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O b e c  S u l í n  

                           

Z á p i s n i c a 

 

z mimoriadneho,  XVI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 6. júla  2021 

 
 

Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Martin Kurcin 

                  Peter Hutník 

                  Ing. Rastislav Hriňák 

     

Neprítomní: Bc. Emília Hricková – ospravedlnená PN 

                     Marián Imrich – ospravedlnený 

 

 

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

3.          Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4. Návrh kúpnej zmluvy k odpredaju parcely KN-C 424/2 

5. Rôzne                        

6. Interpelácie poslancov – diskusia 

7. Záver   

 

 

 

K bodu 1.  Otvorenie 

 

       
      Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolala starostka obce za účelom odpredaja 

pozemku vlastníkom bytovky č. 82.  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvorila starostka obce o 16,00 hod.    

     Oboznámila prítomných s programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 
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K bodu 2.  Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

 

 

     Do návrhovej komisie navrhla Bc. Martina Kurcina a  Ing. Rastislava  Hriňáka. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili.  

    Za overovateľov zápisnice určila  Petra Hutníka a Ing. Rastislava Hriňáka. 

 Poslanci návrh jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 3.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 

    Pri kontrole uznesení starostka konštatovala, že  uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli 

splnené.  

Zámer predaja pozemku bol  zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od  01.06.2021 do 

16.06.2021 a  Záverečný účet obce za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce  

2.6.2021. 

 

K bodu 4. Návrh kúpnej zmluvy k odpredaju parcely KN-C 424/2       

 

    Starostka oboznámila prítomných so žiadosťou vlastníkov bytov č. 82 o odkúpenie novovytvorenej 

parcely KN-C 424/2, ktorá bola odčlenená GP č. 014/2021 zo dňa 11.6.2021. 

Vlastníci bytovky, uvedení na LV 868 na základe zverejneného zámeru predaja pozemku podali žiadosť 

o jeho odkúpenie z dôvodu, že na tejto parcele sa nachádza žumpa, ktorú používajú od výstavby bytovky 

v roku 1975. Vlastníkmi bytovky sú Veronika Klembarová. Rastislav Hriňák a Marcela Hriňáková, 

Štefan Krajňak, Jarmila Petriláková, Ing. Monika Hiľáková a Mgr. Daša Jeleňová. 

Zámer predaja bol vyvesený na úradnej tabuli od 1.6.2021 do 16.6.2021.  

Starostka oboznámila prítomných s obsahom kúpnej zmluvy, ktorú poslanci jednomyseľne schválili.  

        

K bodu 5. Rôzne:   

 

     Starostka informovala prítomných o postupe prác pri výstavbe informačného centra.  Informačné 

centrum je už zastrešené a pokračuje sa pri ďalších prácach. Termín na dokončenie stavby bol predĺžený 

do 31.8.2021.  

Poslanci to vzali na vedomie.  
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K bodu 6.  Interpelácie poslancov – diskusia  a  bodu 7.  Záver 

 

     Neboli žiadne interpelácie poslancov. Keďže ani nikto v diskusii nevystúpil, starostka poďakovala 

prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 18,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

  

Overovatelia zápisnice :   Peter Hutník                                                               Anna Hiľáková 

                                          Ing. Rastislav Hriňák                                                  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 i a 

z mimoriadneho, XVI. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 6. júla  2021 

_________________________________________________________________________________ 
                                                         

 

 

Uznesenie č. 147 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

   A.  s ch v a ľ u j e     program   zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:    

 

1. Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

3.          Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

4. Návrh kúpnej zmluvy k odpredaju parcely KN-C 424/2 

5. Rôzne                        

6. Interpelácie poslancov – diskusia 

7. Záver   

 

 

Hlasovanie: 

 Za:           3                                              Proti :          0                     Zdržali sa:  0 

 

   B.   v o l í    Bc. Martina Kurcina a Ing. Rastislava Hriňáka  do návrhovej komisie. 

   C.   u r č u j e   Petra Hutníka a Ing. Rastislava Hriňáka za overovateľov zápisnice 

 

 Hlasovanie: 

 Za:         3                                                 Proti :   0                           Zdržali sa:  0 

 

   

Uznesenie č. 148 

__________________________Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ_____________ 

     

       Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

konštatuje, 
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že  uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.  

Zámer predaja pozemku bol  zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od  01.06.2021 do 

16.06.2021 a  Záverečný účet obce za rok 2020 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce  

2.6.2021. 

 

  

Hlasovanie: 

Za:           3                                                            Proti:        0                   Zdržali sa:   0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 149 

Návrh kúpnej zmluvy k odpredaju parcely KN-C 424/2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e 

 

návrh Kúpnej zmluvy  o prevode k nehnuteľnostiam uzavretej  s kupujúcimi:  

 Veronikou Klembarovou, rod. Štefaňákovou, narodenou 24.07.1948,  trvale bytom Sulín 82,     ako 

kupujúci č. 1, 

 Rastislavom Hriňákom, rod. Hriňákom, narodeným 29.05.1979 a manž. Marcelou Hriňákovou,rod. 

Hutníkovou,  narodenou 20.03.1980, bytom Sulín 82,  ako kupujúcich č. 2, 

Štefanom Krajňakom,  rod. Krajňakom, narodeným 02.09.1979, trvale bytom Sulín č. 82,    ako 

kupujúci č. 3, 

Jarmilou Petrilákovou, rod. Hriňákovou, narodenou 20.12.1974, trvale bytom Sulín 82,  ako kupujúci 

č. 4, 

Ing. Monikou Hiľákovou, rod. Hiľákovou, narodenou 24.04.1970, trvale bytom Sulín 82, ako 

kupujúci č. 5, 

Mgr. Dašou Jeleňovou, rod. Tyliščákovou, narodenou 30.05.1971, trvale bytom Záhradná 4012/19,  

Prešov, ako kupujúci č. 6, 

týkajúcej sa  predaja parcely KN-C 424/2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín, 

o výmere 397 m2, druh pozemku zastavané plochy, ktorá bola odčlenená z parcely KN-C 424, vedenej 

na LV č. 691, na základe Geometrického plánu č. 014/2021, ktorý vyhotovila firma Geokorekt, s.r.o. , 

Letná 29, 064 01 Stará Ľubovňa, dňa 11.6.2021.    
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        Cena predávaných nehnuteľnosti je stanovená na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v 

Sulíne zo dňa 28.5.2021 vo výške  3.- €/m2 . Celková cena predávaného pozemku za 397 m2 je vo výške  

1.191 €.       

   Zámer predaja pozemku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Sulíne č. 140, písmeno D dňa 

28.05.2021 a  zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od  01.06.2021 do 16.06.2021. 

 

 

Hlasovanie: 

Za:     Ing. Rastislav Hriňák                                            Proti :       0                Zdržali sa:    0 

           Peter Hutník 

           Martin Kurcin 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :   Peter Hutník                                                                Anna Hiľáková 

                                        Ing. Rastislav Hriňák                                                      starostka obce 

        

                                                                               

Zapisovateľka:   Helena Malastová           

 

 


