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O b e c  S u l í n  

                           

Z á p i s n i c a 

 

z ustanovujúceho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 27. novembra  2022 

 
 

Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Marián Imrich 

                  Lukáš Kičura 

                  Bc. Martin Kurcin 

                  Peter Kurcin 

                  Samuel Malast 

                  Filip Imrich – predseda MVK 

     

                  Helena Malastová - zapisovateľka 

 

 

 

Program: 

 

1. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce  a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva. 

d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostu 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

5. Určenie platu starostu obce 

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 

7. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Sulín 

8. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 

9. Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2022 
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10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 

11. Rôzne: a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 

             b) termíny vývozov odpadov v roku 2022 

             c) Informácia o vykonaných prácach na rekonštrukcii domu kultúry 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

      

 

K bodu 1. Úvodné náležitosti 

 

 

     Keďže Anna Hiľáková, doterajšia starostka obce, bola vo voľbách opätovne zvolená za starostku 

obce,  otvorila  zasadnutie obecného zastupiteľstva o 13, 00 hod.  Privítala prítomných a oboznámila ich 

s navrhovaným programom.  

     Za zapisovateľku určila Helenu Malastovú, referentku obce.  

     Za overovateľov zápisnice určila Petra Kurcina a Bc. Mariána Imricha. 

     Do návrhovej komisie navrhla Bc. Martina Kurcina a Samuela Malasta. 

     Starostka obce  požiadala predsedu Miestnej volebnej komisie Filipa Imricha, aby prítomných 

oboznámil s výsledkami volieb.  

Predseda MVK po uverejnení výsledkov odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenej starostke obce 

Anna Hiľákovej a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva Bc. Mariánovi Imrichovi,  

Lukášovi Kičurovi, Bc. Martinovi Kurcinovi, Petrovi Kurcinovi a Samuelovi Malastovi.  

Novozvolená starostka obce,  Anna Hiľáková,  prečítala sľub starostu obce a svojim podpisom ho 

potvrdila.  

Potom prečítala sľub poslancov obecného zastupiteľstva a tí ho podpísali.  

Predseda MVK Filip Imrich po tomto bode opustil rokovanie obecného zastupiteľstva.  

 

     Nakoľko obecné zastupiteľstvo bolo uznášania schopné, pokračovalo v ďalšom programe.  

Tento program poslanci jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

____________________________________________________________________________ 

 

 

     Starostka povedala, že ak by nezvolala zasadnutie obecného zastupiteľstva, tak obecné 

zastupiteľstvo môže zvolať poslanec, ktorého poveria na dnešnom zasadnutí. Jedná sa o prípady 

uvedené v § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
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   Starostka navrhla poveriť Bc. Martina Kurcina aj to aj z dôvodu, že dostal najviac hlasov vo voľbách. 

Štyria poslanci návrh  schválili a poslanec Bc. Marin Kurcin sa zdržal hlasovania.  

 

K bodu 4.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

 

      Starostka navrhla zriadiť komisie obecného zastupiteľstva a to Inventarizačnú, vyraďovaciu 

a likvidačnú, Komisiu  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

Komisiu pre šport a kultúru a Stavebnú komisiu.     

Poslanci návrhy na  tieto komisie jednomyseľne  schválili a určili aj ich náplň.  

     Za predsedu Inventarizačnej komisie verejne zvolili Petra  Kurcina a za členov komisie Bc. Mariána 

Imricha a Lukáša Kičuru.  

Za predsedu vyraďovacej komisie zvolili Lukáša Kičuru a za členov Petra Kurcina a Bc. Mariána 

Imricha . 

 Za predsedu  likvidačnej komisie zvolili Bc. Mariána Imricha a za členov Lukáša Kičuru a Helenu 

Malastovú.   

     Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

zvolili Samuela Malasta a za členov Petra Kurcina a Lukáša Kičuru.  

     Za predsedu Komisie pre šport a kultúru zvolili  Bc. Martina Kurcina a za členov Petra Hanišáka, 

Jakuba Hanišáka, Lukáša Kičuru, Samuela Malasta a Bc. Mariána Imricha.  

     Za predsedu Stavebnej komisie zvolili Bc. Martina Kurcina a za členov Petra Kurcina, Ing. Rastislava 

Hriňáka a Mariána Imricha. 

