Obec Sulín

Zápisnica
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa
8. decembra 2017
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Lukáš Kuča
Peter Hutník
Mgr. Jozef Jendrichovský – hlavný kontrolór obce
Neprítomní ospravedlnení: Bc. Martin Kurcin
Ing. Rastislav Hriňák
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. Žiadosť Jána Šebra o odkúpenie časti parcely
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2018 -2020
6. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2018 - 2020
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 30.11.2017
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
9. Zápis do obecnej kroniky za rok 2016
10. Návrhy zmlúv o odkúpení časti parcely KN-E 4414/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Veľký Sulín alebo predĺženie nájomných zmlúv
11. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom ZBVL obce Malý Sulín
12. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018
13. Termíny vývozov odpadov v roku 2018
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14. Rôzne: a) Informácia o podaní Žiadosti 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
b) Informácia o podaní Žiadosti 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
c) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu EuroVelo 11
d) Informácia úspešnom uchádzačovi verejného obstarávania na rekonštrukciu domu
smútku
e) Informácia o prieskume zbojníckej džury
15. Odúčtovanie projektovej dokumentácie Regenerácie centra obce Sulín
16. Interpelácia poslancov - diskusia
17. Záver

K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie

Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 18,15 hod.

Starosta privítal

prítomných a oboznámil ich s navrhovaným programom.
Poslanci program jednomyseľne schválili.
Otvorenia zasadnutia sa zúčastnil aj Michal Hanišák z radov občanov, ale hneď po otvorení
zasadnutie opustil.
Starosta do návrhovej komisie navrhol Bc. Emíliu Hrickovú a Petra Hutníka. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka. Poslanci návrh jednomyseľne
schválili.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Pri kontrole uznesení starosta povedal, že nákup chladiaceho zariadenia do domu smútku už bol
uskutočnený.
Dňa 19.9.2017 bol na úradnej tabuli a webovej stránke zverejnený zámer predaja časti parcely KNE 4414/1 – orná pôda, vedenú na LV 691, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Veľký Sulín,
o výmere po 15 m2 Matúšovi Kučovi, Tomášovi Živčákovi, Zdenkovi Živčákovi, Petrovi Kurcinovii
a Janovi Zagorovi a Lukášovi Hutníkovi. Zámer bol vyvesený do 5.10.2017.
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Do dnešného zasadnutia žiadatelia nepredložili z časových dôvodov znalecké posudky a geodetické
plány a preto žiadajú zatiaľ iba predlženie nájomných zmlúv.
Čo sa týka žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na hasičskú zbrojnicu, zatiaľ nám
neprišla žiadna odpoveď. Je schválených 500 žiadosti z 1100, ale nevieme či sme medzi nimi. Pre
neúspešných žiadateľov bude aj druhé kolo.
Poslanci kontrolu uznesení vzali na vedomie.

