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                      O B E C N Ý    S P R A V O D A J C A    
 

Ročník XVI.                                                                 Rok  2019 

 

 

Vážení občania,  

chceme Vás oboznámiť s činnosťou obce  a hospodárení obce za rok 2018.  

 

        

      1. júla 2018 sa uskutočnil III. ročník cezhraničného stretnutia  Sulín - Zegiestów. Po 

modlitbe korunky k Božiemu milosrdenstvu pri lávke, nasledoval kultúrny program, 

v ktorom vystúpili  folklórny súbor zo Žegestowa, folklórny súbor Udolčanka z Údola, duo 

Karašovci, spevácka skupina z Litmanovej,  speváčka ľudových piesní Natália Kučová a naše 

deti vedené členkami OZ-Sulín.  

Podujatie finančne podporil VÚC Prešovského samosprávneho kraja.  

 

      12. augusta  sa konal XIV. ročník hasičskej súťaže „O pohár starostu obce Sulín“, ktorej 

sa zúčastnilo 5 družstiev žien a 14 družstiev mužov.  

     V kategórii ženy sa na 1. mieste umiestnilo družstvo žien z  Podolínca, na 2. mieste ženy 

z Čirča , 3. miesto Plavnica, 4. miesto Veľký Lipník a na poslednom 5. mieste naši hasičky, 

ktorým nevyšiel ani jeden pokus.  

    V kategórii mužov sa na 1. mieste umiestnilo družstvo Veľký Lipník A, na 2. mieste  

Plavnica, 3. miesto Malý Lipník, 4. miesto Hraničné, 5. miesto Sulín A, 6. miesto Hniezdne 

II., 7. miesto Veľká Lesná, 8. miesto Sulín B, 9. miesto Šambron, 10. miesto Mníšek nad 

Popradom,  11. miesto Hniezdne I., 12. miesto Oľšov, 13. miesto Haligovce a 14.  miesto 

Veľký Lipník B.    

 

 

     Dňa 21. októbra obec zorganizovala pri príležitosti  Október- mesiac úcty k starším, 

posedenie s dôchodcami nad 62 rokov. Zúčastnilo sa ho 37 dôchodcov. V programe vystúpili 

naše deti - Bianka Kuzmiaková, Vanesa Krajňaková, Martinko Sirotňák, Ben Kurcin, Natália 

Kičurová, Patrik Malarčik a Lenka Vitková. Program nacvičili Gabriela Vitková a Jana 

Kurcinová, členky OZ-Sulín. V programe vystúpila aj Simona Haľamová a bratia Imrichovci.  

Dôchodcom, ktorí sa  posedenia nezúčastnili obec doručila balíčky.  

 

     18. novembra starosta obce uvítal detí do života, narodené v roku 2018. Do uvedeného 

dátumu sa narodilo 5 detí, ale do konca roka sa ešte narodili  2 deti. Zorganizovanie uvítania 

detí do života schválilo Obecné zastupiteľstvo.  

 

 

    Dňa 10. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, v ktorých bola za 

starostku obce zvolená Anna Hiľáková.  
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    Najdôležitejšie práce vykonané počas roka: 

 

    V mesiaci január sme začali s prerábaním chodby i schodiska na obecnom úrade. Na 

chodbe sme položili novú dlažbu, vymenili dvere na chodbu a do zasadačky, prerobili sme 

schodisko a osadili nové zábradlie na schodisku, vymurovali priečku pod schodiskom. 

Dlažbu položil Milan Matviak. Ostatné práce sa vykonávali za pomoci pracovníkov 

pracujúcich na aktivačných prácach a na základe príspevku z úradu práce na podporu rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti § 50j.  

Práce v budove obecného úradu pokračovali aj mesiaci február.  

Celkové výdavky vynaložené na údržbu obecného úradu predstavovali 3.657,30 €.  

