Obec Sulín

Zápisnica
zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne , konaného dňa
4. októbra 2015
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Peter Hutník
Ing. Lukáš Kuča
Bc. Martin Kurcin
Ospravedlnení: Peter Hutník
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 OZ
3. Návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy Malý Lipník a Plavnica
4. Použitie rezervného fondu na splátku návratných zdrojov financovania
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6/2015
6. Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2015
7. Znalecký posudok na pozemok č. KN C 265/2 a 265/3 v katastrálnom území Malý Sulín,
za účelom prevodu vlastníctva Slovenskej republiky na Obec Sulín
8. Žiadosť LiveNET services s.r.o. o objektívne posúdenie verejného záujmu
9. Oznámenie o zapojení sa do projektu DCOM
10. Vstup do spoločnej sociálnej úradovne
11. Žiadosť Bc. Martina Kurcina č. 182 o uhradenie časti faktúry pri poruche žumpy
12. Žiadosť OZ – Sulín o prenájom miestnosti v bývalej ZŠ
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13. Žiadosť OZ – Sulín o využívaní KD v Sulíne
14. Žiadosť Veroniky Klembarovej o prenájom pozemku KN-C 424 v katastrálnom území Veľký Sulín
15. Žiadosť Michala Boreckého Sulín 103 o dočasné užívanie miesta pod garáž
16. Rôzne : a) Zhodnotenie slávnostného otvorenia lávky „Sulín – Muszyna- Zegiestów:
lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“
b) Informácia o odovzdaní hasičského vozidla TATRA 815 na rekonštrukciu
17. Interpelácie poslancov - diskusia
18. Záver

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 13.10 hod. Privítal prítomných s
navrhovaným programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Lukáša Kuču a Bc. Martina Kurcina.

Poslanci návrh

jednomyseľne schválili.

K bodu 2 Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta konštatoval, že na riadnom zasadnutí dňa 28.6.2015 bolo prejednávané cestovanie
žiakov od 1.9.2015. Povedal, že BUS Karpaty sme 2x dávali stanovisko mailom, kde sme sa vyjadrili, aby
autobusový spoj odchádzajúci zo Starej Ľubovne o 13, 10 hod. išiel priamo do Sulína a nezachádzal najskôr
do Legnavy a Stariny. Autobus ide aj cez Hajtovku. Naše stanovisko nebolo brané do úvahy a prišiel nám už
schválený nový cestovný poriadok.
Cesta z Plavnice do Sulína trvá asi 55 minút. Do Legnavy chodí iba jeden žiak a občas dvaja- traja ľudia.
Takže navrhuje opäť písať žiadosť o úpravu autobusových spojov a chce, aby bol prizvaný na jednanie k
novým cestovným poriadkom.
Poslanec Kurcin navrhuje prípadne spísať petíciu. Taktiež povedal, že žiaci, ktorí chodia do školy v
Malom Lipníku musia nastúpiť do autobusu, ktorý prechádza Starinou a Legnavou, pretože v opačnom
prípade musia chodiť až na most na rázcestí do Sulína.
K bodu 3 Návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy
Starosta prečítal návrh VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy Malý
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Lipník a Plavnica. VZN bolo zaslané poslancom aj mailom.
Poslanec Kurcin sa pýtal, či sa to týka iba žiakov, alebo aj detí, ktoré chodia do materskej školy.
Starosta povedal, že sa to týka iba žiakov.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 4 Použitie rezervného fondu na splátku návratných zdrojov financovania
Starosta povedal, že už sme začali so splácaním úveru. Prvá splátka už išla 30.9.2015 a to vo výške
148.- € na dlhodobý úver a 400,70 € na krátkodobý úver. Nakoľko nemáme dostatok finančných
prostriedkov v rozpočte, navrhuje na splátky úveru použiť prostriedky rezervného fondu.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 5 Úprava rozpočtu obce na rok 2015- rozpočtové opatrenie č. 6/2015
Úpravu rozpočtu som predniesla ja, ako účtovníčka obce. Príjmová časť rozpočtu sa zvýšila o
13.988.- €. V príjmovej časti rozpočtu sa zvýšili bežné príjmy o 1.200.- € a finančné operácie o 12.788.- €, z
toho finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov a rezervného fondu vo výške 2.000.- €, 9.372.- € príjem
krátkodobého úveru a 1.416.- € dlhodobý úver.
Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvýšili výdavky taktiež o 13.988.- €. Bežné výdavky sa zvýšili o 10.713.- €
Najvyššiu položku tvoria špeciálne služby, ktoré sa zvýšili o 8.937.- €, z dôvodu výdavkov finančného a
projektového manažéra a stavebný dozor na lávke. Taktiež propagácia a reklama v rámci projektu lávky
predstavovala zvýšenie výdavkov o 576.- €.
V kapitálových výdavkoch došlo k úprave rozpočtu na základe skutočného čerpania výstavby lávky.
Kapitálové výdavky sa zvýšili o 4.275.- €, finančné operácie sa znížili o 1.000.- €.
Rozpočet po úprave je nasledovný:
Príjmy celkove :
v tom: bežné príjmy :