K bodu 3. Žiadosť Jána Šebra o odkúpenie častí parcely

Starosta prečítal žiadosť Jána Šebra o odkúpenie časti parcely KN-C 366/1 nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Veľký Sulín. Táto parcela je ale vedená na LV 691 ako KN-E 4410/1. Žiadateľ
žiada o odkúpenie časti parcely oproti kultúrnemu domu č. 97, aby sa mohol dostať na svoj pozemok,
parcelu KN-C 366/5.
Starosta povedal, že ohľadom tejto žiadosti sa zasadnutia chcel zúčastniť osobne, ale napokon sa
nedostavil.
Na jeho parcele KN-C 366/5 sa nachádza aj žumpa, na ktorú je napojený kultúrny dom č. 97. Vzniká
teraz problém, čo bude so žumpou. Žumpu postavilo ešte roľnícke družstvo, ktoré stavalo sociálnoprevádzkovú budovu v roku 1980, ktorá sa v súčasnosti užíva ako kultúrny dom. Žiadateľ už svoju
parcelu oplotil a tým obmedzil prístup aj k rodinnému domu Michala Hanišáka, ktorý predložil
geometrický plán vyhotovený 8.11.2000. V tomto geometrickom pláne sú terajšie parcely KN-C 366/1
a 366/2 ako jedna parcela 366/1. Pri ROEP sa táto parcela rozdelila a nie je nám známe z akého
dôvodu.
Kontrolór obce navrhuje stretnutie starostu s p. Šebrom, aby sa dohodli na ďalšom postupe a v prípade
predaja z našej strany, aby sa vyhotovila aj kúpna zmluva na časť jeho parcely, kde sa nachádza
žumpa.
Poslanci navrhli, aby starosta preveril v katastri, kto bol vlastníkom parcely pred ROEP, takže zatiaľ
nebol schválený odpredaj časti obecnej parcely.
K bodu 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018 prečítal hlavný kontrolór
obce a povedal, že plán bol vyvesený na webovej stránke - úradnej tabuli obce 15 dní pred konaním
obecného zastupiteľstva.
Poslanci Plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili.
K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky
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2018 -2020
__________________________________________________________________________________
Hlavný kontrolór obce predniesol aj Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce Sulín na rok
2018 a viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2019 – 2020.
V stanovisku konštatuje, že návrh viacročného rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a odporúča predložený návrh rozpočtu na rok 2018 schváliť a návrh
viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2020 zobrať na vedomie.
Poslanci stanovisko vzali na vedomie.
K bodu 6. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2018 - 2020
__________________________________________________________________________________
Zapisovateľka, ktorá je zároveň aj ekonómkou obce povedala, že Návrh viacročného rozpočtu
obce Sulín na roky 21018 – 2020 bol zverejnený na webovej stránke obce dňa 24.11.2017 a zaslaný
poslancom e-mailom dňa 4.12.2017.
Rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný v príjmovej i výdavkovej časti vo výške 87.423.- €.
Na rok 2019 je navrhnutý rozpočet vo výške 85.373.- € na rok 2020 vo výške 87.373.- €.
Poslanci návrh rozpočtu na rok 2018 jednomyseľne schválili a viacročný rozpočet na rok 2019 -2020
vzali na vedomie.
K bodu 7. Plnenie rozpočtu k 30.11.2017
S plnením rozpočtu obce k 30.11.2017 oboznámila prítomných zapisovateľka. Rozpočet príjmov
po úprave je vo výške 102.457.- €, skutočné príjmy sú vo výške 92.436,61 €, z toho kapitálové príjmy
2.150.- € a finančné operácie 5.000.- €.
Rozpočet výdavkov po úprave predstavoval 102.457 €, skutočné výdavky boli vo výške 87.344,80 €,
z toho kapitálové výdavky 10.600.- eur. Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 5.091,81 €.
Poslanci plnenie rozpočtu vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017, rozpočtovým opatrením č. 8/2017 a 9/2017
S rozpočtovým opatrením oboznámila prítomných zapisovateľka. Povedala, že úprava rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 8/2017 sa týka zvýšenia príjmov a výdavkov o 617.- € na voľby do VÚC.
Opatrenie č. 8/2017 schválil starosta obce 30.10.2017.
Poslanci to vzali na vedomie.
Rozpočtovým opatrením č. 9/2017 sa zvyšuje rozpočet obce o 4.724.- € v príjmovej i výdavkovej
časti. Bežné príjmy sme znížili o 76.- eur a prevod z rezervného fondu je navrhnutý vo výške 4.800.-
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€. Keďže nemáme dostatok vlastných prostriedkov, prostriedky rezervného fondu potrebujeme použiť
na úhradu časti výdavkov na projekt EUROVELO 11 a na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie
domu smútku.
Rozpočet príjmov a výdavkov sa zvyšuje na 107.181.- €.
Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednomyseľne schválili.
K bodu 9. Zápis do kroniky obce za rok 2016
Zápis do kroniky za rok 2016, vypracovaný kronikárkou obce Helenou Malastovou, bol poslancom
zaslaný e-mailom. Keďže nikto nemal pripomienky k zápisu, poslanci ho jednomyseľne schválili.

K bodu 10.

