Obec Sulín

Zápisnica
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne , konaného dňa 28. júna 2015
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
Ing. Lukáš Kuča
Ospravedlnení : Bc. Martin Kurcin
Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce
Zapisovateľka: Helena Malastová
Program:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2014
5. Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
6. Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
7. Plnenie rozpočtu k 31.5.2015
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 4/2015
9. Úprava platu starostovi obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2015
11. Návrh zmluvy o prenájme pozemkov s Jánom Klembarom
12. Vstup obce do združenia „ MAS Ľubovniansko“
13. Uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014- 2020, Podopatrenie 7.3. - Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,
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zlepšovania a rozširovania
14. Rôzne:
a) Informácia o uzatvorení zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z ERDF a ŠR v rámci
programu : „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“, ukončenie
stavebných prác
b) Zmluva o spolupráci obce v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľská
republika – Slovenská republika, týkajúca sa výstavby cyklistických trás
c) Racionalizačné opatrenia Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku
d) Odovzdanie mostovky z mostného tanku MT-55A
e) Zmena otváracích hodín v predajni Potravín Alžbeta Borecká a v Pohostinstve
15. Diskusia
16. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Romaňák o 13,35 hod. Privítal
prítomných a oboznámil ich s navrhovaným programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Starosta obce do návrhovej

komisie navrhol Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka. Poslanci návrh

jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 2 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pri kontrole uznesení starosta povedal, že na predchádzajúcom zasadnutí poverili poslanci
hlavného kontrolóra obce vykonaním kontroly prípadného konfliktu záujmov starostu obce. Hlavný
kontrolór doposiaľ nepodal žiadne vyjadrenie k uvedenej problematike.

K bodu 3 Správa nezávislého audítora
Starosta obce prečítal Správu nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej o overení účtovnej
závierky k 31.12.2014.

Audítorka

konštatuje, že nezistila vo všetkých významných súvislostiach

skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky hospodárenia.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.
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K bodu 4 Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce
Stanovisko hlavného kontrolóra obce bolo poslancom zaslané e-mailom dňa 25.júna. V ňom
konštatuje, že Záverečný účet dôveryhodne zobrazuje hospodárenie obce v bežnom a kapitálovom rozpočte.
Odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať Návrh Záverečného účtu obce za rok 2014 s výrokom celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.
Poslanci po preštudovaní vzali stanovisko na vedomie jednomyseľne.
Stanovisko je prílohou zápisnice.

K bodu 5 Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Návrh Záverečného účtu Obce Sulín bol zverejnený na internetovej stránke obce a vyvesený na
úradnej tabuli v čase od 20.5.2015 do 20.6.2015. Poslancom bol zaslaný e-mailom 19.júna.
Starosta povedal, že hospodársky výsledok rozpočtového hospodárenia obce zistený podľa § 10 a § 16
zákona 583/2004 Z.z. za rok 2014 je schodok vo výške 4.953,84 €. Tento schodok bol vykrytý v roku 2014 z
rezervného fondu.
Poslanci Návrh Záverečného účtu Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 schválili
jednomyseľne bez výhrad.

K bodu 6 Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
Účtovníčka obce Helena Malastová informovala, že výsledok hospodárenia za rok 2014 je strata vo
výške – 1.388,01 €. Výsledok hospodárenia obce je rozdiel nákladov a výnosov. Účtovníčka povedala, že
audítorka si žiada, aby obecné zastupiteľstvo preúčtovanie výsledku hospodárenia na účet 428 –
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov schvaľovalo.
Poslanci výsledok hospodárenia schválili jednomyseľne.

