Obec Sulín

Zápisnica
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 20. augusta 2015
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
Ing. Lukáš Kuča
Bc. Martin Kurcin
Ospravedlnený : Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce
Zapisovateľka: Helena Malastová
Program:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
2. Informácia o ukončení stavebných prác projektu: „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce
a rozvoja pohraničia“
3. Prijatie úveru a zriadenie záložného práva na pohľadávky
4. Slávnostné otvorenie lávky
5. Diskusia
6. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Romaňák o 8,00 hod. Privítal
prítomných a oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Starosta obce do návrhovej komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Bc. Martina Kurcina. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
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Za overovateľov zápisnice určil Ing. Rastislava Hriňáka a Petra Hutníka.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 2
Informácia o ukončení stavebných prác projektu: „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka
spolupráce a rozvoja pohraničia“

Vzhľadom k tomu, že končí projekt v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika 2007 - 2013, názov projektu : "Sulín - Muszyna- Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja
pohraničia" , kód projektu WTSL.01.01.00-12-149/10-00, starosta oboznámil poslancov s potrebou prijatia
úveru. Projekt je spolufinancovaný z ERDF vo výške 85 %, zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % a obec sa
podieľa 5%-ným spoluúčasťou.
Stavebné práce na slovenskej strane začali 3.2.2015 a ukončenie stavebných prác bolo 23.6.2015. Doposiaľ
ešte lávka nie je skolaudovaná. Kolaudácia by mala byť 3.9.2015. Slávnostné otvorenie lávky by malo byť
po 15.9.2015, ale presný termín ešte nie je známy. Musíme to riešiť s Mestom Muszyna.
Starosta povedal, že podľa pôvodného rozpočtu celkové náklady projektu mali byť vo výške vo výške
1.279.104,06 €, z toho na poľskej strane 785.471,06 €, čo je 61,41 % a na slovenskej strane 493.633.- €, čo
je 38,59 %.
Vzhľadom k tomu, že stavebné firma Budownictwo Komunikacyjne inž. Walenty Kuśnierz z Noweho
Saczu vyhrala výberové konanie a znížila náklady na výstavbu lávky, pôvodný rozpočet na stavbu sa znížil
na slovenskej strane zo 460.331,21 € na 314.174,96 €. Zvýšili sa náklady na aktualizáciu projektovej
dokumentácie o 13.800.- €.
K dnešnému dňu sme dostali faktúry za stavebné práce vo výške 261.812,47 €, k tomu musíme odviesť
DPH vo výške 52.362,49 €, faktúra za stavebný dozor je vo výške 8.880.- €, faktúra za vyhotovenie
informačnej tabule a pamätnej tabule je vo výške 576.- €, aktualizácia projektovej dokumentácie 13.800.- €.
Za externý manažment bude vyhotovená faktúra vo výške 16.880.- € po ukončení všetkých prác.
Celkové výdavky predstavujú 354.310,96 €. V rokoch 2010 až 2014 sme uhradili už náklady v rámci tohto
projektu vo výške 5.836,79 €. Tieto nám 29.7.2015 boli uznané ako oprávnené náklady. V tom boli
zahrnuté : aktualizácia projektovej dokumentácie vo výške 2.476,79 € ( rok 2014) , verejné obstarávanie vo
výške 980.- € ( rok 2014) , vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy 2.380.- € ( rok 2010 a 2014).
Poslanci tieto informácie vzali jednomyseľne na vedomie.
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K bodu 3 Prijatie úveru a zriadenie záložného práva na pohľadávky
Starosta povedal, že dnes máme ísť vybaviť úvery a to prekleňovací vo výške maximálne 469.000.- € a
na spolufinancovanie obce vo výške maximálne 24 000.- €.
Úvery budeme brať zo Slovenskej sporiteľne, a.s., ktorá bola vybraná na základe prieskumu trhu dňa
21.3.2014.
Taktiež je potrebné zriadiť záložné právo na pohľadávky zo všetkých bežných účtov, ktoré bude
registrované v NCRzp.
Taktiež povedal, že od VÚC má prisľúbených 24 tis. € na spolufinacovanie projektu, ale ešte nie je známe,
kedy nám poskytnú tieto financie.
Poslanci jednomyseľne udelili súhlas s prijatím úveru.