Návrhy zmlúv o odkúpení časti parcely KN-E 4414/1, nachádzajúcej sa v

katastrálnom území Veľký Sulín alebo predĺženie nájomných zmlúv
Na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva bol schválený zámer predaja časti parcely KN-E
4414/1 pod garážami pri bytovkách č. 92 a 93. Starosta povedal, že žiadatelia si nestihli dať vyhotoviť
geometrické plány a znalecké posudky na pozemok, z toho dôvodu požiadali o predĺženie nájomných
zmlúv. Starosta navrhuje predĺžiť zmluvy do 30. marca 2018.
Hlavný kontrolór navrhuje predĺžiť zmluvy do 30. júna2018 a v prípade, ak by predložili požadované
dokumenty skôr, dať výpoveď nájomnej zmluvy.
Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 11. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom ZBVL obce Malý Sulín
Starosta predložil Zmluvu o nájme obecných lesných pozemkov uzatvorenú so Združením
bývalých vlastníkov lesa obce Malý Sulín. Nájomné za pozemky boli schválené na valnom
zhromaždení ZBVL obce Malý Sulín vo výške 0,0005 €/m2. Za obec sa na valnom zhromaždení
zúčastnil zástupca starostu obce, poslanec Peter Hutník. Celková výmera obecných lesných pozemkov
je 3109 m2 a sú vedené na LV 370, 486 a 513. Nájomná zmluva sa uzatvára na obdobie 10 rokov.
Keďže starosta obce je predsedom združenia, tak za združenie nájomnú zmluvu podpísal jeho zástupca
Peter Malast.
Kontrolór obce povedal, že najskôr je potrebné zverejniť zámer prenájmu pozemkov a až potom
podpísať zmluvu.
Na základe pripomienky kontrolóra obce poslanci jednomyseľne schválili zverejnenie zámeru
prenájmu lesných pozemkov, kde zdôvodnili osobitný zreteľ podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č.
138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to, že združenie obhospodaruje aj pozemky ostatných
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vlastníkov a obecné pozemky sa nachádzajú uprostred týchto parciel.
K bodu 12. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018
Starosta obce predniesol návrhy termínov zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018 a to
9. marca, 22. júna, 14. septembra a 14. decembra.
Poslanci termíny zasadnutí jednomyseľne schválili.
K bodu 13. Termíny vývozov odpadov v roku 2018
Starosta obce oboznámil prítomných s návrhom vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu
v roku 2018. V roku 2018 je plánovaných 14 vývozov komunálneho odpadu, 5 vývozov skla, 6
vývozov plastov, 2 krát vývoz nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu a 2 krát vývoz
kovových odpadov. Taktiež pri vývoze plastov sa budú po prvýkrát vyvážať aj tetrapaky. Kovové
odpady budú taktiež vyvážané po prvýkrát.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
K bodu 14. Rôzne: a) Informácia o podaní Žiadosti 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 informoval prítomných o zaslaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
rekonštrukciu domu kultúry dňa 30.11.2017. Výška žiadaných finančných prostriedkov je 138.308,88
€. Žiadosť vypracovala firma ENERGIA PLUS s.r.o. z Prešova.
Poslanci informáciu jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 14. Rôzne: b) Informácia o podaní Žiadosti 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

Dňa 30.11.2017 bola zaslaná aj žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na
rekonštrukciu domu smútku vo výške 118.989,94 €. Taktiež aj túto žiadosť vypracovala firma
ENERGIA PLUS s.r.o. Projektovú dokumentáciu vyhotovil Mikuláš Maník- Agentúra MM z Prešova
vo výške 4.800.- € a verejné obstarávanie vykonávala firma Ultima Ratio s.r.o. z Liptovského
Mikuláša za odmenu vo výške 1.200.- €.
Starosta povedal, že nakoľko podľa projektu sa nepodarilo znížiť rozpočet na rekonštrukciu domu
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smútku, projektovú dokumentáciu i ostatné výdavky budeme musieť uhradiť z vlastných zdrojov.
Poslanci informáciu jednomyseľne vzali na vedomie.
K bodu 14. Rôzne: c) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu
EuroVelo 11

Starosta

povedal, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok projektu: “Nowy produkt

turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek
nad Popradem -Nový turistický produkt -

časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-

Muszyna-Mníšek nad Popradom č. PLSK.01.01.00-12-0051/16“ bola zaslaná v dodatočnom termíne.
V projekte za našu obec je zahrnutá iba prestavba obecnej chaty na informačné centrum a cesta
Závodie – Medzibrodie, ktorej výška oproti finančnej analýze sa navýšila z dôvodu, že cesta má mať
nosnosť 35 ton. Paradox je, že z obidvoch strán je popritom cesta na 7,5 ton. Rozpočet projektu
navýšilo zdvihnutie lávky v Malom Lipníku a Legnave o 4 m.
K bodu 14. Rôzne: d) Informácia

o úspešnom uchádzačovi verejného obstarávania na

rekonštrukciu domu
O výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu domu smútku

oboznámil prítomných

starosta obce. Povedal, že boli predložené 3 cenové ponuky a to Ing. Milan Štupák - IVS, NOVSTAV
SL s.r.o a SLOVDACH s.r.o. Víťazom sa stal SLOVDACH s.r.o. s najnižšou cenovou ponukou
118.989,94 €. Verejné obstarávanie robila firma Ultima Ratio s.r.o.
K bodu 14. Rôzne: e) Informácia o prieskume zbojníckej džury
Starosta povedal, že s prieskumom zbojníckej džury sa pokračovalo aj v októbri tohto roka.
Speleológovia prehĺbili dieru asi o 1 m. Povedali, že bolo by dobré pokračovať z prehlbovaní. Taktiež
povedali, že na vlastné náklady dajú vyhotoviť 2 informačné tabule s označením jaskyne a text bude
v slovenskom a poľskom jazyku.
Poslanci to vzali na vedomie.

K bodu 15. Odúčtovanie projektovej dokumentácie Regenerácie centra obce Sulín

Starosta navrhol poslancom prehodnotiť projektovú dokumentáciu Regenerácie centra obce, ktorá
bola vypracovaná v roku 2013 a za ktorú obec uhradila 7.100. €. Projektová dokumentácia bola
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vypracovaná za účelom poskytnutia nenávratného finančného príspevku v rámci Regeneračného
operačného programu 4.1a – regenerácia sídiel pre obce postihnuté povodňami v roku 2010. Keďže
tento projekt nám nebol schválený, ani táto projektová dokumentácia už nie je reálna. Starosta
navrhuje tento projekt odpísať z účtovníctva ako zmarenú investíciu, je vytvorená k nej aj opravná
položka .
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.

K bodu 16. Interpelácie poslancov - diskusia

V diskusii najskôr vystúpil starosta obce, ktorý informoval prítomných o schválení finančného
príspevku pre MAS Ľubovniansko, v ktorej je aj naša obec. Nevie ešte koľko dostane naša obec, bude
sa to deliť asi podľa počtu obyvateľov.
Poslankyňa Hricková vystúpila s problémom konárov visiacich nad cestou. Stále ešte nie sú orezané
stromy a konáre poškodzujú autobusy i vyššie autá.
Starosta povedal, že 13. septembra sme zvolali jednanie ohľadom tohto problému. Zúčastnili sa ho
zástupcovia Lesov SR š.p., SÚC PSK oblasť Stará Ľubovňa, Okresný dopravný inšpektorát a Okresný
úrad, odbor dopravy. Všetci sa mali k tomu vyjadriť. Písomné stanovisko zaslali iba policajti a Lesy
SR š.p. SÚC PSK stanovisko nezaslala, ale vyriešenie tohto problému prináleží práve im. Doposiaľ
stromy neorezali.
Taktiež povedal, že pri Sulínke je poškodený oporný múr a môže sa poškodiť aj štátna cesta. O tomto
probléme vedia aj na Okresnom úrade v Prešove, nakoľko povodňová komisia 24. apríla robila
povodňovú prehliadku vodného toku Poprad. Keďže je to hraničná rieka, musí sa to riešiť až na
Slovensko –Poľskej komisií.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a za prácu, ktorú
počas roka vykonávali v prospech obce a zasadnutie ukončil o 20,45 hod.

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Štefan Romaňák

Peter Hutník

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
zo XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 8. decembra 2017
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 178
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. Žiadosť Jána Šebra o odkúpenie časti parcely
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2018 -2020
6. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2018 - 2020
7. Plnenie rozpočtu obce za rok 2017 k 30.11.2017
8. Úprava rozpočtu obce na rok 2017
9. Zápis do obecnej kroniky za rok 2016
10. Návrh zmlúv o odkúpení časti parcely KN-E 4414/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Veľký Sulín alebo predĺženie nájomných zmlúv
11. Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom ZBVL obce Malý Sulín
12. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2018
13. Termíny vývozov odpadov v roku 2018
14. Rôzne: a) Informácia o podaní Žiadosti 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
b) Informácia o podaní Žiadosti 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
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c) Informácia o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu EuroVelo 11
d) Informácia úspešnom uchádzačovi verejného obstarávania na rekonštrukciu domu
smútku
e) Informácia o prieskume zbojníckej džury
15. Odúčtovanie projektovej dokumentácie Regenerácie centra obce
16. Interpelácia poslancov - diskusia
17. Záver

