Obec Sulín

Zápisnica
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 4. marca 2017
Prítomní : Štefan Romaňák – starosta obce
Bc. Emília Hricková
Ing. Rastislav Hriňák
Bc. Martin Kurcin
Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce
Neprítomní ospravedlnení: Ing. Lukáš Kuča
Peter Hutník - PN
Zapisovateľka: Helena Malastová
P r o g r a m:
1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016
4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2016
6. Žiadosť firmy LIveNet services s.r.o. o schválenie zámeru vybudovania vysokorýchlostnej optickej
siete v obci
7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Plavnici o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
8. Žiadosť Radomíra Stacha a Zuzany Stachovej o odkúpenie pozemku v katastrálnom území
Veľký Sulín
9. Výpoveď zmluvy Petra Kurcina o nájme obecného pozemku
10. Žiadosť o dotáciu na individuálne potreby obce z MF SR
11. Spolufinancovanie schváleného projektu EUROVELO 11 z programu INTERREG
Poľsko - Slovensko
12. Informácia o možnosti podania žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
13. Zmluva s Michalom Hutníkom na prenájom obecného pozemku
14. Rôzne: a) informácia o záchranných prácach počas III. stupňa PA – ľadové kryhy
15. Interpelácie poslancov - diskusia
16. Záver
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K bodu 1. Otvorenie

Zasadnutie

Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce o 16.00 hod. Privítal prítomných a

oboznámil ich s navrhovaným programom. Poslanci program jednomyseľne schválili.
Do návrhovej komisie navrhol Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Martina Kurcina.. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.
Za overovateľov zápisnice určil Bc. Emíliu Hrickovú a Bc. Martina Kurcina. Poslanci návrh
jednomyseľne schválili.

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Starosta povedal, že na základe uznesenia č. 131 bol zverejnený zámer prenájmu pozemku
Michalovi Hutníkovi na úradnej tabuli obce a internetovej stránke v čase od 15.12.2016 do 28.2.2017.
Na základe uznesenia č. 132 sme vybrali na vykonanie auditu v našej obci audítorku Ing. Hedvigu
Vadinovú z Prešova.
Inventarizácia majetku, zásob a pohľadávok prebehla v čase od 10.1.2017 do 26.1.2017.

K bodu 3. Plnenie rozpočtu k 31.12.2016
Starosta povedal, že plnenie rozpočtu bolo zaslané e-mailom všetkým poslancom. Rozpočet
príjmov po úprave bo vo výške 470.371.- €, skutočné príjmy boli vo výške 467.501,19 €.
Rozpočet výdavkov po úprave predstavoval 470.371.- €, ale skutočné výdavky boli vo výške
462.612,67 €. Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 4.888,52 €. Výsledok rozpočtového
hospodárenia je vo výške 358.620,48 € z dôvodu, že v tomto roku nám boli uhradené výdavky zo ŠR
a EÚ na výstavbu lávky Sulín – Zegiestów. Z grantu KOCR sme nevyčerpali 27.- €, ktoré sme vrátili
až v tomto roku.
Poslanec Kurcin sa informoval o čerpaní na položkách 0451, 0620 a 0820, na ktorých bolo vyššie
čerpanie.
Ja, ako referentka obce som povedala, že na položke 0451 sú zahrnuté výdavky na údržbu miestnej
komunikácie smerom k lávke vo výške 13.619,92 €.
Na položke 0620 sú zahrnuté mzdové výdavky a odvody zamestnancov pracujúcich na základe § 54
Šanca na zamestnanie, v rámci projektu z ÚPSVR.
Na položke 0820 sú výdavky na opravu kultúrnych domov, poradenská činnosť pri vypracovaní
žiadosti na rekonštrukciu domu kultúry, oslavy obce, Mikuláš.
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Poslanci plnenie rozpočtu vzali jednomyseľne na vedomie.
K bodu 4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
Starosta povedal, že úprava rozpočtu sa týka najmä zvýšenia podielových daní o 2.199.- €
a kapitálových príjmov vo výške 500.- €. Tieto prostriedky navrhujeme použiť na spoluúčasť pri
schválení dotácií. Rozpočet príjmov a výdavkov sa zvyšuje na 83.844.- €
Poslanci návrh úpravy rozpočtu jednomyseľne schválili.
K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2016
Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský predniesol Správu o kontrolnej činnosti za rok
2016.
Poslanci ju jednomyseľne vzali na vedomie.