 

 

K bodu 5.  Určenie platu starostu obce      

 

     Starostka povedala, že v zmysle ustanovení zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest sa určuje plat starostu ako súčin priemernej 

mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobí sa 

koeficientom podľa počtu obyvateľov. Naša obec podľa počtu obyvateľov má do 500 obyvateľov, je  

koeficient 1,65. Základný plat môže obecné zastupiteľstvo  zvýšiť až o 60 %. Starostka si navrhla iba 

základný plat.  

Poslanci jej jednomyseľne určili plat vo výške 1.999.- €, nakoľko v predchádzajúcom  kalendárnom 

roku bola priemerná mzda v NH vo výške 1.211.- €.  
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 K bodu 6. Úprava rozpočtu obce na rok 2022       

  

   Starostka obce oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 7/2022, ktorým došlo iba 

k presunu  na jednotlivých položkách a nemenili sa záväzné ukazovatele rozpočtu.  

Rozpočtovým opatrením č. 8/2022 sa zvyšuje rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu 

o 1.360.- €, ktoré obec dostala zo ŠR na voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov 

samosprávnych krajov.  

    Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovými opatreniami č. 7/2022 a 8/2022.  

Rozpočtovým opatrením č. 9/2022 sa zvyšuje rozpočet v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu 

o 7.327.- €,  a to z dôvodu predaja pozemku 7.200.- € a príjem dotácie z ÚPSVaR na dobrovoľnícku 

službu 127.-€. 

Poslanci úpravu rozpočtu jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 7. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie č. 1/2021  o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

__________________________________________________________________________________        

 

     Vzhľadom k tomu, že bol prijatý zákon 178/2022, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č.  582/2004 

Z.z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

starostka navrhla vypracovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

1/2021 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

území obce Sulín. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke od 10.11.2022.  

Starostka povedala, že obecné zastupiteľstvo na základe tejto novely môže schváliť zvýšenú sadzbu 

dane za schátrané stavby. Povedala, že obec musí v priebehu roka vyzvať 2x vlastníkov schátraných 

stavieb a ak sa stav nezmení, v ďalšom roku bude daň zvýšená. Podľa zákona je možnosť od 1 do 10. 

Navrhla maximálny koeficient sadzby dane.  

     Poslanec Imrich sa pýtal, o aké stavby sa to bude jednať.  

     Starostka povedala, že prejde obcou a tak zistí stav takýchto stavieb.  

     Poslanci návrh dodatku jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 8. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025      

  

     Návrh viacročného rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke obce od 

10.11.2022. Týmto návrhom bol vytvorený rozpočet  ako vyrovnaný vo výške 134.528.- €.-.   

Príjmy z podielových daní boli stanovené na základe výpočtov rady rozpočtovej zodpovednosti, pretože 

štátny rozpočet ešte nie je schválený.   
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Obec nemá hlavného kontrolóra obce, tak stanovisko HK  k návrhu rozpočtu nie je doložené. Obec 

nevypracúva programový rozpočet.  

     Poslanci návrh rozpočtu na rok 2023 jednomyseľne schválili.  

     Rozpočty na rok 2024 a 2025 sú informatívne a preto poslanci tento návrh vzali na vedomie. 

 

K bodu 9. Plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2022      

 

   Plnenie príjmov k 30.09.2022 je vo výške 210.077,75 €, čo predstavuje 74,23 % z upraveného 

rozpočtu.  Bežné príjmy sú vo výške  98.425,75 €, kapitálové príjmy 111.652.- € a príjmové finančné 

operácie vo výške 0.- €.  

Skutočné výdavky sú vo výške 97.925,51 €, čo je 38,25 % plnenie  upraveného rozpočtu. Bežné výdavky 

predstavujú 80.027,51 € a kapitálové 17.898.- €.  

Kapitálové výdavky sú vyčerpané iba na 13,25 %, nakoľko nemáme vyfakturované ešte všetky 

vysúťažené práce.   

Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 112.152,24 €. 

     Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2021      

 

    Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 bol poslanom zaslaný e-mailom tak, ako aj iné prejednávané 

materiály 18.11.2022.  

Poslanci k zápisu nemali pripomienky a tak ho jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 11.  Rôzne:   

   

     V bode rôzne poslanci schválili termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023. Keďže 

väčšina poslancov pracuje v zahraničí, neboli stanovené presné termíny, ale iba mesiace konania 

zasadnutí. Poslanci jednomyseľne schválili zasadnutia v mesiacoch  marec, jún, august a december.  