455.637.- €
98.326.- €

kapitálové príjmy :

0.- €

finančné operácie :

357.311.- €

Výdavky celkove:

455.637.- €

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

106.261.- €
346.376.- €
3.000.- €

Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 6 Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2015
S plnením rozpočtu k 31.8.2015 som prítomných oboznámila ja. Obec si na výstavbu lávky vzala
krátkodobý úver vo výške 320.559,41 € a dlhodobý úver vo výške 16.871,55 €. Výsledok rozpočtového
hospodárenia po odpočítaní úverov je prebytok vo výške 1.617,12 €. Plnenie rozpočtu je nasledovné:
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Príjmy:
Bežné príjmy :

Rozpočet
86.790.-

97.126.-

0.-

0.-

Kapitálové príjmy:
Finančné operácie :

Úprava

344.523.-

344.523.-

Skutočnosť
55.457,05
0.339.492,71

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

431.313.-

435.689.-

394.949,76 €

Výdavky:

Rozpočet

Úprava

Skutočnosť

Bežné výdavky :

85.213.-

95.548.-

63.294,93

Kapitálové výdavky:

342.100.-

342.101.-

327.975,96

Finančné operácie :

4.000.-

4.000.-

79,60

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

431.313.-

441.649.-

391.350,49 €

Poslanec Kuča sa pýtal, či na hasičské vozidlo nie je nižšie poistné.
Starosta odpovedal, že nemá o tom vedomosť.
Poslanci plnenie rozpočtu vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 7 Znalecký posudok na pozemok č. KN C 265/2 a 265/3 v katastrálnom území Malý Sulín
Starosta povedal, že za účelom prevodu vlastníctva pozemkov na Obec Sulín a to pozemkov KN-C
265/2 – ostatné plochy o výmere 1649 m2 a KN-C 265/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m2,
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malý Sulín, ktorých vlastníkom je Slovenská republika, bolo
potrebné vypracovať znalecký posudok. Znalecký posudok č. 215/2015 vypracoval Ing. Ján Štupák zo Starej
Ľubovne. Nakoľko tieto pozemky sú novovytvorené, odčlenené z parcely KN-E 348/3 a 348/1, nie je ešte
založený nový list vlastníctva.
Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená vo výške 3.321,32 €. Obec za znalecký posudok zaplatila 70.- €.
Starosta povedal, že obec by mala dostať pozemky zo SPF bezodplatne, uhradí iba zápis do KN.
Poslanci to vzali na vedomie jednomyseľne.
K bodu 8 Žiadosť LiveNET services.s.r.o. o objektívne posúdenie verejného záujmu
Starosta predniesol žiadosť spoločnosti LiveNET, ktorá v našej obci zaviedla internet. Nakoľko je
riešený iba solárnymi panelmi, často vypadáva, takže chcú posilniť zavedením radioreleovej trasy nad
obcou Sulín a zvedenie konektivity 1Gbit pomocou optického kábla. Nakoľko už požiadali stavebný úrad o
vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebný úrad ich vyzval na doplnenie, či je stavba vo verejnom
záujme. Ak by Obecné zastupiteľstvo neschválilo, že stavba je vo verejnom záujme, museli by si pozemky