K bodu 6.

Žiadosť firmy LiveNET services s.r.o. o schválenie zámeru vybudovania

vysokorýchlostnej optickej siete v obci
Starosta prečítal žiadosť o schválenie vybudovania vysokorýchlostnej optickej siete v obci. Rozvod
po obci by bol kotvený na stĺpoch VSD. K tomu dodal, že prípojka do domácnosti by stála 55.- €
a mesačný poplatok by činil 11.- €. V tom by bol zahrnutý internet i televízia. Obec má záujem
o vybudovanie vysokorýchlostnej optickej siete.
Hlavný kontrolór sa pýtal, aký je predpokladaný termín začatia prác. Povedal, že mesačný poplatok je
oproti iným firmám nízky.
Starosta povedal, že práce by začali vykonávať v čo najkratšej dobe.
Poslanci jednomyseľne schválili túto žiadosť.

K bodu 7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Plavnici o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
Starosta prečítali žiadosť o finančnú dotáciu na záujmovú činnosť žiakov z našej obce vo výške
30.- € na žiaka. Obec má schválené VZN o poskytovaní dotácií centrám voľného času vo výške 28.- €.
Nakoľko je činnosť CVČ zastavená, starosta navrhuje schváliť dotáciu v požadovanej výške. ZŠ s MŠ
v Plavnici navštevuje 13 žiakov z našej obce.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili.
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K bodu 8. Žiadosť Radomíra Stacha a Zuzany Stachovej o odkúpenie pozemku v katastrálnom
území Veľký Sulín
Starosta prečítal žiadosť žiadateľov Radomíra Stacha a Zuzany Stachovej bytom Vyšné fabriky
15/19, Liptovský Hrádok o odkúpenie časti pozemku KN-C 317/2, dielu 1 o výmere 25 m2, ktorý bol
odčlenený z parcely KN-E 4420/1, vedenom na LV 691. Tento pozemok je už roky zastavaný časťou
domu, ktorý žiadateľka zdedila. Poslanci navrhli odpredaj v takej výške ako sa odpredáva aj ostatným,
t.j. 2.- €/m2.
Poslanci napokon jednomyseľne schválili zverejnenie zámeru predaja pozemku vo výške 2.- €/m2.
K bodu 9. Výpoveď zmluvy Petra Kurcina o nájme obecného pozemku
Starosta predniesol výpoveď Zmluvy o nájme obecného pozemku č. 284/2012/5 zo dňa 31.12.2012
ku dňu 31.3.2017. Podotkol, že všetky nájomné zmluvy na pozemku 4414/1 končia 31.12.2017.
V prípade žiadosti je ich potrebné predĺžiť, alebo vypracovať nové.
Poslanci výpoveď zmluvy Petra Kurcina vzali jednomyseľne na vedomie.

K bodu 10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce

Starosta poslancov oboznámil s možnosťou podania žiadosti o dotáciu na individuálne potreby
obce z MF SR. Povedal, že dva roky sme nedostali nič, takže dúfa, že v tomto roku nám žiadosť
schvália. Navrhuje opäť podať žiadosť na údržbu domu smútku a cintorínov.
Poslanec Hriňák povedal, že má poznatky o tom, že sa pripravuje výzva na rekonštrukciu domov
smútku. Preto navrhuje iba žiadosť na údržbu cintorínov.
Starosta navrhuje nové oplotenie cintorínov v časti Malý Sulín a Závodie, nakoľko súčasné je značne
poškodené a neplní svoj účel. Je v havarijnom stave.
Poslanci napokon jednomyseľne schválili podanie žiadosti na údržbu oplotenia cintorínov
a spoluúčasť vo výške 10 %.
K bodu 11. Spolufinancovanie schváleného projektu EUROVELO z Programu INTERREG
Poľsko-Slovensko

