Obec Sulín

Zápisnica
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa
15. septembra 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 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 2/2017 o vylepovaní volebných plagátov
na verejných priestranstvách
4. Návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia do domu
smútku
5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku v rámci
výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4, aktivita 2
6. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu kultúry č. 102
v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4,

aktivita 1
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 31.8.2017
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017, rozpočtovým opatrením č. 6/2017
9. Návrh zmluvy o prenájme obecného pozemku s Petrom Kurcinom a Jánom Zagorom
10. Žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážami pri bytovkách č. 92 a č. 93
11. Rôzne: a) Žiadosť JUDr. Dušana Ryboviča o odstránenie tvrdosti zákona pri vyrubovaní
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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b) Žiadosť chatárov z lokality za Baštou ohľadom pozastavenia vývozu odpadu
v mesiacoch november - apríl
c) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice
12. Interpelácia poslancov - diskusia
13. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 17.05 hod. Na začiatku zasadnutia nebol
prítomný poslanec Hutník. Starosta privítal prítomných a oboznámil ich s navrhovaným programom.
Poslanci program jednomyseľne schválili.
Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Rastislava Hriňáka a Ing. Lukáša Kuču. 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 predchádzajúceho zasadnutia OZ

Pri kontrole uznesení starosta konštatoval, že dňa 15.6.2017 bol zverejnený zámer prenájmu pozemku
časti pozemku KN- E 4414/1, vedeného na LV 691 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký
Sulín, za účelom postavenia garáže Petrovi Kurcinovi o výmere 15 m2 a Jánovi Zagorovi o výmere
taktiež 15 m2 za 1.- €/m2/rok.
Prenájom pozemku bol zverejnený 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 stanovil sa na obdobie 5 rokov.
Ohľadom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice starosta povedal, že požiadal Okresný úrad, odbor
katastrálny o opravu údajov v katastri a to o zápis budovy Obecný úrad s hasičskou zbrojnicou. Zápis
v KN bol vykonaný 14.8.2017. Ak by nebola hasičská zbrojnica zapísaná na LV, nemohli by sme
požiadať o poskytnutie finančného príspevku na jej rekonštrukciu.
Kúpna zmluva o predaji pozemku Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej bola podpísaná 3.7.2017
a 21.8.2017 bol vyhotovený Dodatok č. 1 za účelom opravy Čl. II. Kataster povolil vklad dňa
22.8.2017.
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K bodu 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 2/2017 o vylepovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli od 30.8.2017 do 14.9.2017 a zaslaný poslancom pred
konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva 12.9. e-mailom. Návrh VZN bol vypracovaný za účelom
zásady rovnosti výlepových plôch pre jednotlivé kandidujúce strany vo voľbách. Poslanci nemali
žiadne pripomienky a návrh VZN jednomyseľne schválili.
K bodu 4. Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia
do domu smútku
Návrh zmluvy bol taktiež zaslaný poslancom e-mailom 12.9. Starosta povedal, že na stretnutí so
zástupcami Roľníckeho družstva a urbariátov požiadal o pomoc pri zakúpení chladiaceho zariadenia
do domu smútku. Obec nemá dostatok finančných prostriedkov na nákup, tak navrhol združiť finančné
prostriedky. Predseda Roľníckeho družstva „Prameň“ Sulín po zasadnutí predstavenstva prisľúbil
700.- €, predseda Združenia bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo

Sulín 1.000.- € a

Združenie vlastníkov lesa obce Malý Sulín 400.- €. Obec vloží do výšky ceny chladiaceho zariadenia
1.200.- €. Celková cena na nákup chladiaceho zariadenia pre jedného zosnulého predstavuje 3.300.- €.
Poslanec Hriňák sa pýtal, či chladiace zariadenie podľa potreby bude možné premiestniť napr. do časti
Malý Sulín a Závodie.
Starosta odpovedal, že bude to možné. Taktiež podotkol, že bude potrebné určiť osobu, ktorá bude
zodpovedná za manipuláciu s chladiacim zariadením a s chodom domom smútku. Taktiež bude
potrebné dodržiavať prevádzkové hodiny na cintoríne.
Poslanci schválili výšku združených finančných prostriedkov za obec jednomyseľne.
K bodu 5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu
smútku v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie
7.4, aktivita 2
__________________________________________________________________________________
Starosta povedal, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 31.5.2017 výzvu na
predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu, prístavbu,
nadstavbu alebo výstavbu domov smútku. Dátum uzavretia výzvy je 30.11.2017. Minimálna výška
oprávnených nákladov je 10.000.- € a maximálna 120.000.- €. Na projektovú dokumentáciu
a stavebný dozor je vyčlenených 5% z COV. Výška podpory je 100 %.
Starosta navrhol zapojiť sa do výzvy. Navrhuje prístavbu a nadstavbu domu smútku. K tomuto bude
postačovať aj ohlásenie drobnej stavby.
Poslanec Kuča konštatoval, že bude potrebná na budove prípojka na 380 V, kvôli prácam, ktoré sa na
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cintoríne vykonávajú. .
Starosta povedal, že to preverí.
Poslanci jednomyseľne schválili zapojenie sa do výzvy.
K bodu 6. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu
kultúry č. 102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017,
opatrenie 7.4, aktivita 1
__________________________________________________________________________________
Starosta povedal, že Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila 31.5.2017

aj výzvu na

predkladanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu kultúrnych
domov. Dátum uzavretia výzvy je taktiež 30.11.2017. Minimálna výška oprávnených nákladov je
10.000.- € a maximálna 150.000.- €. Výška podpory je 100 % COV.
Obec už v minulom roku požiadala o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu domu
kultúry, ale výzva napokon bola zrušená. Za vypracovanie žiadosti sme zaplatili v minulom roku
2.700.- €. Navrhuje predložiť v rámci tejto výzvy novú žiadosť. V jestvujúcom projekte nie sú
zahrnuté ešte vonkajšie schody a žumpa.
Poslanci zapojenie sa do výzvy jednomyseľne schválili.

K bodu 7. Plnenie rozpočtu k 31.8.2017
Plnenie rozpočtu bolo zaslané poslancom e-mailom dňa 14.9.2017. Rozpočet príjmov po úprave je
vo výške 94.740.- €, skutočné príjmy boli vo výške 61.990,73 €.
Rozpočet výdavkov po úprave predstavoval 94.740.- €, skutočné výdavky boli vo výške 54.557,45 €.
Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 7.433,28 €, ale v tom sú zatiaľ aj nevyčerpané dotácie vo
výške 201,30 €.
Poslanci plnenie rozpočtu vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017, rozpočtovým opatrením č. 6/2017
Starosta vyzval referentku obce, aby oboznámila prítomných s návrhom na úpravu rozpočtu.
Povedala, že úprava rozpočtu sa týka zvýšenia príjmov a výdavkov a to o 7.100.- €.
Jedná sa o príjem zo združených príjmov vo výške 2.100.- € a prevod z rezervného fondu vo výške
5.000.- € na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie domu smútku, ktorá je potrebná k ohláseniu
drobnej stavby za účelom žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na jeho
rekonštrukciu.
Úprava rozpočtu vo výdavkovej časti sa týka aj spoluúčasti na projekte rekonštrukcie hasičskej
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zbrojnice a to vo výške 1600.- €. Za vypracovanie žiadosti sme uhradili už 500.- € a bude potrebné aj
za projektovú dokumentáciu, preto sme na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vyčlenili 2.000.- €.
Rozpočet príjmov a výdavkov sa zvyšuje na 101.840.- €.
Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednomyseľne schválili.
Referentka oboznámila prítomných aj s úpravou rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017
a rozpočtovým opatrením č. 5/2017, ktorými sa zvýšil rozpočet o 3.240.- € a to o dotáciu na činnosť
DHZ vo výške 3.000.- € a na aktivačnú činnosť MOS 240.- €. Tieto úpravy vykonal starosta obce.
Poslanci to vzali na vedomie.
K bodu 9. Návrh zmluvy o prenájme obecného pozemku s Petrom Kurcinom a Jánom Zagorom
Starosta povedal, že obec dňa 15.6.2017 zverejnila na základe uznesení č. 161 a 162 zámer
prenájmu časti parcely KN-E 4414/1 pre Petra Kurcina ml. a Jána Zagoru č. 92 obidvom o výmere 15
m2 za účelom výstavby garáže. Pripravili sme už aj zmluvu o prenájme, ktorú máme na schválenie,
avšak pred zasadnutím zastupiteľstva prišli žiadosti o odkúpenie časti tejto parcely.
O 18, 15 hod. na zasadnutie sa dostavil poslanec Hutník.
Keďže nasledujúci bod