4

vysporiadať.
Poslanci Kuča a Hriňák sa pýtali, kade povedie kábel, či nebude niekto z vlastníkov proti.
Spoločne pozreli pozemky na mape. Jedná sa o pozemky v katastri Veľký Sulín a to parcely KN-E 4420/1,
4446/2, 4446/3, 3284 a 3283. Vlastníctvo na uvedených pozemkoch má hlavne obec a urbariát.
Napokon poslanci jednomyseľne schválili, že stavba je vo verejnom záujme, pretože internet je pre obec
potrebný.
K bodu 9 Oznámenie o zapojení sa do projektu DCOM
Starosta oboznámil poslancov s výzvou MF SR, ktorý je ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný
program informatizácia spoločnosti, národný projekt Dátové centrum obcí a miest – DCOM. Cieľom je
sprístupnenie elektronických služieb pre občanov i právnické osoby. Starosta povedal, že najskôr sme do
toho nechceli ísť, pretože sa bude platiť ročný poplatok na obyvateľa vo výške 1.- €. Keďže sme zistili, že aj
tak budeme musieť sa do elektronizácie verejnej správy zapojiť, tak sme sa rozhodli, pretože teraz do konca
roka to máme bezplatne a dostaneme k tomu aj počítač a notebooky a potom by sme si už všetko hradili
sami.
Poslanci to vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 10 Vstup do spoločnej sociálnej úradovne
Starosta povedal, že na zasadnutí Ľubovnianského regionálneho združenia dňa 1.10.2015 boli
oboznámení s úlohami obcí pri poskytovaní sociálnych služieb. Obec pri zaevidovaní žiadosti o sociálnu
službu – opatrovateľskú službu, musí vydať rozhodnutie o stupni odkázanosti, k tomu sú potrebné posudky
lekára a sociálneho pracovníka a ďalšia práca navyše, za týmto účelom niektoré obce žiadajú zriadiť
spoločný sociálny úrad. Problém je v tom, že veľké obce nechcú ísť do spoločného úradu, pretože majú na
to svojich pracovníkov. Ostatné obce však musia znášať vyššie náklady na chod spoločného úradu. Ak by v
spoločnom úrade boli obce aspoň s 10 000 obyvateľmi, tak by poplatok na obyvateľa bol vo výške 1.- €, ak
bude menej, tak poplatok by bol vyšší.
Poslanec Kurcin ako predseda Občianskeho združenia Sulín ( OZ - Sulín) povedal, že oni teraz
odovzdali na VÚC návrh na zápis občianskeho združenia ako právnickú osobu, ktorá poskytuje sociálne
služby. Navrhol, že pre obec by všetky posudky a vypracovanie všetkej administratívnej práce urobili oni a
obci by predložili už aj vypracované rozhodnutie na podpis. Poplatok by si zaplatili opatrovateľky.
Starosta súhlasil s tým, že ak to bude robiť OZ-Sulín, tak potom by bolo zbytočne sa združovať do
úradovne.
Poslanec Hriňák sa pýtal kto doposiaľ vykonával túto agendu a kto bude financovať opatrovateľky.
Ja som povedala, že túto agendu som vykonávala ja. Od roku 2011 obec už nezamestnáva žiadnu
opatrovateľku. Minulého roku sme mali jednu žiadosť a tú kompletne vypracovala charita. Obec iba
podpísala rozhodnutie. Je to náročná práca a jedna pracovníčka na obci ťažko zvládne všetky činnosti.
Poslanec Kurcin sa vyjadril k financovaniu. Opatrovateľky by platilo OZ- Sulín, ktoré na túto činnosť
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by malo dostať finančné prostriedky.
Poslanci napokon neschválili vstup do spoločnej sociálnej úradovne.

K bodu 11 Žiadosť Bc. Martina Kurcina o uhradenie časti faktúry pri poruche žumpy
Starosta prečítal žiadosť Bc. Martina Kurcina o preplatenie časti faktúry vo výške 50.- € z dôvodu
poruchy – upchatia kanalizačného potrubia. Celkové náklady na opravu predstavovali 110.- €. K žiadosti sú
doložené faktúra a príjmový doklad. Na základe notárskej zápisnice zo dňa 8.9.2009 náklady na opravu
znášajú obidve strany.
Poslanec Kurcin, ktorý túto žiadosť napísal predložil poslancom pôvodný projekt pri kúpe časti budovy
a projekt so súčasným stavom. V predchádzajúcom projekte sú zahrnuté aj priestory, ktoré teraz sú
využívané ako súčasť kultúrneho domu v časti Malý Sulín. Povedal, že s bývalou starostkou sa dohodli, že to
ponechá bezodplatne obci, aby tam bolo zriadené WC.
Poslanec Kuča povedal, že zo zadnej časti bol vchod do kuchyne a teraz je tam garáž. Pýtal sa, či mali
nejakú dohodu o zamurovaní dverí do kuchyne.
Poslanec Kurcin povedal, že odkúpil celý pozemok. Z prednej časti, kde je žumpa má zriadené právo
prechodu pešo a autom. Žumpu už vyťahoval 3x na vlastné náklady, hoci pri oslavách sa žumpa naplní skôr.
Býva tam už 5 rokov a doposiaľ žiadna porucha nebola. Myslí si, že problém vznikol vtedy, keď obec robila
nové WC, pravdepodobne niečo spadlo do kanalizácie a upchala sa.
Starosta opovedal, že kanalizácia už má asi 40 rokov a ak sa opäť upchá, či bude opäť žiadať o
preplatenie časti nákladov. Počul už také reči, aby si obec spravila novú kanalizáciu. Nesúhlasí s preplatením
časti nákladov na opravu kanalizačného potrubia.
Poslankyňa Hricková povedala, že na predchádzajúcom riadnom zasadnutí sme hovorili, aby dal
písomnú žiadosť, ktorú prejednáme.
Za schválenie preplatenia časti nákladov hlasovali poslanci Hricková, Hriňák a Kuča. Poslanec Kurcin
sa zdržal hlasovania.