K bodu 7 Plnenie rozpočtu obce k 31.5.2015
Plnenie rozpočtu k 31.5.2015 účtovníčka zaslala poslancom e-mailom 19.júna. Na zasadnutí
povedala, že obec má výsledok rozpočtového hospodárenia bez mimorozpočtových zdrojov schodok vo
výške 860,22 €.
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Plnenie rozpočtu k 31.5.2015 :
Príjmy:

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

86.790.-

91.166.-

33.705,61

Kapitálové príjmy:

0.-

0.-

Finančné operácie :

344.523.-

344.523.-

Bežné príjmy :

0.3.040,19

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

431.313.-

435.689.-

36.745,80 €

Výdavky:

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

Bežné výdavky :

85.213.-

89.588.-

34.564,83

Kapitálové výdavky:

342.100.-

342.101.-

Finančné operácie :

4.000.-

4.000.-

1.40,90

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

431.313.-

435.689.-

34.606,73 €

Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie jednomyseľne.
K bodu 8 Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Starosta obce predniesol návrh úpravy rozpočtu obce na rok 2015 rozpočtovým opatrením č. 4/2015,
ktorým sa zvyšujú príjmy a výdavky vo výške 5.960.- €. Zvýšenie príjmov a výdavkov je z dôvodu

prijatia 2 uchádzačov o zamestnanie do pracovného pomeru na základe § 54. ÚPSVR uhrádza
náklady vo výške 95 % a obec sa podieľa 5 %-nou spoluúčasťou. Taktiež je navrhnutá úprava vo
výdavkovej časti na položkách. Vykonaním tohto opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu.
Príjmy celkove :
v tom: bežné príjmy :

441.649.- €
97.126.- €

kapitálové príjmy :

0.- €

finančné operácie :

344.523.- €

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

441.649.- €
95.548.- €
342.101.- €
4.000.- €

Poslanci úpravu rozpočtu jednomyseľne schválili.
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K bodu 9 Úprava platu starostovi obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
Starosta obce predniesol návrh na zvýšenie platu v zmysle zákona 253/1994 Z.z. o platových
pomeroch starostov. Na základe tohto zákona obecné zastupiteľstvo raz ročne prerokuje plat starostu na
základe priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Obecné zastupiteľstvo môže
kedykoľvek, so súhlasom starostu, znížiť 1,49-násobok platu až na 0- násobok. Starosta povedal, že
priemerná mzda v NH v predchádzajúcom roku bola vo výške 858.- € x koeficient 1,49 , takže to vychádza
1.279 €. Je to viac o 51.- €.
Poslankyňa Hricková je proti zvýšeniu platu, nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov.
Poslanec Kuča sa pýtal, či tento koeficient sa môže v priebehu roka meniť.
Poslanec Hriňák povedal, že starosta si zaslúži zvýšenie, ale ak obec nemá momentálne na zvýšenie platu
navrhuje, aby plat ostal v takej výške ako doposiaľ. Ak obec ku koncu roka bude mať finančné prostriedky,
tak môže byť starostovi poskytnutá odmena.
Hutník- starosta si zaslúži zvýšenie platu, ale ak momentálne nemáme dostatok finančných prostriedkov, tak
nemôžme zvýšiť.
Napokon poslanci jednomyseľne neschválili návrh na úpravu platu starostu obce - zvýšenie.
Poslanci schválili plat starostu v takej výške ako doposiaľ, čím sa po prepočte mzdy v NH zníži koeficient
na 1,431.
Výpočet: 858 x 1,431 = 1.227,80 €, po zaokrúhlení 1.228.- €.
Starosta povedal, že za toto obdobie urobil dosť a je sklamaný z toho, že poslanci mu neschválili zvýšenie
platu.

K bodu 10 Plán hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
Plán hlavného kontrolóra bol zaslaný e-mailom poslancom dňa 25.júna. Kontrolór plánuje v II.
polroku vykonať 9 kontrol.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 11 Návrh zmluvy o prenájme pozemkov s Jánom Klembarom
K tomuto bodu starosta povedal, že telefonicky rozprával s p. Klembarom. Zámer prenájmu bol
schválený na predchádzajúcom zasadnutí a zverejnený na internetovej stránke obce a úradnej tabuli od
13.4.2015 do 29.4.2015. Nikto neprejavil záujem o prenájom týchto pozemkov. Starosta prečítal návrh
Zmluvy o nájme pozemkov. V návrhu nie je uvedený presný dátum nájmu, pretože momentálne je pán
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Klembara pracovne vzdialený. Starosta povedal, že p. Klembara by chcel postaviť 3 garáže, čiže by chcel
prenajať 45 m2 betónovej plochy na parcele KN-C 353 a celú parcelu KN- C 354, tak ako bolo schválené v
zámere.
Poslanci Kuča, Hriňák a Hutník navrhujú zapracovať do zmluvy skončenie nájmu v prípade potreby obce.
Lehota na odovzdanie pozemku do 60 dní. Taktiež doplniť, že pri nedodržaní zmluvných podmienok bude
zmluva vypovedaná.
Poslanec Hriňák navrhuje uviesť v zmluve nájom pozemku odo dňa ohlásenia drobnej stavby – výstavby
garáži obci.
Poslanci návrh zmluvy po doplnení jednomyseľne schválili.