K bodu 4

Slávnostné otvorenie lávky

Starosta povedal, že dal urobiť informačnú tabuľu, na ktorej budú vyznačené vzdialenosti jednotlivých
bodov od lávky, aby sa turisti vedeli orientovať . Ak to bude možné, plánuje ju osadiť na samoraste z dreva.
V okolí lávky je potrebné urobiť ešte dlažbu na naše náklady, lebo je to mimo projektu. Parkovisko pred
obecnou chatou je už hotové, ale je potrebné ho označiť.
Ďalej starosta vyzval poslancov aby predniesli návrhy na slávnostné otvorenie lávky.
Starosta navrhuje, aby uvítanie robili dve krojované osoby.
Poslanec Kurcin navrhol, že o hudbu by sa mohli postarať aj Imrichovci. Taktiež by bolo potrebné postaviť
nejaký stan.
Poslanci Kuča a Hriňák navhujú pozvať hudobnú skupinu Zamiškovci a spievať by mohla aj speváčka
ľudových piesní Natália Kučová.
Lavičky by sme mohli požičiať aj z Novej Ľubovne, taktiež bude potrebné požičať aj stany.
Poslanec i navrhujú osloviť Poľovnícke združenie Sulínka , aby sponzorovali a pripravili guláš. Bude
potrebné zakúpiť plastové misky, poháre, lyžice, občerstvenie a aperitív.
Poslankyňa Hricková povedala, že koláče zabezpečí ona.
Poslanec Hutník navrhol, aby pozvánky zabezpečil Ing. Milan Malast, ale poslanec Kuča sa na to podujal
sám.
Čo sa týka pozvania, starosta navrhol pozvať niekoho z vlády a z ministerstva, ak sa mu to podarí, nakoľko
ešte stále nie je presný termín otvorenia. Ak by bolo možné, pozval by aj prezidenta SR Andreja Kisku.
Poslanci navrhli pozvať čestných občanov Sulína a to Jaroslava Olekšáka
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a Jána Pjatáka, predsedu

Roľníckeho družstva „Prameň“ Sulín Františka Maľarčíka, predsedu ZBU Jána Kopáča, predsedu PZ
Sulínka ...Pastirčáka, pána Ladislava Myttníka z MVE, zástupcov spoločnosti Sulínka s.r.o., Miroslava
Tyliščáka a Annu Hiľákovú, ktorí sa podieľali na projekte lávky počas vykonávanie funkcie starostu, z VÚC
PSK predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka, riaditeľa SÚC PSK Ing. Vladimíra Kozáka, riaditeľa oblasti
Stará Ľubovňa SÚC PSK Ing. Michala Drobňáka, podpredsedu PSK JUDr. Štefana Bieľaka, Mgr. Patríciu
Janoškovú Hnátovú – vedúca odboru cezhraničnej spolupráce, poslancov VÚC z nášho okresu a to Ing.
Petra Sokola, JUDr. Annu Aftanasovú, Ing. Jozefa Kandráča a MUDr. Petra Bizovského.

Taktiež je

potrebné pozvať projektantov, stavebného dozora, externého manažmenta, predsedu ĽRZ, starostov obce
Mníšek nad Popradom, Malý Lipník, Starina, Legnava a Matysová .

K bodu 5 Diskusia
Poslanci diskutovali pri jednotlivých bodoch.

K bodu 6 Záver
Keďže už niekto ďalší nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil o 9,45
hod.

Štefan Romaňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
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Obec Sulín

Uznesenia
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 20. augusta 2015

Uznesenie č. 40
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
I.
udeľuje súhlas
1. s prijatím úveru vo výške úverového rámca od Slovenskej sporiteľne, as. Vo výške maximálne
493.000,- EUR za účelom financovania projektu cezhraničnej spolupráce „Sulín-MuszynaZegiestów - lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“
2. s podpisom bianko zmenky ako zabezpečenia úveru a so zriadením záložného práva na pohľadávky
zo všetkých bežných účtov vo financujúcej inštitúcii – banke, ktoré bude registrované v NCRzp ako
zabezpečenia hore menovaného Úveru , prípadne s ďalším zabezpečením Úveru podľa požiadaviek
financujúcej inštitúcie – banky.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženú zmluvnú dokumentáciu - úverovú zmluvu so
zabezpečením, záložnú zmluvu, zmenkovú zmluvu, splátkový kalendár (ďalej len „Úver“)

Hlasovanie: Za: 5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

II.

Obecné zastupiteľstvo obce Sulín
poveruje
starostu p. Štefana Romaňáka, aby ako zástupca obce Sulín, uzatvoril s bankou príslušné zmluvy o úvere a
ďalšiu zmluvnú dokumentáciu potrebnú pre prijatie Úveru.

Hlasovanie: Za: 5

Proti:
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0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 41

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) berie na vedomie
informáciu o ukončení stavebných prác pri výstavbe lávky „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce
a rozvoja pohraničia“

b) p o v e r u j e
starostu obce so zabezpečením slávnostného otvorenia lávky

Hlasovanie: Za: 5

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Štefan Romaňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
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Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 40/2015 Obecného zastupiteľstva v obci Sulín

Investičné akcie, ktoré budú financované z poskytnutého úveru:



Stavebné práce na Lávke – projekt Sulín- Muszyna- Zegiestów, vo výške 261.812,47 EUR



Prislúchajúca DPH k vystavenej faktúre 52.362,49 EUR



Stavebný dozor vo výške 8.880.- EUR



Informačná tabuľa vo výške 576.- EUR



PD vo výške 13.800.- EUR



Externý manažment vo výške 16.880.- EUR

Dňa 20.8.2015, Sulín
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