Informáciu o schválení žiadosti podal prítomným starosta obce. Žiadosť podalo ĽRZ na projekt:
„Nový turistický produkt- časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11- Prešov – Muszyna – Mníšek
nad Popradom“. Do projektu sú zapojené Miasto i gmina uzdrowiskowa Muszyna, obce Legnava,
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Malý Lipník, Sulín a Mníšek nad Popradom. V našom katastri sa plánuje s rekonštrukciou obecnej
chaty, ktorá má slúžiť ako informačné centrum, pôvodne bol rozpočet vo výške 91.500.- €,ale
nakoľko sa v žiadosti uviedlo, že do budúcna časť chaty sa bude využívať na ubytovacie účely, znížili
nám dotáciu na 85% nákladov. Ďalej sa ráta s parkoviskom, multimodálnou stanicou pre bicykle
a auta, nabíjacou stanicou pre E-bíky a prepojenie cesty Závodie- Medzibrodie. Celkové rozpočtové
náklady na obec Sulín predstavujú 162.220.- €. Obec by sa mala podieľať 5% spolufinancovaním, čo
je 8.111.- € , ale je prísľub z VÚC Prešov, že nám prispejú vo výške 2,5 % . Taktiež bude obec platiť
podiel na úrokoch z úveru, ktorý zoberie ĽRZ.
Za vypracovanie žiadosti sme zaplatili v minulom roku 1.196.-€. Projektantka Ing. Beáta Hriňáková
vypracuje štúdiu na rekonštrukciu chaty a potom bude výberové konanie na zhotoviteľa.
Poslanci tieto informácie vzali na vedomie a schválili spoluúčasť na projekte.
K bodu 12. Informácia o možnosti podania žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských
zbrojníc
Starosta povedal, že poslanec Hrińák v tomto týždni ho telefonicky informoval o možnosti podania
žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc a tak ho vyzval, aby doplnil informácie.
Poslanec Hriňák uviedol, že žiadosť je potrebné podať do 31.3.2017 a minimálna výška je 30.000.- €.
Obec by sa mala podieľať 5%-ným spolufinancovaním. Uviedol, že bolo by potrebné vymeniť dverebránu, urobiť podlahu, zaviesť vodu, urobiť guličku na odtok vody, urobiť sprchu, obklad alebo
marmolit, vyštukovať a vymaľovať zbrojnicu. Nakoľko máme ešte zbrojnice aj v časti Malý Sulín
a Závodie, navrhuje podať dve žiadosti.
Na schôdzi DHZ v Starej Ľubovni sa dozvedel, že niektoré obce dostanú v tomto roku auto IVECO.
Mali by sme byť medzi nimi.
Starosta povedal, že auto dostaneme zadarmo, ale ročne nás poplatky budú stáť asi 500.- €.
Poslanci jednomyseľne schválili podanie žiadosti a 5% spoluúčasť.
K bodu 13. Zmluva s Michalom Hutníkom na prenájom obecného pozemku

Na predchádzajúcom zasadnutí bol schválený zámer prenájmu Michalovi Hutníkovi na obdobie 5
rokov za podmienky prechodu cez jeho pozemok. Návrh zmluvy bol zaslaný poslancom e-mailom.
Jedná sa o 36 m2.
Hlavný kontrolór povedal, že pôvodne navrhoval, aby boli urobené dve zmluvy. Jedna na prenájom
nášho pozemku a druhá na prenájom jeho pozemku. V prípade vypracovania tejto zmluvy navrhuje
prenájom aspoň za 1.- € na obdobie 5 rokov.
Poslanci Hrińák a Hricková návrh zmluvy schválili a poslanec Kurcin sa zdržal hlasovania.
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K bodu 14. Rôzne: Informácia o záchranných prácach počas III. stupňa PA – ľadové kryhy
Starosta informoval poslancov o vykonaných záchranných prácach počas vyhláseného III. stupňa
povodňovej aktivity pri ľadových kryhách v časti Závodie. III. stupeň PA bol vyhlásený 24.2. o 7,00
hod. a odvolaný 27.2. o 16,00 hod. Na záchranných prácach sa podieľali s mechanizmami Roľnícke
družstvo „Prameň“ Sulín, Ing. Milan Štupák – IVS, Prevádzkareň obce Malý Lipník, DHZ Sulín
a obyvatelia časti Závodie.
K bodu 15. Interpelácie poslancov - diskusia

