Obec Sulín

Zápisnica
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 15. júna 2016
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
Peter Hutník

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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Sulín za rok 2015
3. Návrh Záverečného účtu obce Sulín za rok 2015
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sulín
5. Komunitný plán obce Sulín 2016 - 2020
6. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti parcely KN – E 4420/1 a to dielov 10, 11,12,13 a 14
o výmere 73 m2 kupujúcej Emílii Kasenčákovej, bytom Stará Ľubovňa
7. Prenájom parcely Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
8. Informácia o možnosti podania žiadosti na základe výzvy Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko
9. Informácia o pozastavení exekúcie voči Dane Mižíkovej rod. Pivarníkovej Okresným súdom
Rimavská Sobota
10. Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2014 -2020, vypracovanie
nového PHSR
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11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2016
12. Rôzne : a) Informácia o splatení úverov
b) Informácia o geometrickom zameraní účelovej komunikácie Závodie - Medzibrodie
13. Interpelácie poslancov - diskusia
14. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 13.00 hod. Privítal prítomných a oboznámil
ich s navrhovaným programom. Poslanci program jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.
Za overovateľov zápisnice určil

Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Emíliu Hrickovú. Poslanci návrh

jednomyseľne schválili.

K bodu 2 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Sulín za rok 2015

Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský predložil na zasadnutie obecného
zastupiteľstva Stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2015 v ktorom konštatuje, že záverečný
účet dôveryhodne zobrazuje hospodárenie obce v bežnom a kapitálovom rozpočte a navrhuje ho
schváliť bez výhrad.
Poslanci to jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 3 Návrh Záverečného účtu obce Sulín za rok 2015
Záverečný účet bol zverejnený na webovej stránke obce Sulín a na úradnej tabuli od 18.5.2016.
K návrhu záverečného účtu neboli vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci dostali návrh záverečného účtu aj pri pozvánke na zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanci jednomyseľne schválili záverečný účet bez výhrad.
K bodu 4 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sulín
VZN o nakladaní s odpadmi bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a a na internetovej stránke obce dňa
1.6.2016. Starosta povedal, že nie je

ešte presne stanovené nakladanie s elektroodpadmi. VZN je

vypracované v zmysle nového zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorý je platný od 1.7.2016. Návrh VZN bol
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taktiež poslancom zaslaný e-mailom.
Poslanci návrh VZN č. 2/2016 jednomyseľne schválili.

K bodu 5

Komunitný plán obce Sulín 2016 - 2020

Obec už mala vypracovaný Komunitný plán na roky 2011 – 2015, takže teraz sme ho aktualizovali.
Komunitný plán bol zverejnený na úradnej tabuli od 24.5.2016 a zaslaný poslancom e-mailom spolu
s pozvánkou.
Poslanci Komunitný plán obce Sulín 2016 – 2020 jednomyseľne schválili.