K bodu 12 Vstup do združenia „MAS Ľubovniansko“
Starosta povedal, že nepozná celú históriu zakladania MAS ( Miestna akčná skupina) , ale v našom
okrese sú založené tri. V MAS Ľubovniansko sú združené obce Kolačkov, Jakubany, Nová Ľubovňa, Stará
Ľubovňa, Chmeľnica, Hajtovka, Matysová, Malý Lipník, Mníšek nad Popradom a Sulín.
Nie sú v tom združené iba obce, ale 51 % tvoria podnikateľské subjekty. Podnikateľské subjekty vstupujú za
tie obce, v ktorých majú miesto trvalého pobytu a nie podľa sídla podnikania.
Ak MAS dostane finančný príspevok, tento sa bude rozdeľovať nie medzi všetky obce, ale na konkrétny
projekt v danej obci.
Členský poplatok sa bude platiť podľa počtu obyvateľov asi vo výške 0,10 €/ obyvateľa.
Poslanci vstup obce Sulín do združenia MAS Ľubovniansko počas rokov 2015 – 2020 jednomyseľne
schválili.
Starosta povedal, že navrhol aby OZ Sulín bolo tiež v združení, ale tento návrh MAS zamietlo.

K bodu 13 Uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Programu

rozvoja vidieka SR 2014- 2020, Podopatrenie 7.3. - Podpora na širokopásmovú infraštruktúru
vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania

Starosta povedal, že uzatvoril Zmluvu o dielo s Premier Consulting s.r.o. na vyhotovenie žiadosti o NFP
v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020, Podopatrenie 7.3. - Podpora na širokopásmovú
infraštruktúru vrátane jej budovania, zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a
poskytovanie širokopásmového prístupu a elektronickej verejnej správy. Zmluva bola uzatvorená 15.4.2015.
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Týka sa zavedenia širokopásmového internetu v obciach, ktoré boli vyznačené ako biele miesta, čiže bez
signálu alebo so slabým signálom na internet. Obec zaplatila 1,20 s DPH za vypracovanie žiadosti. Za práce
sa nebude platiť nič. Signál bude vedený vzduchom, niekde nad cintorínom bude zachytený a potom po obci
rozvedený stĺpmi, kábel bude optický.
Starosta povedal, že je za konkurenciu, nakoľko internet z Livenet-u nepokrýva všetky časti. Pán Kandráč z
Livenet-u bol za starostom a povedal, že aj on by chcel investovať do zosilnenia signálu tak, že postaví pri
vykrývači, ktorý slúžil pre STV, svoju anténu. Odtiaľ káblami zviesť do dediny.
Poslanci tieto informácie vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 14 a) Informácia o uzatvorení zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z ERDF a ŠR na
realizáciu projektu „ Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“
Starosta obce povedal, že dňa 10.2.2015 bola uzatvorená zmluva, týkajúcej sa poskytnutia finančného
príspevku z ERDF do výšky 1.279.104,06 € vedúcemu partnerovi projektu - Mestu Muszyna na základe
Partnerskej zmluvy. Potom sa tieto financie budú rozdeľovať.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR SR na realizáciu Projektu „ Sulín-Muszyna-Zegiestów:
lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“, bola uzatvorená dňa 11.5.2015 Týka sa poskytnutia finančného
príspevku obci Sulín do výšky 49.363,30 € .
Ďalej povedal, že práce pri výstavbe lávky finišujú. Mali byť hotové do konca júna, ale termín sa predĺži asi
o 3 týždne. Na našej strane ešte nie sú postavené schody a ani nájazd pre cyklistov. Osvetlenie je riešené
LED svetlami na spodku podlahy. Na obidvoch stranách budú po 2 konektory, ktoré budú svietiť asi 4
hodiny. Náklady na elektrickú energiu bude znášať mesto Muszyna.
Na betón, ktorý je brúsený, príde drevená podlaha. Lávka je dlhá 127 metrov. Zmenou projektovej
dokumentácie sa zvýšila aj výška o 1,2 metrov, takže na našej strane zasahovala do cesty. Z toho dôvodu
bolo potrebné riešiť východ na lávku z bočných strán. Na slovenskej strane je asi 39 % z celkovej dĺžky.
Spevňovanie svahu by malo byť hotové do konca ďalšieho týždňa. Teraz sa robí zmena stavebného
povolenie pred dokončením stavby na základe zmien vykonaných v projektovej dokumentácií. Po doručení
všetkých vyjadrení dotknutých orgánov by malo byť zvolané jednanie stavebným úradom na 16. júla.
Starosta povedal, že keďže sa robila zmena projektovej dokumentácie, projektant žiada o úhradu
dodatočných nákladov vo výške 14 tisíc eur. Projektant Ing. arch. Irakli Eristavi chce už vystaviť faktúru,
takže nevieme z čoho uhradíme. S úhradou by chcel počkať až do schválenia zvýšenia finančného
príspevku z ERDF.
Obec má v okolí lávky svoje pozemky, na ktorých starosta navrhuje zriadiť parkovisko. Z toho dôvodu by
bolo potrebné doviesť aj nejaký makadam. Obecná chata by mohla po rekonštrukcii slúžiť aj ako nejaké
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informačné centrum.
Poslanec Hrińák sa pýtal, či starosta vybavil nejaké finančné prostriedky na spolufinancovanie.
Starosta povedal, že má prisľúbené z VÚC Prešov, ale zatiaľ ešte nevie kedy financie prídu, pretože aj oni
musia nájsť zdroje a upraviť svoj rozpočet.
Na dotaz poslanca Hriňáka, kedy je termín otvorenia, starosta povedal, že malo by to byť 30.9.2015.
Poslanec Kuča sa pýtal, či pri otvorení lávky sa bude niečo pripravovať.
Starosta povedal, že obec z vlastných nebude mať na to, iba ak sa vybavia financie. Bolo by potrebné
pripraviť aj nejaký kultúrny program.
Poslanec Hriňák navrhuje pred otvorením zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva.

K bodu 14 b) Zmluvu o spolupráci obce v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľská republika – Slovenská republika, týkajúca sa výstavby cyklistických trás
Starosta oboznámil prítomných s podpisom Zmluvy o spolupráci obce v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľská republika – Slovenská republika, týkajúca sa výstavby
cyklistických trás na poľskej a slovenskej strane. Zmluva bola uzatvorená s Mestom a Kúpeľnou Gminou
Muszyna dňa 17.6.2015. Mesto Muszyna chce zainteresovať do projektu obce Legnava, Starina, Malý
Lipník, Sulín a Mníšek nad Popradom. Povedal, že Poliaci by chceli postaviť lávky aj v Legnave a Malom
Lipníku, ale iba také niečo ako v Červenom Kláštore, na lane. Financovanie by chceli riešiť cez VÚC.
Poslanci túto informáciu vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 14 c) Racionalizačné opatrenia Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku
K tomuto bodu starosta povedal, že 5.5.2015 boli pozvaní spolu so starostom obce Malý Lipník a
riaditeľkou ZŠ s MŠ v Malom Lipníku na MŠ SR v Bratislave. Toto stretnutie bolo zvolané z dôvodu
prehodnotenia racionalizačných opatrení, ktoré spočíva v ukončení vzdelávania na druhom stupni základnej
školy v Malom Lipníku. MŠ SR z dôvodu nízkeho počtu žiakov navrhlo ukončiť druhý stupeň k 31.8.2015.
Starosta povedal, že MŠ SR sa vyjadrilo, že ak obec bude dotovať chod školy, tak ju môžu ponechať.
Jednania sa zúčastnili aj zástupcovia Okresného úradu v Prešove a Štátnej školskej inšpekcie, ktorí boli tiež
za zrušenie druhého stupňa. Nepomohli ani argumenty, že žiaci z časti Závodie každý deň chodia pešo 2 km.
Od 1.9.2015 naši žiaci budú dochádzať až do Plavnice. Z toho dôvodu bude potrebné zosúladiť aj
autobusové spoje.
Poslankyňa Hricková povedala, že riaditeľka ZŠ s MŠ v Malom Lipníku povedala, že sa pýtala riaditeľky v
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Plavnici čo si majú zobrať prvý deň do školy. Ona povedala, že nič, pretože oni idú iba do kostola a potom
domov. Čo budú robiť naši žiaci do príchodu autobusu, čiže do 10,50 hod. ju nezaujíma. V Plavnici žiadny
dozor nemajú.

