom, OZ-Sulín nebude mať
s tým problém. Opatrovaný na základe vydaného rozhodnutia obce si sám môže vybrať od koho mu bude
zabezpečená opatrovateľská služba.
Taktiež povedal, že napr. pri II. stupni odkázanosti neznamená, že opatrovateľka sa bude starať
o opatrovaného. Opatrovateľka môže podľa stupňa odkázanosti iba dohľadať na opatrovaného.
Poslanec Hriňák sa pýtal, či spoločný obecný úrad ešte raz bude posudzovať posudky.
Poslanec Kurcin povedal, že už je všetko vypracované a je vydané aj rozhodnutie obce. Posudky
nevypracovávalo OZ-Sulín, sú to posudky lekárov.
Poslanci Hriňák a Kuča sa pýtali, na základe čoho boli vyberané osoby na opatrovanie a opatrovateľky.
Poslanec Kurcin povedal, že oslovili iba niektorých, ale požiadať o opatrovanie mohol ktokoľvek.
Na schôdzi Výkonného výboru OZ-Sulín vyzval, že kto by chcel ísť na opatrovateľský kurz, aby sa
prihlásili, pretože je taká možnosť. Kurz si môže vybaviť každý aj samostatne. Ešte stále kurzy prebiehajú.
Poslanci napokon návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
jednomyseľne schválili.

K bodu 5 Zmluva o spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska
Starosta prítomných oboznámil s uzatvorením zmluvy s Krajskou organizáciou cestovného ruchu
Severovýchod Slovenska. Zmluva bola uzatvorená 4.2.2016. KOCR nám poskytla finančný príspevok vo
výške 21 490.- €. Tento finančný príspevok môžeme použiť na splatenie dlhodobého úveru, ktorý sme
zobrali na spoluúčasť pri projekte: „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia.
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností pri spolupráci rozvoja cestovného ruchu na území PSK.
Príspevok podporí aj zachovanie kultúrneho a spoločenského života a zároveň povedie k presadeniu trvalo
udržateľného rozvoja cestovného ruchu. Finančné prostriedky môžeme použiť aj na úroky z krátkodobého
úveru- prekleňovacieho. Ak nám finančné prostriedky zo ŠR a EÚ prídu skôr, budeme musieť zvyšnú časť
vrátiť KOCR, pretože poskytnutý príspevok počíta s úrokmi 6.000.- €.
Keďže KOCR schválila pre obec 25.000.- €, dá zhotoviť aj grafické tabule upozorňujúce na lávku do
Poľska, ktoré starosta navrhol umiestniť pred Hniezdnym, smerom od Popradu a pred Ľubotínom, smerom

3

od Prešova. Dve smerové tabule budú umiestnené aj v Plavnici.
Kontrolór obce povedal, že aj dlhodobý úver by sme mali splatiť čo najskôr, aby sme ušetrili na úrokoch
z tohto úveru.
Starosta povedal, že by sme mohli ešte počkať, ak by sme nutne potrebovali vyššiu sumu peňazí, aby sme
opäť nezháňali.
Kontrolór navrhol v prípade potreby použiť prostriedky rezervného fondu.
Poslanci napokon zmluvu jednomyseľne schválili.

K bodu 6

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavby:

Rekonštrukcia Domu kultúry v Sulíne
Starosta povedal, že k žiadosti o poskytnutie príspevku z PPA na Podopatrenie 7.4 Podpora na investície
do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo, na
rekonštrukciu Domu kultúry je potrebné už mať vybraného aj dodávateľa stavby. Otváranie súťažných
obálok prebehlo 29.1.2016. Do súťaže sa prihlásili 3 firmy a to SLOVDACH, s.r.o., Ing. Milan Štupák –
IVS a NOVSTAV SL s.r.o. Víťazom súťaže sa stal SLOVDACH, s.r.o. s cenou 138.308,88 € vrátane DPH.
Lehota výstavby 35 dní. Členmi komisie boli Štefan Romaňák - starosta, Peter Kuča bytom Prešov a Ing.
Vladimír Uram z Prešova.
Obec uzatvorila Zmluvu o poradenskej a konzultačnej činnosti s Energia plus s.r.o. o poskytovaní odbornej,
poradenskej a konzultačnej činnosti v súvislosti s prípravou žiadosti o poskytnutie NFP. Zmluva je
uzatvorená na 2.700.- € s DPH.
Kontrolór obce povedal, že na predchádzajúcom zasadnutí starosta povedal, že všetko bude zadarmo
a predsa nie je.
Starosta povedal, že vtedy ešte to nevedel. Z EKOS-u dostaneme vrátený poplatok, ktorý sme vložili pri
projekte budovania kompostoviska. Bude asi vo výške 900.- €, ale zasa nám treba uhradiť poplatok MAS
Ľubovniansko okolo 300.- €. Z Úradu vlády nám schválili 9.000.- € na prístupovú cestu k lávke, ale ešte
oficiálne nič nemáme.
Poslanec Kuča sa pýtal, či sa podarilo znížiť rozpočet v projektovej dokumentácií rekonštrukcie domu
kultúry.
Starosta povedal, že sme znížili asi o 100 tis. €. Teraz sme však zistili, že bude potrebné vymeniť niektoré
trámy.
Poslanec Hriňák povedal, že obec sama bude musieť urobiť celý suterén, tak aby sa tam dal kotol, ďalej
žumpu, výkop na kanalizáciu, elektrickú prípojku, dvere do parku, maľby a nátery a búracie práce.
Poslanci oznámenie o výsledku vzali jednomyseľne na vedomie.
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K bodu 7 Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2015
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 bolo zaslané poslancom e-mailom. Výsledok rozpočtového hospodárenia
k 31.12.2015 je schodok vo výške -351.365,89 €, ale po odpočítaní úverov je prebytok vo výške 2.945,07 €.
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 je nasledovné:

Príjmy:

Rozpočet

Bežné príjmy :

86.790.-

Kapitálové príjmy:

0.-

Úprava

Skutočnosť

102.612.-

83.872,57

0.-

Finančné operácie :

344.523.-

Spolu:

431.313.-

459.923.-

Výdavky:

Rozpočet

Úprava

Bežné výdavky :

0.-

357.311.-

85.213.-

355.027,93
438.900,50 €

110.847.-

Skutočnosť
107.262,50

Kapitálové výdavky:

342.100.-

346.076.-

327.975,96

Finančné operácie :

4.000.-

3.000.-

675,25

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

431.313.-

459.923.-

435.913,71 €

Poslanci plnenie rozpočtu vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 8 Úprava rozpočtu obce na rok 2016- rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Návrh na úpravu rozpočtu som

predniesla ja. Rozpočet sme zvýšili o 27.823.- € v príjmovej

i výdavkovej časti rozpočtu. Príjmom príspevku na splatenie úveru z KOCR Severovýchod Slovenska
a zvýšením výnosu dane z príjmov o 2.533.- € sa zvýšil rozpočet o 24.023.- €.
Kontrolór obce navrhol, aby do rozpočtu sme dali aj čerpanie z rezervného fondu vo výške 3.800.- €
v prípade potreby na rekonštrukciu domu kultúry. Úpravou rozpočtu sa robili aj presuny na jednotlivých
položkách.

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

442.362.- €

Výdavky celkove:

v tom: bežné príjmy :

405.765.- €

v tom : bežné výdavky:
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kapitálové príjmy :

32.797.- €

finančné operácie :

3.800.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

442.362.- €
80.948.- €
7.643.- €
353.771.- €

Poslanci úpravu rozpočtu jednomyseľne schválili.
Po prejednaní tohto bodu hlavný kontrolór sa ospravedlnil a rokovanie zastupiteľstva opustil o 15,20 hod.

K bodu 9 Menovacie dekréty pre členov krízového štábu obce
Starosta oboznámil prítomných so zložením a činnosťou krízového štábu obce. Do krízového štábu
obce menoval za členov Helenu Malastovú, Bc. Emíliu Hrickovú, Bc. Martina Kurcina, Ing. Lukáša Kuču,
Františka Maľarčíka a Jána Kopáča. Krízový štáb riadi starosta obce v koordinácií s krízovým štábom
okresu. V prípade mimoriadnych situácií môže požiadať o pomoc aj súkromníkov.
Poslanec Kuča navrhol oboznámiť aj občanov o tom, že v prípade mimoriadnych udalostí majú poskytnúť
pomoc podľa svojich možnosti.
Poslanci informáciu o zložení krízového štábu vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 10

Informácia o zastavení exekúcie voči Gabrielovi Lokšovi na vymoženie pohľadávky vo