K bodu 6 Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti parcely KN – E 4420/1 a to dielov 10, 11,12,13 a 14
o výmere 73 m2 kupujúcej Emílii Kasenčákovej, bytom Stará Ľubovňa
Návrh kúpnej zmluvy bol taktiež zaslaný poslancom e-mailom. Poslanci nemali k nemu žiadne
pripomienky, takže návrh kúpnej zmluvy jednomyseľne schválili. Kúpna zmluva bola vypracovaná podľa
zverejneného zámeru schváleného obecným zastupiteľstvom dňa 3.4.2016 vo výške 2.- €/m2.
Poslanci návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam jednomyseľne schválili.
K bodu 7 Prenájom parcely Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
Starosta povedal, že spolu s Jánom Hutníkom boli pozrieť na pozemku, na ktorom by mal záujem
umiestniť bufet na predaj občerstvenia, alkoholických a nealkoholických nápojov.
Starosta povedal, že p. Hutník sa bol informovať na RÚVZ v Starej Ľubovni, čo by bolo potrebné pri
povolení prevádzkovania občerstvenia z ich strany. Tí mu povedali, že v žiadnom prípade nemôže to byť
mobilný bufet, ale že to má mať pevné základy, musí byť napojený na vodu, elektrinu a musia byť postavené
toalety zvlášť pre mužov, ženy a personál. Pán Hutník aj keď má záujem o prenájom pozemku, zatiaľ sa ešte
nerozhodol či do toho pôjde, takže nájomnú zmluvu s p. Hutníkom sme nepripravili.
Poslanec Hriňák povedal, či sa mu to vôbec oplatí, iba ak v prípade dlhodobého prenájmu pozemku.
Poslanci túto informáciu vzali na vedomie.
K bodu 8 Informácia o možnosti podania žiadosti na základe výzvy Ochrana a rozvoj prírodného
a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko
Starosta povedal, že vyšla výzva v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko, na základe ktorej by sme
mohli požiadať o finančné prostriedky na rekonštrukciu chaty a parkoviska. Zahrnula by sa do toho trasa
z hradu Stará Ľubovňa cez obec Sulín až do Poľska. Na poľskej strane najskôr sa do toho pustilo tovaryšstvo,
v ktorej je aj firma Cechini, ale napokon od toho upustili. Teraz sa zapája do projektu Mesto Muszyna spolu
s VÚC PSK, ale nevieme či sa to všetko stihne pripraviť, pretože žiadosti je potrebné predložiť do 16.8.2016.
Možno bude aj druhé kolo na podanie žiadosti. Riaditeľ KOCR Mgr. Martin Janoško bol už na stretnutí
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v Muszyne, takže približne rozdelili rozpočet na slovenskej a poľskej strane. Na slovenskej strane je v pláne
aj cesta Medzibrodie - Závodie. Prepojila by sa cesta Stará Ľubovňa - Muszyna a Mníšek – Stary Sancz.
V projekte je zahrnutá aj obec Legnava, ale tá do toho nechce ísť, takže asi to za nich bude riešiť VÚC. Celý