K bodu 14 d) Odovzdanie mostovky z mostného tanku MT – 55A
Starosta informoval prítomných s odovzdaním mostovky z mostného tanku MT -55A dňa 8.júna
2015. Most bol osadený po povodni 11.6.2010. V zmluve z roku 2010 sa uvádza, že odvezenie mosta bude
hradiť vypožičiavateľ , čiže Obec Sulín. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov obec žiadala písomne
MO SR dňa 10.4.2015 o odvezenie mosta na ich náklady. MO SR nám vyhovelo. Most odviezli do

Nemšovej .

K bodu 14 e) Zmena otváracích hodín v predajni Potraviny Alžbeta Borecká a v Pohostinstve Michala
Hutníka
Starosta predniesol otváracie hodiny v Potravinách Alžbeta Borecká, ktorá predložila otváracie
hodiny na Obecný úrad dňa 15.1.2015. Otváracie hodiny sa menia takto:
Pondelok od 7,00 hod. do 12,00 hod., utorok až sobota o 8,00 hod. do 12,00 hod. A v nedeľu od 11,00 hod.
do 12,00 hod.
Poslanci to vzali na vedomie.
Taktiež predniesol aj otváraciu dobu v Pohostinstve Michal Hutník. Tento oznámil zmenu dňa 11.6.2015. Na
základe toho sa mení otváracia doba takto:
Pondelok – štvrtok a nedeľa od 12,00 hod. do 21,00 hod., v piatok a sobotu od 12,00 hod. do 22,00 hod.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 15 Diskusia
Poslanec Kuča, ktorý je veliteľom DHZ v Sulíne povedal, že by DHZ chceli robiť hasičskú súťaž, na
ktorú chcú pozvať aj hasičov z Poľska, zo Zegiestowa. Termín ešte nie je známy. Po súťaži by nasledovalo
občerstvenie, guláš a napokon tanečná zábava.
Poslanec Hriňák povedal, že Občianske združenie – OZ Sulín bude robiť futbalový turnaj pri Malej
vodnej elektrárni dňa 29.augusta.
Poslanec Hutník, ako predseda komisie mládeže a športu, by chcel zorganizovať niekedy v auguste
športový Rusínsky deň. Má už sponzora na túto akciu.
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Poslanec Hriňák navrhol, či by to nebolo možné spojiť so súťažou DHZ, ale poslanec Hutník povedal, že má
to byť samostatná akcia.
Starosta povedal, že na budúci rok bude 400. rokov od prvej písomnej zmienky o obci Veľký Sulín. Hoci si