V diskusii najskôr vystúpil starosta ktorý povedal, že 2. marca správca farnosti Pavel Sirotňák
inicioval

spoločné stretnutie ohľadom nedostatku vody vo vodojeme. Zúčastnili sa ho správca

farnosti, starosta obce, majiteľ predajne a pohostinstva Michal Hutník, vlastníci rodinných domov
Peter Adamička a Alžbeta Borecká. Otec duchovný povedal, že najvýhodnejšie by bolo urobiť väčší
vodojem, nakoľko tento nepostačuje. Robil už prieskum trhu a najlacnejší by bol za 1.300.- €. Nie
všetci boli za toto riešenie.
Poslanec Kurcin upozornil na popraskanú plastovú rúru pri kultúrnom dome v časti Malý Sulín.
Taktiež je poškodený aj asfalt. Možno to spôsobila hasičská Tatra, ktorá v tomto mieste naberá vodu
z verejného vodovodu.
Starosta povedal, že 24. februára okrem ľadových krýh sme mali problémy s vodou v časti Malý
Sulín, nakoľko praskla jedna prípojka k domu. Následne naberaním vody Tatrou došlo zasa k poklesu
tlaku vody.
Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil
o 18,30 hod.

Overovatelia zápisnice: Bc. Martin Kurcin

Štefan Romaňák

Bc. Emília Hricková

starosta obce

Zapisovateľka : Helena Malastová
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Obec Sulín
Uznesenia
z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne,
konaného dňa 4. marca 2017
__________________________________________________________________________________
Uznesenie č. 134
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
A. s ch v a ľ u j e

program zasadnutia obecného zastupiteľstva po doplnení takto:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
3. Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016
4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017
5. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2016
6. Žiadosť firmy LiveNet services s.r.o. o schválenie zámeru vybudovania vysokorýchlostnej
optickej siete v obci
7. Žiadosť ZŠ s MŠ v Plavnici o poskytnutie finančnej dotácie na rok 2017
8. Žiadosť Radomíra Stacha a Zuzany Stachovej o odkúpenie pozemku v katastrálnom území
Veľký Sulín
9. Výpoveď zmluvy Petra Kurcina o nájme obecného pozemku
10. Žiadosti o dotáciu na individuálne potreby obce z MF SR
11. Spolufinancovanie schváleného projektu EUROVELO 11 z Programu INTERREG
Poľsko- Slovensko
12. Informácia o možnosti podania žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
13. Zmluva s Michalom Hutníkom na prenájom obecného pozemku
14. Rôzne: informácia o záchranných prácach počas III. stupňa PA – ľadové kryhy
15. Interpelácie poslancov - diskusia
16. Záver
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B. v o l í

Bc. Martina Kurcina a Ing. Rastislava Hrińáka do návrhovej komisie

C. u r č u j e Bc. Martina Kurcina a Bc. Emíliu Hrickovú za overovateľov zápisnice

Hlasovanie:

Za :

3

Proti:

Zdržali sa: 0

0

Uznesenie č. 135
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
konštatuje, že
na základe uznesenia č. 131 bol zverejnený zámer prenájmu pozemku Michalovi Hutníkovi na úradnej
tabuli obce a internetovej stránke v čase od 15.12.2016 do 28.2.2017.
Na základe uznesenia č. 132 sme vybrali na vykonanie auditu v našej obci audítorku Ing. Hedvigu
Vadinovú z Prešova.
Inventarizácia majetku, zásob a pohľadávok prebehla v čase od 10.1.2017 do 26.1.2017.