výške 4.349,73 €
Starosta prečítal Uznesenie Okresného súdu Košice, ktorý uznesením č.k. 37Er/2090/2004-29 zo dňa
11.6.2014 exekúciu zastavil. Toto uznesenie bolo doručené od súdneho exekútora JUDr. Michala Bulka dňa
8.2.2016 spolu s faktúrou za trovy exekúcie.
Jedná sa o exekúciu na vymoženie pohľadávky od Gabriela Lokšu vo výške 4.349,73 € za ubytovaciu
kapacitu v rokoch 1995 - 1998. Obec návrh na začatie exekúcie dala ešte v roku 2004. Dňa 26.3.2014 obec
dala návrh na zastavenie exekúcie, nakoľko súdny exekútor JUDr. Michal Bulko dňa 12.3.2014 dal
vyjadrenie, že pohľadávka sa javí ako nevymožiteľná. Obec uhradila 18.10.2004 preddavok vo výške 466,27
€. Odmena exekútora je vo výške 94.- €. Nevyčerpané prostriedky budú vrátené obci.
Poslanci vzali na vedomie informáciu o zastavení exekúcie a jednomyseľne schválili odpísanie
nevymožiteľnej pohľadávky.
K bodu 11 Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
Gabriel Lokša počas pôsobenia v Sulíne mal platiť aj poplatok za psa a to v rokoch 1998 – 1999 vo
výške 13,28 €. Keďže tak ako poplatok za ubytovaciu kapacitu, neplatil ani poplatok za psa a tento je tiež
nevymožiteľný. Starosta navrhol odpísanie pohľadávky.
Poslanci jednomyseľne schválili odpísanie poplatku za psa vo výške 13,28 €.
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Ako nevymožiteľná pohľadávka sa javí aj pohľadávka Michala Knapa č. 47, miestny poplatok za TKO
v roku 2013 vo výške 10.- €, povedal starosta obce. Nedoplatok vznikol tým, že syn Michala Knapa,
Rastislav, sa dlhodobo v obci nezdržiava a jeho otec nezaplatil zaňho tento poplatok, pretože jeho syn je
plnoletý. Poplatok bol vyrubený rozhodnutím č. 2310220047.
Poslanci jednomyseľne schválili odpísanie poplatku za TKO vo výške 10.- €.

K bodu 12 Rôzne : a) Zámer predaja časti parcely KN-E 4420/1 Emílii Kasenčákovej
Starosta oznámil poslancom, že bol za ním manžel Emílie Kasenčákovej a žiadal ho o možnosť
geometrického zamerania časti obecného pozemku, na ktorom je roky postavená dreváreň rodičov Emílie
Kasenčákovej a následne jej odkúpenie. Starosta mu povedal, že o týchto veciach rozhoduje obecné
zastupiteľstvo, takže musí podať žiadosť a uviesť o akú výmeru sa jedná. Keďže žiadna žiadosť nebola
doložená, poslanci vzali informáciu na vedomie.

K bodu 13 Interpelácie poslancov – diskusia
V diskusii vystúpil starosta obce ohľadom zvonkohry, ktorá je umiestnená na zvonici v časti Malý Sulín.
Povedal, že určil našu zamestnankyňu, ktorá chodila spisovať, kto je za, a kto proti tomu, aby zvonkohra
fungovala. Väčšina sa vyjadrila, že je za. Tí, ktorí boli proti sa vyjadrili, že súhlasia s tým, keď bude
zvonkohra zapínaná 3 x denne a nie každých 15 minút alebo každú hodinu.
Starosta povedal, že zvonkohru daroval obci Ján Štefaňák z Drienova.
Zvonkohra narobila roztržky medzi starostom a niektorými ľuďmi. Hlučné tóny narušujú ich pokoj.
Poslanec Kurcin povedal, že sa mali vyjadriť dotknutí ľudia, pretože poniektorí ju vôbec nepočujú, takže im
ani neprekáža.
Zoznam ľudí s podpismi je prílohou zápisnice.
Starosta ďalej povedal, že bola požiadavka, aby zvony v časti Malý Sulín boli napojené na elektrickú
energiu, aby sa nezvonilo ručne. Toto zapojenie by však stálo 1.200.- €. Vidí v tom finančný problém, kto
to uhradí.
Keďže už nikto nevystúpil v diskusii, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončil o 16,30 hod.
Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák
Bc. Martin Kurcin
Zapisovateľka : Helena Malastová
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Štefan Romaňák
starosta obce

Obec Sulín
Uznesenia
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 14. februára 2016
____________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 75
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s c h v a ľ u j e

program VI. zasadnutia po doplnení takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za
poskytované sociálne služby
4. Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
5. Zmluva o spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska
6. Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavby: „Rekonštrukcia Domu kultúry
v Sulíne“
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 k 31.12.2015
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 1/2016
9. Menovacie dekréty pre členov krízového štábu obce
10. Informácia o zastavení exekúcie voči Gabrielovi Lokšovi na vymoženie pohľadávky vo výške 4.349,73 €
za ubytovaciu kapacitu v rokoch 1995 – 1998
11. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
12. Rôzne: a) Zámer predaja časti parcely KN-E 4420/1 Emílii Kasenčákovej
13. Interpelácie poslancov - diskusia
14. Záver