     Poslanci vzali na vedomie termíny vývozov komunálneho odpadu a to v týždňoch takých, aké boli 

aj v tomto roku. Celkom bude 14 vývozov v roku 2023.  

Vývoz skla bude podľa rozpisu EKOS-u. s.r.o. Stará Ľubovňa   17.2., 4.7., a 28.11.2023.  

Vývoz plastov a kovov- 27.1., 24.3., 26.5., 14.7., 11.8., 2.10. a 21.11.2023.   

Vývoz VOO bude 13.4.2023 a v jeseni spojenom s odpadom z cintorínov.  

Vývoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu obec zabezpečí prostredníctvom zberových spoločností 

s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti výrobcov.  

     Starostka oboznámila prítomných s postupom rekonštrukčných prác v dome kultúry. Počas jesene 
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firma SPECTRA v  dome kultúry položila dlažbu a obklady a firma SLOVDACH, s.r.o. vykonala 

vonkajšie úpravy. Nie sú ešte  vyfakturované všetky práce.  

 

K bodu 12. Diskusia 

 

    Starostka povedala, že prostredníctvom MAS Ľubovniansko má obec  podanú žiadosť na 

Pôdohospodárskej platobnej agentúre na rekonštrukciu zvonice v časti Malý Sulín. Maximálna výška 

poskytnutej dotácie je 30 tisíc €, spoluúčasť obce 5 %. Keďže tento projekt prebieha už niekoľko rokov, 

cena tovarov a služieb vzrástla, takže v prípade schválenia výška poskytnutých financií nebude 

postačovať. Teraz zasa PPA žiada o doplnenie žiadosti. 

 

     Poslanec Kurcin navrhuje vyriešiť problém s vodovodom v časti Malý Sulín. Skúsiť zobrať vodu na 

laboratórny rozbor  aj z vodojemu, aby sa zistilo, kde dochádza k znečisteniu vody a taktiež zakúpiť 

zariadenie na chlórovanie vody. 

     Taktiež navrhuje vyriešiť problém so štátnou cestou do obce, nakoľko je v hroznom stave.  

Starostka povedala, že cesta sa rieši už niekoľko rokov. VÚC PSK už robila projekty. Teraz riešia 

najskôr priepusty a bude potrebné vyriešiť aj havarijný stav pri Sulinke, kde voda podmýva cestu. Na 

jej opravu už boli prísľuby predsedu PSK  i bývalých poslancov. 

 

 

    Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky a ani návrhy,  starostka im   poďakovala za účasť a 

ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil o 16,00 hod.  

 

 

      

 

 

Overovatelia zápisnice :  Peter Kurcin                                                             Anna Hiľáková 

                                        Marián Imrich                                                            starostka obce 

        

                 

                                                               

Zapisovateľka:   Helena Malastová           
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O b e c  S u l í n  

 
 

U Z N E S E N IA 
 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Sulín, konaného dňa  

27. novembra 2022 

___________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

14. Úvodné náležitosti: 

a) Otvorenie zasadnutia 

b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

c) Oznámenie výsledkov voľby starostu obce  a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie 

osvedčení o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva 

d) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia 

e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

f) Vystúpenie starostky obce 

15. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

16. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

17. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

18. Určenie mesačného platu starostky obce 

19. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 

20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Sulín 

21. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 

22. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2022 

23. Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 

24. Rôzne: a) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 

             b) termíny vývozov odpadov v roku 2022 

             c) Informácia o vykonaných prácach na rekonštrukcii domu kultúry 

25. Diskusia 

26. Záver 

 

 

  A. určilo  za zapisovateľa  Helenu Malastovú 

  B.  určilo za overovateľov zápisnice Petra Kurcina a Bc. Mariána Imricha 

  C.   volí  Bc. Martina Kurcina a Samuela Malasta  do návrhovej komisie 
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Uznesenie č. 1 

 

Informácia o výsledkoch voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

 

 

 

   Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

   A. b e r i e  n a  v e d o m i e 

1. výsledky volieb  starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. vystúpenie novozvolenej starostky obce 

 

 B.  k o n š t a t u j e, ž e 

1. novozvolená starostka obce, Anna Hiľáková, zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce 