B. v o l í Petra Hutníka a Bc. Emíliu Hrickovú do návrhovej komisie
C. u r č u j e Ing. Lukáša Kuču a Petra Hutníka za overovateľov zápisnice
Hlasovanie:
Za:

3

Zdržali sa: 0

Proti : 0

Uznesenie č. 179
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
a) konštatuje, že
dňa 19.9.2017 bol na úradnej tabuli a webovej stránke zverejnený zámer predaja časti parcely KN-E
4414/1 – orná pôda, vedenú na LV

691, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Veľký Sulín,

o výmere po 15 m2 Matúšovi Kučovi, Tomášovi Živčákovi, Zdenkovi Živčákovi, Petrovi Kurcinovii
a Janovi Zagorovi a Lukášovi Hutníkovi. Zámer bol vyvesený do 5.10.2017.
Do dnešného zasadnutia žiadatelia nepredložili z časových dôvodov znalecké posudky a geodetické
plány a preto žiadajú zatiaľ iba predlženie nájomných zmlúv.

Hlasovanie:
Za:
3

Proti :

10

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 180
Žiadosť Jána Šebra o odkúpenie časti parcely

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. n e s ch v a ľ u j e
Žiadosť Jána Šebra bytom Stará Ľubovňa, Vsetínska 50 o odkúpenie časti parcely č. 366/1 do
vyriešenia majetkovoprávnych vzťahov.

B. p o v e r u j e
starostu obce prerokovaním možností vzájomného vysporiadania pozemkov č. KN-C 366/5 a časti
parcely KN-E 4410/1.
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

Hlasovanie:
Za
3

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 181
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018
____________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2018

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :
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0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 182
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2018 -2020
_________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

Berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce Sulín na roky 2018 - 2020

Hlasovanie:
Za:
3

Proti :

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 183
Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2018 - 2020
________________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Sulín na rok 2018.

Druh príjmu
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie

Príjmy celkom

Rok 2018

Druh výdavku

Rok 2018

87.123,00 Bežné výdavky

82.923,00

300,00 Kapitálové výdavky

4.500,00

0,00 Finančné operácie

0,00

87.423,00 Výdavky celkom

87.423,00

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:
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0

Zdržali sa: 0

B. B e r i e n a v e d o m i e
viacročný rozpočet na roky 2019 – 2020

Druh príjmu
Bežné príjmy

Rok 2019

Rok 2020

85.373,00

87.373,00

Kapitálové príjmy

0,00

0,00

Finančné operácie

0,00

0,00

85.373,00

87.373,00

Celkové príjmy

Druh výdavku

Rok 2019

Bežné výdavky

Rok 2020

85.373,00

87.373,00

Kapitálové výdavky

0,00

0,00

Finančné operácie

0,00

0,00

Celkové výdavky

85.373,00

87.373,00

Obec nebude uplatňovať programovú štruktúru rozpočtu.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 184
Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2017
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2017 a to:

Príjmy:

Rozpočet

Úprava

81.145,00

94.857,00

85.286,61

Kapitálové príjmy:

0,00

2.600,00

2.150,00

Finančné operácie :

0,00

5.000,00

5.000,00

Bežné príjmy :
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Skutočnosť

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

Výdavky:

81.145,00

102.457,00

Rozpočet

Bežné výdavky :
Kapitálové výdavky:

92.436,61

Úprava

Skutočnosť

76.145,00

92.357,00

76.744,80

5.000,00

10.100,00

10.600,00

0,00

0,00

0,00

Finančné operácie :

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

81.145,00

102.457,00

87.344,80

Výsledok rozpočtového hospodárenia: schodok vo výške 91,81 €
Rozdiel príjmov a výdavkov: 5.091,81 €

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 185
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 8/2017 a 9/2017
_____________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. b e r i e n a v e d o m i e
úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2017 z 30.10.2017 a to navýšením príjmov a výdavkov
o 617.- € na voľby do NR SR.