K bodu 12 Žiadosť OZ-Sulín o prenájom miestnosti v bývalej ZŠ
Starosta predniesol žiadosť OZ -Sulín o prenájom priestorov bývalej ZŠ za účelom vytvorenia
posilňovne pre mládež. Vyzval poslanca Kurcina, ako predsedu OZ- Sulín, aby sa k tomuto vyjadril.
Poslanec Kurcin povedal, že pred školou je budova, ktorú má v prenájme Lukáš Hutník, kde má
zriadenú posilňovňu. Keďže je tam malo priestoru, tak výbor OZ- Sulín uvažoval o zriadení v budove školy,
kde sú nevyužívané priestory. Chceli by prenájom za 1.- €, platili by za elektrickú energiu na základe
podružného merania.
Poslanec Hriňák – povedal, že práve cez letné obdobie sa konajú v budove školy OÁZY, takže by to
počas OÁZY asi nebolo možné využívať a v ostatné mesiace už je mladých doma menej.
Poslanec Kuča tiež sa pýtal, či to neobmedzí OÁZU, ak by tam chodili do posilňovne.
Starosta navrhol zriadenie posilňovne v budove kultúrneho domu, kde bola pekáreň. Prisľúbil pomoc pri
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zriadení miestnosti nezamestnanými, ktorí pracujú na obci. Máme aj nejaký materiál, ktorý by sa dal použiť,
napr. okná. V kultúrnom dome je WC aj sprcha. V budove školy je počas zimných mesiacov odstavená
voda. Rozprával sa s Lukášom Hutníkom a ten povedal, že nemusí to byť práve škola, ale chceli by väčšie
priestory. Starosta povedal, že ak je napr. 60 osôb v jednom turnuse OÁZY, tak priestoru je tam málo.
Využívajú všetky miestnosti. Práve to sa im páči, že sú tu veľké priestory a môžu byť pokope.
Poslanec Kurcin povedal, že o to nemajú záujem, nakoľko by to bolo finančne náročnejšie a bolo by
to potrebné stále vykurovať. Vodu nemusia používať. Jedna miestnosť by nemala OÁZU obmedzovať.
Povedal, že to predniesol na výbore OZ-Sulín a členovia neprejavili záujem. Potom povedal, že to ešte raz
prejedná na výbore OZ-Sulín s tým, že obec ponúka pomoc pracovnú, a ak bude mať z čoho aj finančnú.
Informáciu z výboru predloží potom zastupiteľstvu.
Poslanec Hriňák povedal, že príjem z OÁZY je pre obec najvyšší zdroj príjmov z prenájmu.
Za zriadenie posilňovne hlasoval iba poslanec Kurcin, poslanec Hriňák je proti a poslanci Hricková a
Kuča sa zdržali hlasovania.
Po tomto hlasovaní poslankyňa Hricková sa ospravedlnila, že z rodinných dôvodov musí ísť domov a
zasadnutie OZ opustila o 15,35 hod.
K bodu 13 Žiadosť OZ – Sulín o využívaní KD v Sulíne
Starosta predniesol návrh OZ-Sulín pri využívaní kultúrneho domu na kultúrno-spoločenské a zábavné
podujatia. Taktiež žiadajú zníženie prenájmu kultúrneho domu pri usporadúvaní podujatí, pri ktorých je
prenájom vo výške 50.- €. Starosta povedal, že ak bude spolupráca taká, aká bola v tomto roku a to pri
usporiadaní podujatí Dňa matiek, MDD, športových súťaží a brigáda pri pokladaní žľabov, takže ak zaplatia
za spotrebu elektrickej energie, nemá problém s odpustením poplatku. V prípade poškodenia majetku, tieto
náklady by znášali sami.
Poslanec Kurcin mal pripomienky k zasadnutiu obecného zastupiteľstva 28.6.2015, na ktorom nebol
prítomný. Na základe zápisnice povedal, že starosta nesprávne interpretoval jeho slová, týkajúce sa brigády.
Oni zatiaľ nemajú uzatvorené žiadne zmluvy o vykonávaní brigád. Povedal, že sú iba na začiatku, takže ak
bude čas nemajú problém. Starostu sa dotklo, že pre iných majú čas a pre obec nie, čo nie je pravda.
Starosta sa ospravedlnil, že to zle pochopil.
Poslanec Kurcin chcel presne vedieť koľko krát budú mať zdarma priestory kultúrneho domu nap. pri
tanečných zábavách. Pretože v prípade, že by nemali čas na brigádu, tak ako by potom bolo.
Poslanec Kuča navrhuje, aby to bolo na zvážení starostu.
Starosta povedal, že spoluprácu vidí inak, nielen zúčastnením sa brigády. Okrem kultúrno-spoločenských
akcií teraz budú vykonávať aj sociálnu službu, takže navrhuje bezplatný nájom priestorov. Ako už povedal,
platiť budú za spotrebu elektrickej energie.
Za bezplatný nájom priestorov hlasovali poslanci Kuča a Hrińák, poslanec Kurcin sa zdržal hlasovania.
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K bodu 14 Žiadosť Veroniky Klembarovej o prenájom nehnuteľností – pozemku
Starosta prečítal žiadosť Veroniky Klembarovej, bytom Sulín č. 82 o prenájom pozemku na výstavbu
garáže o rozmeroch 3 x 6 m na parcele č. KN-C 424, ktorá sa nachádza pri škole. Starosta povedal, že garáž
si už objednali, chceli ju pôvodne postaviť pred žumpou pri škole. Starosta povedal, že ju môžu postaviť pri
budove pred školou, ktorú má v prenájme Lukáš Hutník. Starosta povedal, že už im dovolil, i keď ešte to
nebolo schválené. Pozemok bude prenajatý iba za účelom garáže, žiadne sklady okolo a v prípade potreby
pozemku pre obec, musia pozemok dať do pôvodného stavu. Navrhuje nájomné vo výške 1.- €/m2/rok.
Za zverejnenie zámeru o prenájme pozemku hlasovali všetci poslanci.