pamätá, že už sme oslavovali 700. výročie, na základe novších poznatkov však tento dátum bol
zmenený z roku 1306 na rok 1616. Bude potrebné tiež zorganizovať nejakú akciu a možno aj stretnutie
rodákov.
Poslankyňa Hricková predniesla nespokojnosť niektorých občanov s tým, že starosta používa služobné
vozidlo na dopravu domov na obed.
Poslanec Kuča povedal, že organizácia má zabezpečiť stravné a ak nie je možné zabezpečiť, tak môže použiť
služobné vozidlo, aby sa dostavil na obed.
Starosta povedal, že to niektorí občania vidia, ale nevidia to, že on používa svoje súkromné vozidlo na
služobné účely – dovoz štrku, dovoz rebríka k oprave verejného osvetlenia a k oprave strechy v Malom
Sulíne. Niekedy ide do Ľubovne na svojom vozidle a vybavuje aj záležitosti obce.
Čo sa týka zvýšenia platu povedal, že zabezpečil kopu veci a že to nikto nevidí. V Malom Sulíne vybavil
vysypovanie komunálneho odpadu aj na uličke smerom od rodinného domu Jána Kuču. Zabezpečil aj
vysypanie cesty smerom na futbalové ihrisko.
Ďalej povedal, že v rozhlase sme vyhlásili, kto by mal záujem vyasfaltovať prístup k rodinnému domu, aby
sa prihlásil na obecnom úrade. Urobilo to iba zopár ľudí. Aj on o to požiadal.
Dozvedel sa , že v Hute sú rozhorčení lebo vraj povedal, že v Hute nebude nič robiť, že ho nevolili. Veď on
nevie kto ho volil a kto nie. Ak chceli zaplatať diery na ceste, stačilo povedať a on by zabezpečil našich
pracovníkov, aby fúrikmi doviezli asfalt a zaplatali diery na miestnej komunikácií.
Starosta ďalej povedal, že zmizol hliníkový rebrík 3-dielny. Bývalá starostka povedala, že ho má Olekšák.
Starosta prišiel za Olekšákom Petrom a ten povedal, že nič nemá, že ho má asi Kurcin.
Takže nevie kde je.
Poslanec Kuča povedal, že sa treba opýtať aj Kurcina.
Ďalej starosta povedal, že sa vyskytol problém so žumpou pri kultúrnom dome v časti Malý Sulín. Na túto
žumpu je napojený aj dom poslanca Martina Kurcina, ktorý sa na dnešnom zasadnutí nezúčastnil z
pracovných dôvodov. Odpad neodchádza do žumpy. Skúšali v piatok 26.6. preraziť hasičskou striekačkou,
ale sa nepodarilo, potom pretlačili krtkom. Poslanec Kurcin chce, aby časť nákladov uhradila aj obec.
Starosta je proti poskytnutiu finančných prostriedkov. Povedal, že asi aj odpadové rúry nebudú dobre
osadené. Taktiež nie je žiadna písomná žiadosť o úhradu časti nákladov.
Starosta taktiež povedal, že s Martinom Kurcinom rozprávali aj o používaní kultúrneho domu. Poslanec
Kurcin, ako predseda Občianskeho združenia Sulín, chce používať kultúrny dom pri tanečných zábavách
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zdarma, pretože organizuje akcie pre obec, pre detí ako boli Deň matiek a Deň detí.
Starosta je proti tomu, pretože raz alebo dvakrát to môže byť ale nie stále. Navrhol, aby si odpracovali v
obci. Kurcin povedal, že nemajú čas, nakoľko majú zmluvu so ZBU Sulín a PZ Sulínka.
Starosta navrhuje, aby sa problematike používania kultúrneho domu zaoberalo zastupiteľstvo na ďalšom
zasadnutí.
Poslanec Hriňák sa pýtal či sa budú vysypávať krajnice okolo cesty.
Starosta odpovedal, že nevie, ale sa to bude riešiť v rámci údržby. Taktiež povedal, že pôvodne mala byť
cesta vyasfaltovaná iba v časti Závodie a Veľký Sulín a napokon je aj v časti Malý Sulín.

K bodu 16 Záver

Keďže už niekto ďalší v diskusii nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
ukončil o 17,10 hod.