sa týka odkúpenia časti tejto parcely ostatnými prenajímateľmi, starosta

navrhol tento bod spojiť.
Poslanci s tým súhlasili
K bodu 10. Žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážami pri bytovkách č. 92 a č. 93
Starosta prečítal žiadosti o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1 v katastrálnom území Veľký
Sulín, ktoré boli doručené na obecný úrad 13.9.2017 a to prenajímateľmi Matúšom Kučom č. 92,
Tomášom Živčákom č. 92, Zdenkom Živčákom č. 92, Lukášom Hutníkom č. 93, Petrom Kurcinom
ml. č. 92 a Jánom Zagorom č. 92 a to každý o výmere cca 15 m2. Na uvedenej parcele majú postavené
plechové garáže.
Starosta povedal, že pre nás je výhodnejší prenájom, pretože každý rok máme 15.- € od každého
prenajímateľa. Predajom by sme iba jednorazovo získali. Ak by poslanci schválili predaj, je za predaj
iba časti zastavanej garážami, pretože ak by v budúcnosti sa robil chodník, alebo nejaké vedenie, bol
by potom problém. Obec im umožní prístup ku garážam.
Poslanec Kuča sa vyjadril, že je za predaj časti pozemku.
Poslanec Hriňák navrhuje zvýšiť cenu za predaj požadovanej parcely.
Starosta odpovedal, že doposiaľ sme predávali pozemky za 2.- €/m2, ale boli to najmä parcely, ktoré sú
už zastavané dlhodobo, ale neboli vysporiadané.
Ďalej povedal, že podľa zákona je potrebné odpredávať na základe znaleckého posudku. Pri lávke sa
na základe znaleckého posudku pohybuje cena za pozemok od 8.- € do 10 €.
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Poslanec Hriňák navrhuje, že vzhľadom k tomu, že sa pozemky v obci dlhodobo predávajú za 2.- €, je
načase prehodnotiť cenu za odpredávané pozemky a to tak, aby sa vypracoval znalecký posudok pre
jednotlivé časti obce a posudkom sa stanoví cena pozemku v obci.
Starosta povedal, že posudok sa stanovuje na každú parcelu zvlášť. Obec by mala vysoké náklady.
Poslanci sa napokon dohodli, aby žiadatelia o kúpu pozemku si dali vypracovať znalecký posudok
podľa vyhotoveného geometrického plánu. Znalecký posudok bude následne slúžiť ako podklad pri
predaji prejednávaných pozemkov a vyhotovení kúpnej zmluvy.
Starosta povedal, ak vyriešiť žiadosti Kurcina a Zagoru, keď najskôr požiadali o nájom a teraz o kúpu
pozemku.
Poslanci sa zhodli, aby do konca roka, čiže do 31.12.2017, bola s nimi vyhotovená nájomná zmluva
a potom kúpna zmluva.
Za tento návrh hlasovali poslanci jednomyseľne.
Za odpredaj časti pozemku KN-E 4414/1 terajším nájomníkom sa hlasovania zdržal poslanec Kuča.
Ostatní hlasovali za odpredaj pozemku za cenu vyčíslenú znalcom.
K bodu 11. Rôzne: a) Žiadosť JUDr. Dušana Ryboviča o odstránenie tvrdosti zákona pri
vyrubovaní miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta prečítal žiadosť JUDr. Dušana Ryboviča z Bratislavy o odstránenie tvrdosti zákona pri
vyrubovaní miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V obci vlastní iba
chatu bez pozemku, ktorá je po opakovanom vykradnutí neobývateľná. V žiadosti uvádza, že v obci
sa zdržiava iba jeden – dvakrát v roku a prípadný odpad si berie zo sebou. V tomto roku poplatok
uhradil.
Poslanci sa zhodli v tom, že už uhradený poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za
rok 2017 sa z dôvodu poskytovania služby za tento rok meniť nebude, ale odporúča žiadateľovi, že ak
sa počas roka v obci nezdržuje ako uvádza, aby žiadosť o zníženie poplatku podával začiatkom roka.
Za tento návrh poslanci hlasovali jednomyseľne.
K bodu 11. Rôzne: )