K bodu 15 Žiadosť Michala Boreckého Sulín č. 103 o dočasné užívanie miesta pod garáž
Starosta predniesol žiadosť Michala Boreckého, bytom Sulín 103 o dočasný prenájom pozemku pri
kultúrnom dome č. 102 za účelom postavenia garáže. Jedná sa o časť pozemku za drevenými záchodmi.
Poslanci navrhujú zverejniť zámer pozemku, ale v zmluve o prenájme uviesť, že v prípade potreby
obce, je potrebné dať pozemok do pôvodného stavu.
Starosta taktiež navrhuje za prenájom 1.-€/m2/rok.
Keďže neuviedol výmeru, tak poslanci jednomyseľne schválili zámer prenájmu pozemku do 25 m2.
K bodu 16 Rôzne a) Zhodnotenie slávnostného otvorenia lávky: „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka
spolupráce a rozvoja pohraničia“
Starosta poďakoval mne aj poslancom za spoluprácu pri otvorení lávky. Povedal, že akcia sa podarila.
Keďže sme zistili, že guľáš do Poľska by bolo zbytočne voziť, nakoľko tam nebolo miesta, pozvali sme
všetkých do kultúrneho domu v Sulíne, kde bol podávaný guláš a večer prišla aj skupina BRAVO z Novej
Ľubovne. Prítomní ľudia boli veľmi spokojní.
Poslanec Kurcin povedal, že sa aj sebakriticky vyjadrí k niektorým častiam, ktoré sa mu nepáčili.
V pamätnej knihe nie sú podpísaní ľudia, ktorí mali najväčšiu zásluhu pri budovaní lávky, vzhľadom k tomu,
že tá kniha nebola na mieste, kde by to mohli urobiť. S pamätnou knihou bol aj v Poľsku, ale ani tam nebol
na to priestor. Podpísali sa už iba tí, čo boli v kultúrnom dome.
Vpredu pri prestrihovaní pásky mali byť prítomní aj architekt Ing. arch Irakli Eristavi, bývalá starostka Anna
Hiľáková, ktorá tiež mohla mať udelené slovo a čestní občania Sulína. Pozvaní hostia mali byť najskôr v
Poľsku. Taktiež bolo potrebné vopred prehliadnuť priestory, v ktorých sa malo konať pohostenie. Navrhuje
bývalú starostku niečím odmeniť, alebo aspoň ďakovný list za zásluhy jej odovzdať.
Starosta povedal, že on ani osobne nepozná čestného občana obce, Radoslava Olekšáka, takže mohol sa
prísť predstaviť. Taktiež povedal, že ako starosta mal byť prvý na lávke, ale nestíhal, pretože asi do 11.00
hod. ešte zariaďoval túto akciu. Čo sa týka priestorov, tak tieto sme videli, až keď sme doniesli koláče a
záviny do Poľska, asi okolo 10,00 hod. Boli sme z toho znechutení. Pod altánkom, pred sanatoriom Wiktor,
bolo miesta asi pre 40 ľudí.
Poslanec Hriňák sa vyjadril, že ďakovný list by sme mohli bývalej starostke dať.
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Poslanec Kuča – ďakovný list potom by bolo potrebné dať aj starostovi obce a iným, napr. Milanovi
Hanišákovi, ktorý sa dlhodobo stará o hasičskú techniku a činnosť hasičov. Navrhuje, že ak bude 400.
výročie založenia obce, aby tam sa dali ďakovné listy.
Starosta povedal, že teraz dávať ďakovný list mu pripadá zvláštne. Komunikácia medzi ním a bývalou
starostkou nie je dobrá. Spravil veľa ústretových krokov, ale ona ho nerešpektuje.
K bodu 16 Rôzne b) Informácia o odovzdaní hasičského vozidla TATRA 815 na rekonštrukciu