Hlasovanie:
Za:
3

Proti:

0

Zdržali sa: 0

Uznesenie č. 136
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
berie na vedomie
Plnenie rozpočtu obce k 31.12.2016 a to:

Príjmy:

Úprava

Skutočnosť

381.742.-

433.628.-

434.557,69

Kapitálové príjmy:

32.797.-

32.943.-

32.943,50

Finančné operácie :

0 .-

3.800.-

0

Bežné príjmy :

Rozpočet

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

414.539.-
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470.371.-

467.501,19 €

Výdavky:

Rozpočet

Bežné výdavky :

Úprava

75.168.-

112.500.-

Kapitálové výdavky:

1.000.-

4.100.-

Finančné operácie :

338.371.-

353.771.-

Skutočnosť
108.853,71
0
336.595,42

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

414.539.-

470.371.-

462.612,67 €

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok vo výške 358.620,48 €
Rozdiel príjmov a výdavkov: prebytok 4.888,52 €
(nevyčerpaná dotácia KOCR vo výške 27.- € vrátená v roku 2017)

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 137
Úprava rozpočtu obce rozpočtovým opatrením 1/2017
_____________________________________________________

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

s ch v a ľ u j e
Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2017, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej
i výdavkovej časti o 2.699.- €.

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

83.844.- €

v tom: bežné príjmy :

83.344.- €

kapitálové príjmy :

500.- €

finančné operácie :

0.- €
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Výdavky celkove :

83.844.- €

v tom : bežné výdavky:

81.344.- €

kapitálové výdavky :
finančné operácie :

2.500.- €
0.- €

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržal sa:

0

0

Uznesenie č. 138
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín za rok 2016.
Hlasovanie:

Za:

3

Proti:

0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 139
Žiadosť firmy LiveNET services s.r.o. o schválenie zámeru vybudovania vysokorýchlostnej
optickej siete v obci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
zámer vybudovania vysokorýchlostnej optickej siete v našej obci, ktorá je vo verejnom záujme.

Hlasovanie:

Za:

3

Proti: 0
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Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 140
Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Plavnici o poskytnutie finančnej dotácie
na rok 2017

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. s ch v a ľ u j e
Poskytnutie finančnej dotácie na záujmovú činnosť žiakov z našej obce, ktorí plnia povinnú školskú
dochádzku v ZŠ s MŠ v Plavnici vo výške 30.- € na žiaka.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 141
Žiadosť o odkúpenie pozemku Radomíra a Zuzany Stachových
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e
Zámer predaja pozemku Radomírovi Stachovi a Zuzane Stachovej rod. Šimalčíkovej, bytom Vyšné
fabriky 15/19, Liptovský Hrádok, v súlade s § 9a) ods. 8, písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o predaj časti parcely 4420/1 – zastavané plochy
a nádvoria, vedenej na LV 691, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín a to dielu 1
o výmere 25 m2. Uvedený diel bol odčlenený z parcely 4420/1 na základe geometrického plánu č.
106/2017 vyhotoveného geodetom Tomášom Čapistrákom, Puškinova 2, 083 01 Sabinov dňa
23.1.2017.
Predaj pozemku je stanovený vo výške 2.- €/m2. Tento pozemok je zastavaný časťou ich domu, ktorý
dlhodobo užívali predchodcovia žiadateľov.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0
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Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 142
Výpoveď zmluvy Petra Kurcina o nájme obecného pozemku
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
Berie na vedomie
Výpoveď Zmluvy o nájme obecného pozemku č. 284/2012/5 zo dňa 31.12.2012 k 31.3.2017.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Zdržali sa:

0

0

Uznesenie č. 143
Žiadosť o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

1. b e r i e n a v e d o m i e
Výzvu na podanie žiadosti o dotáciu na základe výnosu MF SR č. 26825/2005-441 na rok 2017.
2. s ch v a ľ u j e
Podanie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 13.500.- € na údržbu
havarijného stavu oplotenia cintorínov v časti Malý Sulín a Závodie
Spoluúčasť v prípade poskytnutia dotácie by bola vo výške 10% z rozpočtu 15.000.- €, čo je
1.500.- €.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa:

Uznesenie č. 144
Spolufinancovanie projektu EUROVELO 11

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne po prerokovaní predloženého materiálu:

12

0

A. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o schválení žiadosti z programu INTERREG Poľsko- Slovensko, prioritná os 1, ktorú
podalo ĽRZ na projekt: „Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy EuroVelo 11 –
Prešov-Muszyna-Mníšek nad Popradom“, do ktorého je zapojená aj naša obec.