 

     2.   zvolení poslanci obecného zastupiteľstva:  Bc. Marián Imrich, Lukáš Kičura, Bc. Martin 

Kurcin, Peter Kurcin a Samuel Malast  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva 

 

C. s ch v a ľ u j e  

    Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne 

 

Hlasovanie: 
Za:           5                                                              Proti:            0                         Zdržali sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 2 

 

Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva  

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

p o v e r u j e 

 
poslanca  Bc. Martina Kurcina   zvolávaním  a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,  ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
 

Hlasovanie: 
Za:          4                                                       Proti:     0                     Zdržali sa:  Bc. Martin Kurcin 
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Uznesenie č. 3 
 

 
Zriadenie  komisií  obecného  zastupiteľstva,   určenie   náplne   ich  práce,  voľba  

predsedov   a členov komisií 

 

  
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

A) z r i a ď u j e  

 
             1. Inventarizačnú komisiu, vyraďovaciu komisiu a likvidačnú komisiu 

 

             2. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

             

             3. Komisiu pre šport a kultúru 

 

             4. Stavebnú komisiu 

 

  

B) u r č u j e  náplň práce: 

 

           1. Inventarizačnej komisie,  vyraďovacej komisie a likvidačnej komisie 

 
              -  vykonáva inventarizáciu majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov, pokladne, cenín 
              -  kontroluje majetok navrhnutý na vyradenie a navrhuje spôsob likvidácie 

              -  zabezpečuje likvidáciu majetku 

 

           2.  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov : 

               - preskúmanie oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného 

podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

          3. Komisie pre šport a kultúru 

              - spolupracuje s organizáciami,  fyzickými a právnickými  osobami pri organizovaní 

kultúrnospoločenských podujatí v obci 

            -  zostavuje kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí a aktivít na príslušný 

kalendárny rok  

            -  samostatne organizuje, resp. participuje pri usporadúvaní športových podujatí na území obce 

  

            4.  Stavebnej komisie 

              - posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce 

              - posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti 

              - posudzuje  a usmerňuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb  

                obyvateľov  obce a rozvoja obce 
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C) v o l í 
 

           1.    a)  predsedu Inventarizačnej  komisie  Peter Kurcin 

                 členov komisie: Bc. Marián Imrich a Lukáš Kičura  

 

                 b)     predsedu Vyraďovacej komisie  Lukáš Kičura 

                 členov komisie: Peter Kurcin, Bc. Marián Imrich 

 

                c)    predsedu Likvidačnej  komisie  Bc. Marián Imrich 

                 členov komisie: Lukáš Kičura,  Helena Malastová 

 

         2. predsedu  Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

             funkcionárov: Samuel Malast 

             členov komisie: Peter Kurcin a Lukáš Kičura 

 

          3.    predsedu Komisie pre šport a kultúru: Bc. Martin Kurcin 

               členov komisie: Peter Hanišák, Jakub Hanišák, Lukáš Kičura, Samuel Malast a Bc. Marián  

                                          Imrich     

 

          4.    predsedu Stavebnej  komisie:  Bc. Marin Kurcin 

               členov komisie:  Peter Kurcin, Ing. Rastislav Hriňák, Bc. Marián Imrich         

 
Hlasovanie: 

Za:     5                                                                    Proti:   0                                   Zdržali sa:  0 
 

 
 

Uznesenie č. 4 

Určenie mesačného platu starostky obce 

 
 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

u r č u j e 

 
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov 

obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  mesačný plat starostky obce Anny Hiľákovej 

vo výške 1.999.- €. 

 
 

Hlasovanie: 

Za:              5                                                           Proti:          0                            Zdržali sa:  0 
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Uznesenie č. 5 

Úprava rozpočtu obce na rok 2022 

 _________________________________________________________________________________ 

   

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 b e r i e  n a  v e d o m i e   

a) úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2022, ktorým sa nemenia záväzné ukazovatele 

rozpočtu 

b) úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022, ktorým sa   navyšuje rozpočet v  príjmovej  

i výdavkovej časti rozpočtu o 1.360.- € z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo ŠR na voľby 

 s ch v a ľ u j e 

a) úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 9/2022 

Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

 

Príjmy celkove :                 291.698.- €   

           
v tom: bežné príjmy :               122.498.- €              

           kapitálové príjmy :        119.200.- €                            

           finančné operácie :          50.000.- €                            

 