Žiadosť chatárov z lokality za Baštou ohľadom pozastavenia vývozu

odpadu v mesiacoch november - apríl

Starosta povedal, že obci bol doručený list, ktorý nie je ani žiadosťou, na ktorom sú mená chatárov
s podpismi, ktorí sú podpísaní za súhlas, aby im bol pozastavený vývoz smetí a odstránený odpadkový
kôš od obecnej chaty v mesiacoch november - apríl . Tento list je podpísaný 8 chatármi. Nie je
uvedená ani kontaktná osoba.
Starosta povedal, že pri odosielaní rozhodnutí o vyrubení poplatku sme zasielali dotazník, ktorým sme
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chceli zistiť počet lôžok na jednotlivých chatách , ale okrem p. Ryboviča nám nikto naspäť neodoslal.
Ak by sme kontajner stiahli, nevie kde by dávali odpad, keď má poznatky, že aj v týchto mesiacoch
chatári na chaty chodia. Chatári sa vyhovárajú, že odpad tvoria aj poliaci, ktorí prechádzajú cez lávku.
Obec však platí aj tak vyšší poplatok, ako vyberie od chatárov.
Poslanci neschválili stiahnutie kontajnera od obecnej chaty v mesiacoch november – apríl.

K bodu 11. Rôzne: a) )

Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na

rekonštrukciu hasičskej zbrojnice
Starosta informoval prítomných o zaslaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorá bola zaslaná dňa

31.8.2017 a to v požadovanej výške

28.780.- €. Celkový rozpočet je vo výške 30.295.- €, z toho obec by sa mala podieľať vo výške 1.515.€. Za vypracovanie žiadosti sme uhradili spoločnosti DIERVILLA s.r.o. Prešov 500.- €
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 12. Interpelácie poslancov - diskusia

V diskusii najskôr vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných o postupe prác pri projekte
EuroVelo 11. „Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11- Prešov –
Muszyna – Mníšek nad Popradom“. Povedal, že najväčšie problémy majú obce Legnava a Malý
Lipník, v ktorých v rámci projektu majú byť postavené lávky cez rieku Poprad. ĽRZ požiadalo o
predĺženie termínu na podanie žiadosti, ale zatiaľ odpoveď neprišla. Poliaci žiadali o zvýšenie
premostenia lávky o 4,5 m a týmto vznikli problémy s vysporiadaním vlastníckych vzťahov a navýšil
sa aj celkový rozpočet projektu o 400 tis. €.
Ďalej starosta k blížiacemu sa mesiacu úcty k starším povedal, že uvažoval nad tým, aby sme
prichystali pre starších posedenie s kultúrnym programom a podaním obeda. V rozpočet máme
vyčlenených 500.- €. Požiadali by sme roľnícke družstvo o poskytnutie vozidla na dovoz tých, ktorí sa
sami nemôžu dostaviť.
Poslanec Hriňák sa pýtal, že ak prídu s doprovodom, či ten odíde, nebude ani na programe?
Navrhuje radšej darčeky pre starších, nie jedlo. Navrhuje taktiež vyhotoviť kalendáre do každej
domácnosti, tak ako v minulom roku.
Poslanec Hutník navrhuje poukážky na nákup potravín.
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Starosta povedal, že kalendáre môžeme dať vyhotoviť také, čo iba jedna strana bude o obci. Preverí
túto možnosť a taktiež zistí cenu jedného obeda.
Starosta povedal, že najnovším problémom v obci je výstavba oplotení. Oploteniami vznikajú
problémy pri susedných pozemkoch. Taký problém má aj obec s p. Šebrom, ktorý žiada vchod na svoj
pozemok zo zatrávnenej časti obecnej parcely, i keď je možnosť sa na tento pozemok dostať
z vyasfaltovanej časti.
Poslanci sú za návrh starostu, aby bol vchod z vyasfaltovanej časti.
Starosta poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a priebehu cezhraničného stretnutia.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil
o 20,15 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Štefan Romaňák