8

B. v o l í

Bc. Martina Kurcina a Ing. Lukáša Kuču do návrhovej komisie

C. u r č u j e Ing. Rastislava Hrińáka a Bc. Martina Kurcina za overovateľov zápisnice
Hlasovanie:

Za

3

Proti:

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 76
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

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 77
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
sociálne služby
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 78
Návrh Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Schvaľuje
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Návrh zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 79
Zmluva o spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. B e r i e n a v e d o m i e
Uzatvorenie Zmluvy o spolupráci č. 03/2016 medzi Krajskou organizáciou cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska a Obcou Sulín

2. S c h v a ľ u j e
Použitie poskytnutých finančných prostriedkov vo výške 21.490.- € na účel uvedený v zmluve
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 80
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavby: „Rekonštrukcia Domu
kultúry v Sulíne“

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. B e r i e n a v e d o m i e
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na dodávateľa stavby: „Rekonštrukcia Domu kultúry v
Sulíne“.
Hlasovanie:
Za:
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3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 81
Plnenie rozpočtu obce za rok 2015 k 31.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015.

Príjmy:

Rozpočet

Bežné príjmy :

86.790.-

Kapitálové príjmy:

0.-

Úprava
102.612.-

83.872,57

0.-

Finančné operácie :

344.523.-

Spolu:

431.313.-

459.923.-

Výdavky:

Rozpočet

Úprava

Bežné výdavky :

Skutočnosť

85.213.-

357.311.-

110.847.-

0.355.027,93

438.900,50 €

Skutočnosť
107.262,50

Kapitálové výdavky:

342.100.-

346.076.-

327.975,96

Finančné operácie :

4.000.-

3.000.-

675,25

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

431.313.-

459.923.-

435.913,71 €

Krátkodobý úver: 336.595,42 €
Dlhodobý úver:
Úvery spolu:

17.715,54 €
354.310,96 €

Výsledok hospodárenia: schodok 351.365,89 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia po odpočítaní úverov: prebytok 2.945,07 €
Hlasovanie:
Za:
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3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 82
Úprava rozpočtu obce na rok 2016 – rozpočtové opatrenie č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

S ch v a ľ u j e
1. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2016, ktorým sa navyšujú príjmy a výdavky o 27.823.- €.
Predložený návrh bol navýšený o čerpanie rezervného fondu vo výške 3.800.- € na rekonštrukciu
a modernizáciu. Rozpočtovým opatrením sa upravovali aj jednotlivé položky rozpočtu.

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

442.362.- €

v tom: bežné príjmy :

405.765.- €

kapitálové príjmy :

32.797.- €

finančné operácie :

3.800.- €

Výdavky celkove :

442.362.- €

v tom : bežné výdavky:

80.948.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

7.643.- €
353.771.- €

Hlasovanie:
Za: 3

Proti:

Zdržal sa: 0

0

Uznesenie č. 83
Menovacie dekréty členom krízového štábu obce
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
Odovzdanie menovacích dekrétov členom krízového štábu obce Sulín a to Helene Malastovej, Bc. Emílii
Hrickovej, Bc. Martinovi Kurcinovi, Ing. Lukášovi Kučovi, Františkovi Maľarčíkovi a Jánovi Kopáčovi.

Hlasovanie:

Za:

12

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 84
Informácia o zastavení exekúcie voči Gabrielovi Lokšovi
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
Informáciu Okresného súdu Košice II , ktorý uznesením č.k. 37Er/2090/2004-29 zo dňa 11.6.2014 zastavil
exekúciu voči Gabrielovi Lokšovi ohľadom vymoženia pohľadávky vo výške 4.349,73 € za ubytovaciu
kapacitu v rokoch 1995 – 1998
s ch v a ľ u j e
odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky vo výške 4.349,73 € .

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 85
Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) s ch v a ľ u j e
odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky a to poplatku za psa z rokov 1998 – 1999 poplatníka Gabriela
Lokšu vo výške 13,28 €.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

b) s ch v a ľ u j e
odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky za komunálny odpad - Michal Knap , Sulín č. 47 vo výške 10.- €.
Pohľadávka je z roku 2011 za syna Rastislava, ktorý sa v obci dlhodobo nezdržiava.

Hlasovanie:
Za:

13

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 86
Rôzne - Zámer predaja pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne vzhľadom k nepredloženiu písomnej žiadosti

Berie na vedomie
Informáciu o záujme odkúpenia časti pozemku KN- E 4420/1 - zastavané plochy a nádvoria, vedenej na
LV 691, nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Sulín Emílii Kasenčákovej rod. Pjatákovej, bytom Stará
Ľubovňa .

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice:
Ing. Rastislav Hriňák
Bc. Martin Kurcin

Štefan Romaňák
starosta obce
Zapisovateľka :
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Helena Malastová