Štefan Romaňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
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Obec Sulín

Uznesenia
z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 28. júna 2015
Uznesenie č. 25
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s ch v a ľ u j e program III. zasadnutia takto:
1. Otvorenie
a) Voľba návrhovej komisie
b) Určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2014
5. Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
6. Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
7. Plnenie rozpočtu k 31.5.2015
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 4/2015
9. Úprava platu starostovi obce v zmysle zákona 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2015
11. Návrh zmluvy o prenájme pozemkov s Jánom Klembarom
12. Vstup obce do združenia „ MAS Ľubovniansko“
13. Uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014- 2020, Podopatrenie 7.3. - Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,
zlepšovania a rozširovania
14. Rôzne:
a) Informácia o uzatvorení zmlúv o poskytnutí finančného príspevku z ERDF a ŠR v rámci
programu : „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“, ukončenie
stavebných prác
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b) Zmluva o spolupráci obce v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľská
republika – Slovenská republika, týkajúca sa výstavby cyklistických trás
c) Racionalizačné opatrenia Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku
d) Odovzdanie mostovky z mostného tanku MT-55A
e) Zmena otváracích hodín v predajni Potravín Alžbeta Borecká a v Pohostinstve
15. Diskusia
16. Záver

1 a) volí do návrhovej komisie Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka
1 b) určuje za overovateľov zápisnice Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka

Hlasovanie: Za: 4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 26
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 7.4.2015
b) konštatuje, že
hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský nepodal informácie ohľadom prípadného konfliktu
záujmov starostu obce, ktorým ho poverilo obecné zastupiteľstvo uznesením č. 24

Hlasovanie: Za: 4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 27
3. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2014
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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a) berie na vedomie
Správu nezávislého audítora Ing. Márie Schreterovej, ktorá konštatuje, že nezistila vo všetkých významných
súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky hospodárenia.
Hlasovanie: Za: 4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 28
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2014
Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 29
5. Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. schvaľuje
Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 bez výhrad
B. potvrdzuje,
že schodok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 a § 16 zákona 583/2004 Z.z. vo výške
4.953,84 € , bol vykrytý z rezervného fondu v roku 2014
Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 30
6. Zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
zúčtovanie záporného výsledku hospodárenia obce vo výške – 1.388,01

€ na ťarchu účtu 428 –

nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
Hlasovanie: Za:

4

Proti:
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0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 31
7. Plnenie rozpočtu k 31.5.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
plnenie rozpočtu k 31.5.2015 a to:
Príjmy:

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

86.790.-

91.166.-

33.705,61

Kapitálové príjmy:

0.-

0.-

Finančné operácie :

344.523.-

344.523.-

Bežné príjmy :

0.3.040,19

--------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu:
Výdavky:
Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie :

431.313.-

435.689.-

36.745,80 €

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

85.213.-

89.588.-

342.100.-

342.101.-

1.-

4.000.-

4.000.-

40,90

34.564,83

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

431.313.-

435.689.-

34.606,73 €

Schodok hospodárenia je vo výške -860,22 €.
Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 32
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
a) úpravu rozpočtu obce na rok 2015 Rozpočtovým opatrením č. 4/2015, ktorým sa zvyšujú príjmy a
výdavky vo výške 5.960.- €

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

441.649.- €

v tom: bežné príjmy :

97.126.- €

kapitálové príjmy :

0.- €

finančné operácie :

344.523.- €

Výdavky celkove :

441.649.- €

v tom : bežné výdavky:
kapitálové výdavky :
finančné operácie :
Hlasovanie: Za:

4

95.548.- €
342.101.- €
4.000.- €
Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 33
9. Úprava platu starostovi obce
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) neschvaľuje
plat starostovi obce Štefanovi Romaňákovi vo výške 1.279.- € v zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí na základe priemernej mzdy v NH za rok 2014,
ktorá bola vo výške 858.- €, vynásobenej koeficientom 1,49.
b) upravuje koeficient starostovi obce , aby sa zachoval pôvodný plat a to vo výške 1.228.- €
priemerná mzda v NH v roku 2014 je 858.- € x koeficient 1,431 = 1.228.- €

Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 34
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
a)

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na II. polrok 2015

Hlasovanie: Za: 4

Proti: 0
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Zdržal sa:

0

Uznesenie č. 35
11. Návrh zmluvy o prenájme pozemkov s Jánom Klembarom
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
a) návrh Zmluvy o nájme obecných pozemkov a to časti parcely KN-C 353 o výmere zastavanej
garážou vo výške 1.- €/m2 a parcely KN-C 354 o výmere 871m2 vo výške 0,01 € /m2 Jánovi
Klembarovi č. 93 na obdobie 3 rokov od ohlásenia drobnej stavby – výstavby garáže.
Zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce od 13.4.2015 do
29.4.2015.

Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 36
12. Vstup obce do združenia „ MAS Ľubovniansko“
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
a) Vstup obce Sulín do združenia MAS Ľubovniansko počas rokov 2015 – 2020.
b) spoluprácu obce na príprave a implementácií stratégie rozvoja územia, alebo iných programov
založených na princípoch prístupu LEADER počas rokov 2015-2020 v zmysle práv a povinnosti členov pod
názvom MAS Ľubovniansko
Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 37
13. Uzatvorenie zmluvy o dielo na vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014- 2020, Podopatrenie 7.3. - Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,
zlepšovania a rozširovania
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
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1.

oznámenie NASES o národnom projekte „Zabezpečenie projektovo-inžinierskej dokumentácie k
projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych
miestach Slovenska“ v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti, prioritná os č. 3 –
zvyšovanie prístupnosti širokopásmového internetu

2.

poveruje Štefana Romaňáka – starostu obce na podpísanie akýchkoľvek právnych úkonov obce pre
účely územného konania, stavebného konania a spolupráce pri realizácií vybudovania pasívnej optickej
siete.

3.

uzatvorenie Zmluvy o dielo na vyhotovenie žiadosti o NFP v rámci Programu rozvoja vidieka SR
2014- 2020, Podopatrenie 7.3. - Podpora na širokopásmovú infraštruktúru vrátane jej budovania,
zlepšovania a rozširovania, pasívnu širokopásmovú infraštruktúru a poskytovanie širokopásmového
prístupu a elektronickej verejnej správy

Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38
14. Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
a)

Informáciu o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku z ERDF na realizáciu Projektu

„ Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“, uzatvorenej dňa 10.2.2015 , týkajúcej
sa poskytnutia finančného príspevku do výšky 1.279.104,06 € vedúcemu partnerovi- Mestu Muszyna na
základe Partnerskej zmluvy.
b)

Informáciu o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo ŠR SR na realizáciu Projektu „

Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“, uzatvorenej dňa 11.5.2015 , týkajúcej sa
poskytnutia finančného príspevku obci Sulín do výšky 49.363,30 €
c) Zmluvu o spolupráci obce v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľská republika –
Slovenská republika, týkajúca sa výstavby cyklistických trás na poľskej a slovenskej strane uzatvorenej dňa
17.6.2015
d) Racionalizačné opatrenia Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku, týkajúce sa presunu
druhého stupňa do ZŠ s MŠ v Plavnici od 1.9.2015.
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e) Odovzdanie mostovky z mostného tanku MT-55A dňa 8.júna 2015, ktorý mala obec v nájme od
11.6.2010
f) Zmenu otváracích hodín v predajni Potravín Alžbeta Borecká, oznámených 15.1.2015 a to:
Pondelok od 7,00 hod. do 12,00 hod., utorok - sobota od 8,00 hod. do 12,00 hod a nedeľa od 11,00 hod. do
12,00 hod.
g) Zmenu otváracích hodín v Pohostinstve Michala Hutníka, oznámených dňa 11.6.2015 a to:
Pondelok – štvrtok od 12,00 hod. do 21,00 hod., piatok a sobota od 12,00 hod. do 22,00 hod .a v nedeľu
od 12,00 hod do 21,00 hod.

Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
- návrh starostu obce o podaní žiadosti na SAD o prehodnotenie autobusového spojenia s dôrazom na
načasovanie žiackych spojov od 1.9.2015.

Hlasovanie: Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Štefan Romaňák
starosta obce

Overovatelia zápisnice : Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák

Zapisovateľka: Helena Malastová
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