projekt by bol vo výške 3 milióny eur.
Starosta povedal, že obec už dala vyhotoviť geometrický plán cesty Závodie – Medzibrodie v našom
katastrálnom území, čo je asi 250 m . Zatiaľ ešte nie je hotový. Vlastníkom cesty je urbariát Mníšek nad
Popradom, takže sa to bude asi riešiť dlhodobým prenájmom cesty.
Čo sa týka projektovej dokumentácie chaty, starosta povedal, že už má ponuky na jej vypracovanie. Pán
Slosarčík za vypracovanie

projektovej dokumentácie žiada 5.000.- € a projektantka Beáta Hriňáková

1.200.- €. Starosta oslovil ešte jedného projektanta z Novej Ľubovne, ale ten povedal, že on už takéto
projekty nerobí.
Poslanec Kuča sa pýtal, akým podielom by sa podieľala obec pri tomto projekte a či sa bude meniť aj účel
využívania chaty.
Starosta povedal, že obec by sa podieľala vo výške 5 % . Chata by slúžila ako informačné centrum. Taktiež
povedal, že na budúci rok asi vyjde výzva aj na rekonštrukciu ubytovacích zariadení.
Poslanec Kuča navrhuje, či by nebolo lepšie využívať chatu ako ubytovacie zariadenie, alebo je podmienka,
že to musí byť informačné centrum?
Starosta povedal, že je to podmienka. Ďalej povedal, že do budúcna by sa tu mohla zriadiť aj požičovňa
bicyklov alebo člnov. Je potrebné tu postaviť nejaké WC a sprchy.
Poslanec Hriňák sa pýtal, či by nebolo možné zamestnať pracovníka cez úrad práce. Navrhuje hornú časť na
chate urobiť tak, aby tam do budúcna mohli sa urobiť nejaké izby na ubytovanie.
Navrhuje požiadať o predloženie ešte aspoň jednej cenovej ponuky na projekt rekonštrukcie chaty
a parkoviska.
Poslanci tieto informácie vzali na vedomie.
K bodu 9 Informácia o pozastavení exekúcie voči Dane Mižíkovej rod. Pivarníkovej Okresným súdom
Rimavská Sobota
Starosta prečítal uznesenie Okresného súdu Rimavská Sobota o zastavení exekúcie voči Dane Mižíkovej
rod. Pivarníkovej. Nakoľko obec podala návrh na zastavenie exekúcie, súd náhradu trov konania priznal
obci. Obec má zaplatiť 123,96 €. Obec už zaplatila preddavok v roku 2004 vo výške 1.370.- Sk t.j. 45,48 €.
Exekúcia bola na vymoženie pohľadávky vo výške 236,70 €.
Predmetom exekúcie bola daň z nehnuteľnosti za roky 2001 – 2003. Daňovníčka neuhradila ešte daň za rok
2004 vo výške 78,90 €. Táto čiastka nebola daná na exekúciu, nakoľko v tomto čase nebola ešte po lehote
splatnosti.
Starosta povedal, že zbytočne je vymáhať pohľadávky prostredníctvom exekútora, lebo obec zaplatí poplatky
exekútorovi a aj tak pohľadávka ostáva nevymožiteľná.
Poslanci vzali na vedomie uznesenie okresného súdu a schválili jednomyseľne odpísanie pohľadávky vo
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výške 236,70 € + 78,90 €, t.j. 315,60 €.