Bc. Emília Hricková

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
z XIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 15. septembra 2017
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 165
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. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 2/2017 o vylepovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách
4. Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia do domu
smútku
5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku
v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4,
aktivita 2
6. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu kultúry č.
102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4,
aktivita 1
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 31.8.2017
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017, rozpočtovým opatrením č. 6/2017
9. Návrh zmluvy o prenájme obecného pozemku s Petrom Kurcinom a Jánom Zagorom
10. Žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážami pri bytovkách č. 92 a č. 93
11. Rôzne: a) Žiadosť JUDr. Dušana Ryboviča o odstránenie tvrdosti zákona pri vyrubovaní
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
b) Žiadosť chatárov z lokality za Baštou ohľadom pozastavenia vývozu odpadu
v mesiacoch november – apríl
c) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice
12. Interpelácia poslancov - diskusia
13. Záver
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B. v o l í Ing. Rastislava Hriňáka a Lukáša Kuču do návrhovej komisie
C. u r č u j e Ing. Lukáša Kuču a Bc. Emíliu Hrickovú za overovateľov zápisnice
Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 166
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
konštatuje, že
dňa 15.6.2017 bol zverejnený zámer prenájmu pozemku časti pozemku KN- E 4414/1, vedeného na
LV 691 nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký Sulín, za účelom postavenia garáže Petrovi
Kurcinovi o výmere 15 m2 a Jánovi Zagorovi o výmere taktiež 15 m2 za 1.- €/m2/rok.
Prenájom pozemku bol zverejnený 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 stanovil sa na obdobie 5 rokov.
Ohľadom rekonštrukcie hasičskej zbrojnice starosta povedal, že požiadal Okresný úrad, odbor
katastrálny o opravu údajov v katastri a to o zápis budovy Obecný úrad s hasičskou zbrojnicou. Zápis
v KN bol vykonaný 14.8.2017. Ak by nebola hasičská zbrojnica zapísaná na LV, nemohli by sme
požiadať o poskytnutie finančného príspevku na jej rekonštrukciu.
Kúpna zmluva o predaji pozemku Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej bola podpísaná 3.7.2017
a 21.8.2017 bol vyhotovený Dodatok č. 1 za účelom opravy Čl. II. Kataster povolil vklad dňa
22.8.2017.

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča

Uznesenie č. 167
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 2/2017 o vylepovaní volebných
plagátov na verejných priestranstvách

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Sulín č. 2/2017 o vylepovaní velebných plagátov na
verejných priestranstvách.

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča

Uznesenie č. 168
Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia do domu
smútku
____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Výšku združených finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku za obec
a to 1.200.- €

B. s ch v a ľ u j e
Návrh zmluvy o združení finančných prostriedkov na nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku
pre jedného zosnulého

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča

Uznesenie č. 169
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu smútku
v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4, aktivita 2
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
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možnosť podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
a modernizáciu domu smútku do výšky 120.000.- €, výška podpory 100 %.

s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku
s prístavbou

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča

Uznesenie č. 170
Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu domu kultúry č.
102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020

č. 22/PRV/2017, opatrenie 7.4,

aktivita

1

________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
možnosť podania žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu
a modernizáciu domu kultúry do výšky 150.000.- €, výška podpory 100 %.

s ch v a ľ u j e
podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu domu kultúry
č. 102

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
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Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 171
Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2017 a to:

Príjmy:

Rozpočet

Bežné príjmy :

81.145,00

Úprava
94.240,00

Kapitálové príjmy:

0,00

500,00

Finančné operácie :

0,00

0,00

Skutočnosť
61.940,73
50,00
0,00

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

Výdavky:
Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:

81.145,00

Rozpočet

94.740,00

61.990,73

Úprava

Skutočnosť

76.145,00

92.240,00

54.557,45

5.000,00

2.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie :

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

81.145,00

94.740,00

54.557,45

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok vo výške 7.231,98 €
(nevyčerpané dotácie 201,30 €)
Rozdiel príjmov a výdavkov: 7.433,28 €

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák
Ing. Lukáš Kuča
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Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 172
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 6/2017
_____________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej
i výdavkovej časti o 7.100,00 €.