Starosta povedal, že 14.9.2015 bola Tatra 815 odvezená do Liptovského Mikuláša. Bolo potrebné vybaviť
palubnú jednotku a zaplatiť aj mýto. Teraz nám prišla odpoveď, že sme oslobodení od mýta, takže za mýtne
nám stiahli asi 13 €. Po rekonštrukcii by vozidlo obci mal odovzdať Robert Kaliňák alebo štátny tajomník
MV SR.

K bodu 17 – Interpelácie poslancov – diskusia
Poslanec Kurcin – či sa budú vysypávať krajnice okolo cesty
Starosta povedal, že tohto roku budú cestári vysypávať asi iba Závodie. Ďalej starosta povedal, že
rozprával s cestármi aj ohľadom zábradlia pri ceste pri Sulínke, ktoré je poškodené a rozkradnuté. Takže
mali by to opraviť, ale tento rok to nebude. Na ceste k lávke nebudú nič robiť pretože to nie je cesta v SÚC
PSK a ani obecná, takže obec nemôže dostať ani dotáciu na je opravu.
Poslanec Kurcin sa pýtal, či je hotový projekt Domu kultúry č. 102
Starosta – projekt je hotový, rozpočet je vo výške 240 tis. €. Dal ho človekovi, ktorý sa pokúsi vybaviť
financie na jeho realizáciu.
Poslanec Kurcin má pripomienky k zápisnici zo dňa 28.6., kde sa neuvádzajú celé mená, konkrétne
ohľadom straty rebríka. Taktiež má výhrady k využívaniu obecného auta na obedy.
Takže opravujem mená v zápisnici dňa 28.6.2015. Starosta ohľadom rebríka bol za Petrom Kurcinom
starším a Petrom Olekšákom starším.
Starosta povedal, že nikto nevidí, koľko využíva svoje súkromné vozidlo. Preváža v ňom rôzny materiál.
Inak by sme museli auto na prevod materiálu objednávať. Ďalej povedal, že aj bývalá starostka užívala auto
na súkromné účely, keďže ju niekto videl skoro ráno prichádzať do obce.
Taktiež povedal, že okolo kultúrneho domu v časti Malý Sulín sú porozhádzované okolo kontajnera vrecia a
fľaše .
Poslanec Kurcin – on často zbiera odpad okolo kontajnera, Ďalej povedal, že počul hovoriť, že pri voľbe
starostu 3 krát prepočítaval hlasy. Čo nie je pravda, pretože on nemôže zasahovať do činnosti komisie. On
spolu s Milošom Klembarom boli iba prítomní pri sčítavaní hlasov.
Starosta potvrdil, že jasné že nemohol spočítavať hlasy.
Poslanec Hrińák – doposiaľ nikto nebol pri sčítavaní hlasov, bolo to niečo nové, takže to niekto zle
pochopil.
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Taktiež sa pýtal, prečo sa zverejňujú teraz zápisnice na webovej stránke, keď v minulosti sa zverejňovali iba
uznesenia.
Starosta – nevidí problém so zverejňovaním.
Poslanec Kuča – na futbalovom ihrisku je schátralá budova , bolo by ju potrebné opraviť.
Starosta povedal, že chatári okolo obecnej chaty a to p. Kaleta a p. Smrek chcú zaviesť do chát internet,
tak ústne ho žiadali, či by aj obec do toho nešla, aby sa rozpočítali náklady, ktoré sú vo výške 1.500.- €.
Starosta povedal, že do obecnej chaty v rekonštrukcii nie je potrebný internet.
Poslanci s názorom starostu súhlasili.
Ďalej starosta povedal, že bol na zasadnutí bezpečnostnej rady obvodu, kde im bolo povedané, že finančné
prostriedky – dotáciu zo ŠR už nebude dostávať DHZ, ale pôjde to cez obec. Žiadosť o dotáciu treba podať
do 26.10.2015.
Keďže už nikto ďalší v diskusii nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie
zastupiteľstva ukončil o 17,35 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča
Bc. Martin Kurcin