Výdavky celkove :              264.698.- €                   

 
 v tom :  bežné výdavky:          122.398.- €   

              kapitálové výdavky :  142.300.- €                 

              finančné operácie :                0.- € 

 

Hlasovanie: 
Za:                 5                                                        Proti:      0                                Zdržali sa:  0 

 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 6 

  Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 1/2021 o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

s c h v a ľ u j e  

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 

o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 

obce Sulín 

 
Hlasovanie: 

Za:             5                                                            Proti:       0                               Zdržali sa:  0 
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                                                                   Uznesenie č. 7 

                                   Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2023-2025 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A.  s ch v a ľ u j e 

       Rozpočet obce Sulín na rok 2023 a to nasledovne:                                                           

                                                                      

Bežné príjmy 114.528,00 

Kapitálové príjmy    0,00 

Finančné operácie 20.000,00 

Príjmy spolu:  134.528,00 

  

Bežné výdavky 114.528,00 

Kapitálové výdavky 20.000,00 

Finančné operácie    0,00 

Výdavky spolu:  134.528,00 

 

 

Hlasovanie: 

Za:               5                                                          Proti:       0                               Zdržali sa:  0 
 

B. b e r i e  n a  v e d o m i e 

 

    Rozpočet obce Sulín na roky 2024 – 2025 a to nasledovne:  

 Rok 2024 Rok 2025 

Bežné príjmy 113.201,00 123.818,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 

Príjmy spolu:  113.201,00 123.818,00 

   

Bežné výdavky 112.147,00 122.764,00 

Kapitálové výdavky 0,00 0,00 

Finančné operácie           1.054,00 1.054,00 

Výdavky spolu:  113.201,00 123.818,00 

 

 

Hlasovanie: 
Za:        5                                                                 Proti:    0                                  Zdržali sa:  0 
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Uznesenie č. 8 

Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2022 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

b e r i e  n a  v e d o m i e  

Plnenie rozpočtu obce k 30. 9. 2022 a to:   

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné príjmy 115.731,00 121.011,00 98.425,75 

Kapitálové príjmy 8.000,00 112.000,00 111.652,00 

Finančné operácie 50.000,00 50.000,00 0,00 

Príjmy spolu: 173.731,00 283.011,00 210.077,75 

 

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné výdavky 115.731,00 120.911,00 80.027,51 

Kapitálové výdavky 58.000,00 135.100,00 17.898,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 173.731,00 256.011,00 97.925,51 

          

Rozdiel príjmov a výdavkov je 112.152,24 €. 

 
Hlasovanie: 

Za:            5                                                             Proti:     0                                 Zdržali sa:  0 

 
 

Uznesenie č. 9 

Zápis do obecnej kroniky za rok 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

s ch v a ľ u j e  

Zápis do obecnej kroniky za rok 2021  

 
Hlasovanie: 

Za:          5                                                               Proti:      0                                Zdržali sa:  0 
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Uznesenie č. 10 

Rôzne   

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A.  s ch v a ľ u j e  

termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2023 takto:  marec, jún, august, december  

 

  Hlasovanie: 
  Za:            5                                                             Proti:       0                               Zdržali sa:  0 

 

 
B. b e r i e  n a  v e d o m i e 

    1. určenie vývozov komunálneho odpadu v týždňoch:   

       4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48 a 52 

 

   2.  vývozy separovaného zberu: 

                 sklo :   17.2., 4.7., 28.11.2023 

                 plasty, nápojové kartóny a kovy :  27.1., 24.3., 26.5., 14.7., 11.8., 2.10., 21.11.2023 

                 papier:  7.9.2023 

                 NO a VOO:    13.4. a 9.10.2023 

 

Termíny vývozov NO a papiera môžu byť zmenené podľa inej organizácie zodpovednosti výrobcov, 

s ktorými má obec uzatvorenú zmluvu.  

 
C. b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

Informáciu o vykonaných prácach na rekonštrukcii domu kultúry 

  - položenie obkladov a dlažby 

  - vonkajšie úpravy 

 

 
Hlasovanie: 
  Za:         5                                                                Proti:          0                            Zdržali sa:  0 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Kurcin                                                         Anna Hiľáková 

                                        Bc. Marián Imrich                                                 starostka obce                

 