K bodu 10 Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2014 -2020,
vypracovanie nového PHSR
Starosta povedal, že obec má vypracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky
2014 – 2020, ale v minulom roku bolo potrebné zosúladiť ho s novým zákonom č. 309/2014, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja. Raz ročne je potrebné prehodnotiť plnenie
programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a správy zasielať na VÚC .
Urobili sme prieskum, kto by nám mohol vypracovať nový PHSR a za akú cenu. Vybrali sme najnižšiu
ponuku, ktorú nám dal p. Babjak zo Spišskej Starej Vsi a to do 300.- €.
Poslanci navrhovali čo by mohlo byť zapracované do PHSR. Navrhujú zapracovať LED verejné osvetlenie,
multifunkčné ihrisko, autobusové zastávky, rekonštrukciu obecných budov, zriadenie obecného podniku.
K bodu 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2016
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský predložil na zasadnutie zastupiteľstva návrh plánu
kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, s ktorým oboznámil prítomných starosta obce.
Poslanci návrh plánu jednomyseľne schválili.
K bodu 12 Rôzne: a) Informácia o splatení úverov
Starosta informoval poslancov o tom, že 26.4.2016 obec dostala finančné prostriedky z prostriedkov EÚ
z Mesta Muszyna vo výške 301.164,31 €, ktorými žiadala splatiť istinu úveru dňa 11.5.2016 a zo ŠR dňa
8.6.2016 vo výške 35.431,11 €, ktoré žiadala splatiť 9.6.2016. Dňa 9.6.2016 sme požiali aj o predčasné
splatenie dlhodobého úveru, ktorého zostatok bol vo výške 16.383,54 €, ale tento prevod doposiaľ nebol
zrealizovaný. Pracovníčka SLSP nám povedala, že budeme musieť zaplatiť aj poplatok za predčasné
splatenie úveru, ale po vysvetlení dôvodu, že nám boli na tento účel poskytnuté prostriedky z KOCR od
poplatku upustili. Zatiaľ to však nemáme nijako podložené.
Na základe našej žiadosti dňa 14.10.2015 o prehodnotenie oprávnenosti výdavkov z roku 2010 z I. čiastkovej
správy vo výške 4.261,79 €, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dňa 14.12.2015 uznalo
nám ako oprávnené výdavky. Tieto však neuznalo Ministerstvo Infraštruktúry a rozvoja vo Varšave. Z tohto
dôvodu projektový manažér Ing. Rastislav Mochnacký napísal opäť žiadosť o prehodnotenie oprávnenosti
výdavkov, ktorú dal preložiť aj do poľštiny a zaslal do Mesta Muszyna. Mesto Muszyna, ako vedúci partner,
zaslala žiadosť o prehodnotenie na Ministerstvo Infraštruktúry a rozvoja do Varšavy dňa 14.6.2016.
Starosta verí, že nám tieto výdavky uznajú ako oprávnené, nakoľko každé euro je pre obec potrebné.
Poslanci uvedené vzali na vedomie.
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K bodu 12 Rôzne: b) Informácia o geometrickom zameraní účelovej komunikácie Závodie Medzibrodie
Starosta už pri 8 bode informoval poslancov o geometrickom zameraní cesty Závodie – Medzibrodie. Obec
vystavila objednávku geodetke Ing. Oľge Mlynarčíkovej, ktorá nám už vyhotovila aj geometrické zameranie
lávky do Poľska a cesty k lávke. Starosta povedal, že tento projekt bude zastrešovať VÚC Prešov.
K bodu 13 Interpelácie poslancov- diskusia
V diskusii najskôr vystúpil starosta, ktorý rozpovedal problémy s vodou v časti Malý Sulín. Nakoľko
voda po odobraní vzorky RÚVZ dňa 17.5.2016 nespĺňala požiadavku kvality pitnej vody, RÚVZ dňa
24.5.2016 vydal zákaz jej používania na pitné účely. Starosta povedal, že spolu s našimi pracovníkmi
vypustili vodojem, vydezinfikovali ho, vyčistili záchyty prameňov a vypustili vodu aj z hydrantov. Zakúpili
sme dávkovač na dávkovanie chlóru do vody, batériu na nabíjanie a časový spínač.
Dňa 10.6.2016 nám RUVZ vykonal kontrolný odber vzorky vody, ktorá už nebola závadná a zrušil zákaz
používania vody na pitné účely. Taktiež bola vykonaná aj kontrola vodojemu a záchytov v časti Malý Sulín.
Je potrebné vymeniť oplotenie a uzamknúť poklopy.
Poslanec Kuča sa pýtal, kedy bude stretnutie rodákov.
Starosta povedal, že myslel si, že stihneme ukončiť rekonštrukciu Domu kultúry a spojíme to s oslavami 400.
výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľký Sulín, ktorá je z roku 1616, ale doposiaľ ešte nemáme
schválené finančné prostriedky na projekt rekonštrukcie kultúry. Ďalej povedal, že s Poliakmi sa dohodli, že
v nedeľu 4. septembra 2016 by sme spoločne uskutočnili posvätenie lávky a uvarili aj guláš pre všetkých,
ktorí sa tejto udalosti zúčastnia.
Poslanec Kuča povedal, že 28. augusta bude Deň hasičov. V auguste bude aj futbalový turnaj, ktorý
organizuje OZ – Sulín, ale presný dátum ešte nevie.
Celý august je naplnený akciami, takže je potrebné nájsť vhodný dátum na oslavy výročia prvej písomnej
zmienky o obci.
Poslanec Hriňák je skôr za realizáciu projektov na rozvoj obce, ako za oslavy.
Poslanci napokon rozhodli o konaní osláv obce, ale zatiaľ nedohodli sa na konkrétnom termíne. Bude
potrebné dohodnúť podrobne celý program a určiť kto, čo, zabezpečí. Taktiež bude potrebné pripraviť aj
kultúrny program, zistiť možných hostí na vystúpenie v kultúrnom programe.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil o 16,30 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák
Bc. Emília Hricková
Zapisovateľka : Helena Malastová
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Štefan Romaňák
starosta obce