B. s ch v a ľ u j e
1. zapojenie do aktivít 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“
2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie Projektu alikvotne ku výške
výdavkov, ktorá bude identifikovaná v Zmluve o NFP, príloha č. 4 ,Príloha k Výpočtu
spolufinancovania z 10.03.2017, realizovaná na katastrálnom území obce.
2.1 Zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške 19,05 %
podľa výdavkov uvedených
v Zmluve o NFP, Príloha č. 4, a v prílohe Výpočet spolufinancovania z 10.03.2017,
spolufinancovanie bude zložené zo zabezpečenia vlastných finančných prostriedkov
Účastníka č.2 vo výške 9.112,40 €, čo je 5%, ostatnú časť spolufinancovania, ktorej výška
bude identifikovaná po ukončení verejného obstarávania aktivít Projektu, zmluvné strany
zabezpečia formou preklenovacieho úveru, ktorého príjemcom bude Účastník č. 1
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401
Stará Ľubovňa, IČO: 37793225 a súhlasí s akceptáciou požiadaviek banky na spolu ručenie za
alikvotnú časť preklenovacieho úveru pre Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
Stará Ľubovňa, sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa, IČO: 37793225
2.2 zabezpečenie finančných prostriedkov na úhradu alikvotnej čiastky splátky úrokov z
preklenovacieho úveru Účastníka č. 1 vo výške 19,05 % .

Odporúča
uzatvoriť pre tento účel pre tento účel Zmluvu v zmysle platnej legislatívy s Ľubovnianskym
regionálnym združením miest obcí Stará Ľubovňa, Sídlo: Obchodná 1, 06401 Stará Ľubovňa,
IČO: 37793225.
C. s ch v a ľ u j e
Projekt rekonštrukcie obecnej chaty, nachádzajúcej sa na parcele KN-C 198/4 v katastrálnom území
Malý Sulín na informačné centrum, zriadenie multimediálnej stanice pre bicykle, autá s informáciami,
nabíjaciu stanicu pre E-bíky nachádzajúcich sa na parcele KN-C 198/1 a prepojenie cesty Závodie –
Medzibrodie, ktoré sú vo verejnom záujme.
Hlasovanie:
Za:

3

Proti:
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0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 145
Informácia o možnosti podania žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne

1. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o možnosti podania žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu hasičských zbrojníc
2. s ch v a ľ u j e
Spoluúčasť obce na projekte vo výške 5%.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

0

Zdržali sa:

0

Uznesenie č. 146
Zmluva s Michalom Hutníkom na prenájom obecného pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
s ch v a ľ u j e

Zmluvu o nájme obecného pozemku - časti obecnej parcely KN-C 347/1 nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Veľký Sulín, na LV č.1, o výmere 36 m2, za 1.- € počas trvania
zmluvy, Michalovi Hutníkovi bytom Stará Ľubovňa, Letná 1075/16 na obdobie 5 rokov za
podmienky možnosti užívania jeho pozemku KN-C 346/1.

Hlasovanie:
Za: Ing. Rastislav Hriňák

Proti:

0

Bc. Emília Hricková

14

Zdržal sa: Bc. Martin Kurcin

Uznesenie č. 147
Rôzne - Informácia o záchranných prácach počas III. stupňa PA – ľadové kryhy
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne
A. berie na vedomie

Informáciu o vykonaných záchranných prácach počas III. stupňa PA – ľadové kryhy v časti Závodie,
ktoré prebiehali od 24.2.2017 do 27.2.2017.

Hlasovanie:
Za:

3

Proti:

Overovatelia zápisnice:

0

Štefan Romaňák

Bc. Martin Kurcin
Bc. Emília Hricková

Zapisovateľka :

Zdržali sa: 0

starosta obce

Helena Malastová
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