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

101.840,00 €
94.240.- €

kapitálové príjmy :

2.600.- €

finančné operácie :

5.000.- €

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

101.840,00 €
94.240.- €
7.600.- €
0.- €

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča

berie na vedomie
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2017 zo dňa 30.6.2017 a rozpočtovým opatrením č.
5/2017 z 10.8.2017, ktorým sa zvýšil rozpočet o 3.240.- € a to dotáciou na DHZ vo výške 3.000.- €
a príspevkom na aktivačnú činnosť MOS 240.- €.
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Uznesenie č. 173
Návrh zmluvy o prenájme obecného pozemku s Petrom Kurcinom a Jánom Zagorom

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
podanie

žiadostí o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1, na ktorú

predchádzajúce zasadnutie

obecného zastupiteľstva schválilo zámer prenájmu.
s ch v a ľ u j e
- zmluvu o prenájme časti parcely KN-E 4414/1 do 31.12.2017 Petrovi Kurcinovi č. 92 a Jánovi
Zagorovi č. 92, každému o výmere 15 m2 vo výške 1.- €/m2/rok

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča, Peter Hutník

Uznesenie č. 174
Žiadosti o odkúpenie pozemku pod garážami pri bytovkách č. 92 a č. 93

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
žiadosti o odkúpenie časti parcely KN-E 4414/1, vedenú na LV 691 a to žiadateľov Lukáša Hutníka
č. 93, Tomáša Živčáka č. 92, Zdenka Živčáka č. 92, Matúša Kuču č. 92, ktorí uvedenú časť parcely
majú v prenájme do 31.12.2017 a to každý o výmere 15 m2, žiadosti Petra Kurcina č. 92 a Jána Zagoru
č. 92, s ktorými ešte bude podpísaná nájomná zmluva do 31.12.2017.

s ch v a ľ u j e
zverejnenie zámeru predaja časti parcely KN-E 4414/1 – orná pôda, vedenú na LV

691,

nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký Sulín, o výmere každému 15 m .
2

Predaj pozemku je z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991
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Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Osobitný zreteľ je, že uvedená parcela sa nachádza
v blízkosti bytoviek.
Predaj pozemku bude stanovený na základe znaleckého posudku, ktorého náklady budú znášať
kupujúci.
Ku kúpnej zmluve bude potrené predložiť geometrické plány na každú novovytvorenú parcelu.

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: Ing. Lukáš Kuča

Peter Hutník

Uznesenie č. 175
Rôzne: a) Žiadosť JUDr. Dušana Ryboviča o odstránenie tvrdosti zákona pri
vyrubovaní miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
n e s ch v a ľ u j e
žiadosť JUDr. Dušana Ryboviča o odstránenie tvrdosti zákona pri vyrubovaní miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z dôvodu nevyužívania nehnuteľnosti na rok 2017

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča, Peter Hutník

Uznesenie č. 176
Rôzne:

b) Žiadosť chatárov z lokality za Baštou ohľadom pozastavenia vývozu odpadov

v mesiacoch november – apríl

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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n e s ch v a ľ u j e
pozastavenie vývozu odpadov chatárom v lokalite za Baštou v mesiacoch november – apríl

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča, Peter Hutník

Uznesenie č. 177
Rôzne: c) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu
hasičskej zbrojnice

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice ,
odoslanej dňa 31.8.2017 a to v požadovanej výške 28.780.- €. Celkový rozpočet je 30.295.- €, z toho
spolufinancovanie obce je vo výške 1.515.- €

Hlasovanie:
Za: Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Ing. Lukáš Kuča, Peter Hutník

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Štefan Romaňák

Bc. Emília Hricková

Zapisovateľka :

starosta obce

Helena Malastová
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