Obec Sulín
Uznesenia
z VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 15. júna 2016
____________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 95
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. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce Sulín za rok 2015
3. Návrh Záverečného účtu obce Sulín za rok 2015
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sulín
5. Komunitný plán obce Sulín 2016 - 2020
6. Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti parcely KN – E 4420/1 a to dielov 10, 11,12,13 a 14
o výmere 73 m2 kupujúcej Emílii Kasenčákovej, bytom Stará Ľubovňa
7. Prenájom parcely Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa
8. Informácia o možnosti podania žiadosti na základe výzvy Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko
9. Informácia o pozastavení exekúcie voči Dane Mižíkovej rod. Pivarníkovej Okresným súdom
Rimavská Sobota
10. Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2014 -2020, vypracovanie
nového PHSR
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2016
12. Rôzne : a) Informácia o splatení úverov
b) Informácia o geometrickom zameraní účelovej komunikácie Závodie - Medzibrodie
13. Interpelácie poslancov - diskusia
14. Záver

7

B. v o l í

Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka do návrhovej komisie

C. u r č u j e Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Emíliu Hrickovú za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Za

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 96
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Sulín za rok 2015

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2015

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 97
Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 bez výhrad
B. potvrdzuje, že
schodok rozpočtu v sume 351.365,89 € 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
z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný z úverov, ktoré boli vo výške 354.310,96 € na výstavbu
lávky SR-PL.
Zostatok finančných operácií v sume 2.945,07 €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu.
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Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 98
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sulín
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sulín č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Sulín

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 99
Komunitný plán obce Sulín 2016 - 2020

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Komunitný plán obce Sulín 2016 - 2020

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 100
Návrh kúpnej zmluvy na odpredaj časti parcely KN-E 4420/1 a to dielov 10,11,12,13 a 14 o
výmere 73 m2 kupujúcej Emílii Kasenčákovej, bytom Stará Ľubovňa
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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schvaľuje

a)

Kúpnu zmluvu na odpredaj časti obecného pozemku KN-E 4420/1 – zastavané plochy a nádvoria, vedenej
na LV 691, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín a to dielu 10 o výmere 4 m2, diel 11
o výmere 49 m2, diel 12 o výmere 4 m2, diel 13 o výmere 3 m2 a diel 14 o výmere 13 m2, spolu 73 m2, vo
výške 2.- €/m2 kupujúcej Emílii Kasenčákovej, bytom Stará Ľubovňa, 17. novembra 1/536.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 101
Prenájom parcely Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) berie na vedomie
Informáciu ohľadom dočasného upustenia od nájmu za účelom prevádzkovania občerstvenia žiadateľovi
Jánovi Hutníkovi, bytom Stará Ľubovňa, Letná 11, ktorej zámer už bol zverejnený
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 102
Informácia o možnosti podania žiadosti na základe výzvy Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
dedičstva cezhraničného územia v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o možnosti podania žiadosti na základe výzvy Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho
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dedičstva cezhraničného územia v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko, týkajúcu sa vyznačenia
turistických trás smerom zo Starej Ľubovne cez obec Sulín až do Poľska, ktorej súčasťou by bola aj údržba
obecnej chaty a parkoviska pred chatou.
2. s ch v a ľ u j e
zapojenie sa do projektu v rámci výzvy Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného
územia v rámci Programu Interreg Poľsko – Slovensko

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 103
Informácia o pozastavení exekúcie voči Dane Mižíkovej rod. Pivarníkovej Okresným súdom
Rimavská Sobota
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

A) berie na vedomie
Informáciu o pozastavení exekúcie voči Dane Mižíkovej rod. Pivarníkovej vo výške 236,70 € a to daň
z nehnuteľnosti za roky 2001, 2002 a 2003

B) s ch v a ľ u j e
Odpis pohľadávky na základe zastavenia exekúcie vo výške 236,70 € a odpis pohľadávky vo výške 78,90 €
za daň z nehnuteľnosti za rok 2004, ktorá nebola predmetom exekúcie, nakoľko ešte nebola po lehote
splatnosti.

Hlasovanie:
Za:
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4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 104
Plnenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2014 -2020,
vypracovanie nového PHSR

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A) berie na vedomie
Hodnotenie plnenia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2014 – 2020

B) s ch v a ľ u j e
Vypracovanie nového Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 105
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2016

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2016

Hlasovanie:
Za:
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4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 106
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
1. Informáciu o splatení úverov pri výstavbe lávky SR - PL a to krátkodobého vo výške 336.595,42 €
z prostriedkov EÚ a ŠR a dlhodobého úveru vo výške 17.715,54 € z príspevku poskytnutého KOCR Prešov

2. Informáciu o geometrickom zameraní účelovej komunikácie Závodie – Medzibrodie

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

Overovatelia zápisnice:

Ing. Rastislav Hriňák
Bc. Emília Hricková

Zapisovateľka :
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Helena Malastová

0

Zdržali sa: 0

Štefan Romaňák
starosta obce