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Štefan Romaňák
starosta obce

Obec Sulín

Uznesenia
zo IV. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 4.októbra 2015
____________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 42
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s c h v a ľ u j e

program IV. riadneho zasadnutia po doplnení takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho OZ
3. VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy Malý Lipník a Plavnica
4. Použitie rezervného fondu na splátku návratných zdrojov financovania
5. Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6/2015
6. Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2015
7. Znalecký posudok na pozemok č. KN C 265/2 a 265/3 v katastrálnom území Malý Sulín,
za účelom prevodu vlastníctva Slovenskej republiky na Obec Sulín
8. Žiadosť LiveNET services s.r.o. o objektívne posúdenie verejného záujmu
9. Oznámenie o zapojení sa do projektu DCOM
10. Vstup do spoločnej sociálnej úradovne
11. Žiadosť Bc. Martina Kurcina č. 182 o uhradenie časti faktúry pri poruche žumpy
12. Žiadosť OZ – Sulín o prenájom miestnosti v bývalej ZŠ
13. Žiadosť OZ – Sulín o využívaní KD v Sulíne
14. Žiadosť Veroniky Klembarovej o prenájom pozemku KN-C 424 v katastrálnom území Veľký Sulín
15. Žiadosť Michala Boreckého Sulín 103 o dočasné užívanie miesta pod garáž
16. Rôzne : a) Zhodnotenie slávnostného otvorenia lávky „Sulín – Muszyna- Zegiestów:
lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“
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b) Informácia o odovzdaní hasičského vozidla TATRA 815 na rekonštrukciu
17. Interpelácie poslancov - diskusia
18. Záver

B. v o l í Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka do návrhovej komisie

C. určuje Ing. Lukáša Kuču a Bc. Martina Kurcina za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Za: 4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 43
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. berie na vedomie
1. informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za:
4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 44
VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
2. s c h v a ľ u j e
VZN č. 1/2015, ktorým sa určuje spoločný školský obvod základnej školy v Malom Lipníku a Plavnici

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 45
Použitie rezervného fondu na splátku návratných zdrojov financovania
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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schvaľuje
Použitie rezervného fondu na splátku návratných zdrojov financovania vo výške 3.000.- € a to 2.050 € z
rezervného fondu a zo zostatku predchádzajúcich rokov vo výške 950.- €. Návratné zdroje financovania sú
na úhradu splátky úveru výstavby lávky „Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia „

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 46
Úprava rozpočtu obce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

schvaľuje
1. Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2015, ktorým sa navyšujú príjmy a výdavky o
13.988.- €.
Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu.
Príjmy celkove :

455.637.- €

v tom: bežné príjmy :

98.326.- €

kapitálové príjmy :

0.- €

finančné operácie :

357.311.- €

Výdavky celkove :

455.637.- €

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

106.261.- €
346.376.- €
3.000.- €

Hlasovanie:
Za:
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4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 47
Plnenie rozpočtu obce k 31.8.2015
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu k 31.8.2015.
Príjmy:

Rozpočet

Bežné príjmy :

86.790.-

97.126.-

0.-

0.-

Kapitálové príjmy:
Finančné operácie :

344.523.-

Úprava

344.523.-

Skutočnosť
55.457,05
0.339.492,71

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

Výdavky:
Bežné výdavky :

431.313.-

Rozpočet

435.689.-

394.949,76 €

Úprava

Skutočnosť

85.213.-

95.548.-

63.294,93

Kapitálové výdavky:

342.100.-

342.101.-

327.975,96

Finančné operácie :

4.000.-

4.000.-

79,60

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

431.313.-

441.649.-

391.350,49 €

Krátkodobý úver: 320.559,41 €
Dlhodobý úver: 16.871,55 €
Úvery spolu: 337.430,96 €
Výsledok rozpočtového hospodárenia po odpočítaní úverov: 1.617,12 €
Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 48
Znalecký posudok na pozemok č. KN C 265/1 a 265/2 v katastrálnom území Malý Sulín,

za účelom prevodu vlastníctva Slovenskej republiky na Obec Sulín
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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berie na vedomie
Vypracovanie Znaleckého posudku č. 215/2015 vypracovaného Ing. Jánom Štupákom , bytom Stará
Ľubovňa na pozemok č. KN- C 265/2 - ostatné plochy o výmere 1649 m2 a KN -C 265/3- zastavané plochy
a nádvoria o výmere 282 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malý Sulín, za účelom prevodu
vlastníctva Slovenskej republiky na Obec Sulín. Nakoľko tieto pozemky sú novovytvorené, odčlenené z
parcely KN-E 348/3 a 348/1 , nie je ešte založený nový list vlastníctva.
Všeobecná hodnota pozemkov je stanovená vo výške 3.321,32 €.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 49
Žiadosť LiveNET services s.r.o. o objektívne posúdenie verejného záujmu
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s c h v a ľ u j e
výstavbu Radioreleovej trasy nad obcou Sulín a zavedenie konektivity 1Gbit pomocou optického kábla,
ktorá je vo verejnom záujme pre LiveNET services s.r.o. Táto stavba povedie k skvalitneniu služieb a
zvýšeniu stability súčasného pripojenia.

