Obec Sulín

Zápisnica
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne- mimoriadneho,
konaného dňa 21. januára 2018
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
Ing. Lukáš Kuča
Neprítomní ospravedlnení: Bc. Martin Kurcin
Mgr. Jozef Jendrichovský – hlavný kontrolór obce
Zapisovateľka: Helena Malastová
P r o g r a m:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Použitie finančných prostriedkov zo schválenej žiadosti MAS Ľubovniansko
3. Protest prokurátora voči opatreniu starostu obce pri určení súpisného čísla
4. Interpelácia poslancov - diskusia
5. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce. Dôvodom bolo použitie
finančných prostriedkov, ktoré boli schválené MAS Ľubovniansko.
Starosta otvoril zasadnutie o 13,00 hod. Privítal prítomných a oboznámil ich

s navrhovaným

programom.
Poslanci program jednomyseľne schválili.
Starosta do návrhovej komisie navrhol Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Emíliu Hrickovú.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
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Za overovateľov zápisnice určil Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.

K bodu 2. Použitie finančných prostriedkov zo schválenej žiadosti MAS Ľubovniansko
Starosta povedal, že toto zasadnutie zvolal ohľadom použitia časti finančných prostriedkov, ktoré
boli schválené MAS Ľubovnianko, ktorého členom je aj naša obec.
MAS Ľubovniansko bola schválená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na základe výzvy
č. 21/PRV/2017 a to pre verejný sektor v prvej etape vo výške 360 tisíc eur a v druhej 324 tisíc eur.
Finančné prostriedky budú rozdelené členom združenia. Na každú obec pripadá 30 tis. €. Tieto
finančné prostriedky je možné presúvať medzi jednotlivými obcami v prípade, ak by niektorá obec
momentálne nemala na čo použiť. V rámci výzvy môžeme použiť na

rekonštrukciu miestnych

komunikácií, lávok, mostov alebo na rekonštrukciu budov.
Starosta navrhuje rekonštrukciu zvonice v časti Malý Sulín, súp. č. 183 a to výmenu strechy, okien,
vymurovanie vstupu do zvonice.
Pre obec je potrebná aj rekonštrukcia miestnej komunikácie v Hute, rekonštrukcia sociálnych zariadení
v kultúrnom dome č. 97, výmena elektroinštalácie na obecnom úrade a prerobenie schodov na
obecnom úrade.
Keďže je možné použiť finančné prostriedky iba na jednu z navrhovaných akcií, tak poslanci sa
napokon zhodli na rekonštrukcii zvonice.
Hutník navrhuje urobiť aj oplotenie okolo zvonice a vstupnú bránku, ak by bolo možné z týchto
finančných prostriedkov.
Projekt rekonštrukcie zvonice starosta navrhol urobiť poslancovi Hriňákovi, nakoľko pracuje v tejto
oblasti.
Napokon poslanci jednomyseľne schválili rekonštrukciu zvonice.

K bodu 3. Protest prokurátora voči opatreniu starostu obce pri určení súpisného čísla

Starosta prečítal Protest prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa, JUDr. PhDr. Jaroslava
Jarabinského, ohľadom preskúmania rozhodnutia o nadobudnutí stavby a určení súpisného čísla 194,
ktorý nám bol doručený 15.1.2018.
Povedal, že sme sa informovali na Okresnom úrade, odbore všeobecnej vnútornej správy ohľadom
určenia súp. čísla a bolo nám povedané, že čo sa týka určenia súpisného čísla zákon sme neporušili,
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pretože každá budova by mala mať pridelené súp. číslo. Taktiež ani na katastri nie je problém.
Starosta učil súpisné číslo na základe žiadosti splnomocnenkyne Petra Boreckého, ktorá predložila
originál plnej moci a my sme si to prekopírovali. Taktiež bola predložená darovacia zmluva z roku
1980, nakoľko budova stodoly bola postavená v roku 1945. Budova bola postavená na majetkovo
nevysporiadanej parcele, ktorú v roku 2014 vysporiadal p. Ján Maľarčík po neznámych vlastníkoch.
Prokurátor v proteste požaduje napadnuté opatrenie zrušiť v celom rozsahu. Do 30 dní odo dňa
doručenia je potrebné vyjadriť sa, či mu bolo vyhovené alebo nebolo vyhovené.
Poslanci Hutník a Kuča starostovi doporučujú nevyhovieť protestu a poslanci Hriňák a Hricková
vyhovieť.
Starosta povedal, že asi vyhovie protestu aj napriek tomu, že je presvedčený, že sme zákony
neporušili.

K bodu 4. Interpelácie poslancov - diskusia

Keďže poslanci nemali žiadne iné pripomienky a námety, starosta poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil o 14, 30 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Štefan Romaňák

Peter Hutník

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne – mimoriadneho,
konaného dňa 21. januára 2018
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 194
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s ch v a ľ u j e

program zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Použitie finančných prostriedkov zo schválenej žiadosti MAS Ľubovniansko
3. Protest prokurátora voči opatreniu starostu obce pri určení súpisného čísla
4. Interpelácia poslancov - diskusia
6. Záver
B. v o l í Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hrińáka do návrhovej komisie
C. u r č u j e Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka za overovateľov zápisnice
Hlasovanie:
Za:

4

Proti :

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 195
Použitie finančných prostriedkov zo schválenej žiadosti MAS Ľubovniansko
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) schvaľuje
použitie finančných prostriedkov vo výške cca 30.000.- na rekonštrukciu zvonice, súp. číslo 183
a oplotenie cintorína v časti Malý Sulín
Hlasovanie:
Za:

4

Proti :

4

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 196
Protest prokurátora voči opatreniu starostu obce pri určení súpisného čísla

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
Protest prokurátora JUDr. PhDr. Jaroslava Jarabinského

z Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa

ohľadom preskúmania rozhodnutia o nadobudnutí stavby a určení súpisného čísla 194
Doporučuje
Starostovi obce vyhovieť aby napadnuté opatrenie bolo ako nezákonné zrušené v celom rozsahu

Hlasovanie:
Za
Ing. Rastislav Hriňák

Proti : Peter Hutník

Bc. Emília Hricková

Ing. Lukáš Kuča

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Štefan Romaňák

Peter Hutník

Zapisovateľka:

Zdržali sa:

starosta obce

Helena Malastová
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