B. s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej
i výdavkovej časti o 4.724,00 €.

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

107.181,00 €

v tom: bežné príjmy :

94.781.- €

kapitálové príjmy :

2.600.- €

finančné operácie :

9.800.- €

Výdavky celkove :

107.181,00 €

v tom : bežné výdavky:

92.281.- €

kapitálové výdavky :

14.900.- €

finančné operácie :

0.- €

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 186
Zápis do obecnej kroniky za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
zápis do obecnej kroniky za rok 2016.

Hlasovanie:
Za:
3

Proti :

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 187
Návrhy zmlúv o odkúpení časti parcely KN-E 4414/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Veľký Sulín alebo predĺženie nájomných zmlúv

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
predĺženie nájomných zmlúv s nájomníkmi Lukášom Hutníkom č. 93, Tomášom Živčákom č. 92,
Zdenkom Živčákom č. 92, Matúšom Kučom č. 92, Petrom Kurcinom č. 92 a Jánom Zagorom č. 92.
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na prenájom časti parcely KN-E 4414/1 – orná pôda, vedenú na LV

691, nachádzajúceho sa

v katastrálnom území Veľký Sulín do 30.6.2018.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 188
Uzatvorenie nájomnej zmluvy s prenajímateľom ZBVL obce Malý Sulín

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
zverejnenie zámeru prenájmu obecných lesných pozemkov vedených na LV 370, 486 a 513
v katastrálnom území Malý Sulín s prenajímateľom Združením bývalých vlastníkov lesa obce Malý
Sulín na výmeru 3 109 m2 vo výške 0,0005 €/ m2 na obdobie 10 rokov z dôvodu osobitného zreteľa
podľa § 9a, ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a to, že združenie
obhospodaruje aj pozemky ostatných vlastníkov a obecné pozemky sa nachádzajú uprostred týchto
parciel.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

0

Zdržali sa:

Uznesenie č. 189
Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2018

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstvo v roku 2018 a to:
9. marca, 22. júna, 14. septembra a 14. decembra
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0

Hlasovanie:
Za:

3

Proti : 0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 190
Termíny vývozov odpadov v roku 2018

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
termíny vývozov odpadov v roku 2018 a to:

1.

vývozy komunálnych odpadov v týždňoch:
1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 49
vývozy separovaného zberu:

2.

sklo : 1.2., 27.3., 19.6., 18.9., 21.11.
Plasty a tetrapaky: 26.1., 14.3., 1.6., 1.8., 28.9., 29.11.
NO, VOO: 13.4. a 24.9.
Kovových obalov: 2x podľa potreby

Hlasovanie:
Za:

3

Proti : 0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 191
a), b), c), d)

Rôzne

Informácia o podaní žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a výsledku
verejného obstarávania

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
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A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok 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
vo výške 138.308,88 €

B. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaní žiadosti 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 vo výške 118.989,94 €.

C. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu: “Nowy produkt turystyczny –
odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem Nový turistický produkt - časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo11 Prešov-Muszyna-Mníšek nad
Popradom č. PLSK.01.01.00-12-0051/16“ .

D. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o úspešnom uchádzačovi verejného obstarávania na rekonštrukciu domu smútku a to
SLOVDACH s.r,o. Stará Ľubovňa, ktorý predložil ponuku vo výške 118.989,94 €.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 192
e) Rôzne
Informácia o prieskume zbojníckej džury

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
informáciu o podaní prieskume zbojníckej džury

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :
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0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 193
Odúčtovanie projektovej dokumentácie Regenerácie centra obce

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
S ch v a ľ u j e
odúčtovanie projektovej dokumentácie Regenerácia centra obce Sulín, ktorá bola vypracovaná za
účelom poskytnutia nenávratného finančného príspevku v rámci Regeneračného operačného programu
4.1a – regenerácia sídiel pre obce postihnuté povodňami v roku 2010, ako zmarenú investíciu.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti :

Overovatelia zápisnice: Ing. Lukáš Kuča

Zdržali sa: 0

Štefan Romaňák

Peter Hutník

Zapisovateľka:

0

starosta obce

Helena Malastová
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