Hlasovanie:
Za:

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 50
Oznámenie o zapojení sa do projektu DCOM
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
a) Zapojenie sa do projektu DCOM – Dátové centrum obcí a miest, ktoré je financované z prostriedkov
MF SR v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti. Hlavným cieľom je sprístupniť a
zlepšiť poskytovanie eSlužieb občanom.
b) úhrady ročných poplatkov podľa počtu obyvateľov

Hlasovanie:
Za:

15

4

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 51
Vstup do spoločnej sociálnej úradovne

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
neschvaľuje
a) vstup do spoločnej sociálnej úradovne
b) ročný poplatok podľa počtu obyvateľov

Hlasovanie:
Za vstup:

0

Proti:

4

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 52
Žiadosť Bc. Martina Kurcina, bytom Sulín č. 182 o uhradení časti faktúry pri poruche žumpy
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
1. Žiadosť Bc. Martina Kurcina , bytom Sulín č. 182 o uhradení časti nákladov za čistenie odpadového
potrubia dňa 13.7.2015 vo výške 50.- €. Celková faktúra je vo výške 110.- €.

Hlasovanie:
Za: Hricková, Hriňák, Kuča,

Proti:

0

Zdržal sa: Kurcin

Uznesenie č. 53
Žiadosť OZ - Sulín o prenájom miestností v bývalej ZŠ
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. neschvaľuje
Žiadosť OZ-Sulín o využívaní bývalej ZŠ, nakoľko by to mohlo ohroziť príjmy z nájmu
2. navrhuje
Prenajať priestory v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín ( bývalá pekáreň) a v spolupráci s obcou, ktorá
podľa možnosti prispeje finančnou či materiálnou pomocou, nakoľko tiež má záujem o zriadenie
posilňovne

Hlasovanie:
1. Za zriadenie: Kurcin
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Proti: Hriňák

Zdržal sa: Hricková, Kuča

Uznesenie č. 54
Žiadosť OZ - Sulín o využívaní KD v Sulíne
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
1. s c h v a ľ u j e
Žiadosť OZ – Sulín o využívané kultúrneho domu v Sulíne,
za podmienok spolupráce Obce Sulín a OZ – Sulín, Obec Sulín odpúšťa poplatok

Hlasovanie:
Za : Hriňák, Kuča

Proti: 0

Zdržal sa: Kurcin

Uznesenie č. 55
Žiadosť Veroniky Klembarovej , Sulín č. 82 o prenájom pozemku KN-C 424
za účelom výstavby garáže
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
1. v zmysle § 9a/ ods. 9, písm. c)

zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o

majetku obcí zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Sulín - pozemku obce Sulín,
nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Sulín - časti parcely KN- C 424 zastavané plochy a
nádvoria o výmere 18 m2, vedené na LV č. 691 za cenu 1.- €/m2/rok, z dôvodu výstavby
garáže.

Hlasovanie:
Za: Hriňák, Kuča, Kurcin

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 56
Žiadosť Michala Boreckého, bytom Sulín 103 o dočasné užívanie miesta pod garáž

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
schvaľuje
1. v zmysle § 9a/ ods. 9, písm. c)
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zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o

majetku obcí zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Sulín - pozemku obce Sulín,
nachádzajúceho sa v k.ú. Veľký Sulín - časti parcely KN- C 349/3 ostatné plochy o výmere
zastavanej garážou do 25 m2, vedené na LV č. 1

za cenu 1.- €/m2/rok, z dôvodu

výstavby garáže.

Hlasovanie:
Za: Hriňák, Kuča, Kurcin

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 57
Rôzne
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

A. berie na vedomie
1. Informáciu o zhodnotení slávnostného otvorenia lávky „Sulín- Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia“
2. Informáciu o odovzdaní hasičského vozidla TATRA 815 na rekonštrukciu
3. Informáciu o financovaní DHZ

Hlasovanie:
Za:

Hriňák, Kuča, Kurcin

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Overovatelia zápisnice:

Ing. Lukáš Kuča
Bc. Martin Kurcin
Zapisovateľka : Helena Malastová
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Štefan Romaňák
starosta obce