 

    V mesiaci apríl sme prijali do pracovného pomeru jedného pracovníka, ktorý začal 

s prerábaním WC v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín. Po dokončení údržby WC, 

vymaľoval sa kultúrny dom a pokračovalo sa  na terase pri kultúrnom dome, kde sa položila 

nová dlažba, odstránila sa odtiaľ unimobunka, ktorá bola presunutá na futbalové ihrisko 

a vynovila fasáda zo vstupnej strany kultúrneho domu.  Výdavky na údržbu kultúrneho domu 

a jeho okolia predstavovali 3.132,43 €.   

 

    Na cintoríne v časti Malý Sulín sa vymenilo oplotenie. Výdavky predstavovali 1.276,97 €.  

Na dielni pri škole sa opravil komín a netrela strecha.  

 

    Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali pri prácach na skrášľovaní obce 

a údržbe obecných budov i kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci.  

 

Hospodárenie obce:  

 

      Obec mala schválený rozpočet po úprave  ako prebytkový. Rozpočet bol v priebehu roka 

upravovaný rozpočtovými opatreniami.  

 

 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť 

Bežné príjmy 87.123.- 104.290.- 103.695,18 

Kapitálové príjmy 300.- 30.298.- 30.296,56 

Príjmové finančné operácie 0 0.- 0.- 

Príjmy spolu:  87.423.- 134.588.- 133.991,74 

  

 

 Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutočnosť 

Bežné výdavky 82.923.- 104.190.- 99.333,02 

Kapitálové výdavky 4.500.- 500.- 0 

Finančné operácie 0 0 0 

Výdavky spolu:  87.423.- 104.690.- 99.333,02 

Rozdiel príjmov a 

výdavkov:  

  34.658,72 
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    Obec v roku 2018 dostala finančné prostriedky na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 

29.897,70 €, ktoré do konca roka nevyčerpala. Tieto sa do výsledku rozpočtového  hospodárenia obce 

nezapočítavajú.   

 

 Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2018:   43.568,91 €,  

                                        z toho :     sociálny fond:        632,81 € 

                                                         rezervný fond :   8.257,38 €       

                                                          

Rozbor plnenia príjmov:  
 

 Bežné príjmy:   133.991,74 € 
 

Výnos dane z príjmov poukázaný samospráve:  72.033,30 € 

Daň z nehnuteľnosti:                                           9.164,86 €  

Daň za psa :                                                            138,60 € 

Poplatok za vývoz odpadov:                                3.675,14 € 

Príjmy z prenájmu budov, pozemkov :               5.432,73 € (kultúrne domy, ZŠ, byt, hrobové miesta) 

Správne poplatky ( osvedčenie listín, podpisov, rybárske lístky, potvrdenia) : 317.- € 

Ostatné príjmy (  vyhlásenie v MR,):                                                                 214,73 €  

Príjmy z dobropisov :  (el. energia, )                                                                     96,66 € 

Vrátky: ( vrátenie preplatkov zo zdravotného poistenia)                                    319,67 €  

 

Dotácie poskytnuté zo ŠR vo výške 12.302,49 €, z toho :  

 

       -     voľby :  526,86 € 

       -     pre DHZ :   3.000.- € 

 na evidenciu obyvateľov a register adries: 130,81 € 

 vojnové hroby: 41,39 € 

 životné prostredie: 31,77 €  

 menšie obecné služby: 95,82 € 

 príspevok na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti- § 50j:  7.675,84 € 

 z VÚC -  800.- € 

 

 

Kapitálové príjmy:  Predaj pozemku : 398,86 € 

                                            Na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: 29.897,70 € 

 

 

 

Rozbor plnenia výdavkov: 

 

         Bežné výdavky :  99.333,02 € 
 

 tarifný plat zamestnancov, príplatok, odmena:  41.771,57 €                  

 odvod do zdravotnej a sociálnej poisťovne:        13.304,45  € 

 cestovné :   132,06 € 

 energie :    5.127,50 € 
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 poštovné:  253,95 € 

 telefónne poplatky a internet:   680,92 € 

 nákup  prevádzkových strojov, zariadení:  135.- €  

 všeobecný materiál:    10.576,36 €, z toho: 

nákup materiálu na údržbu obecného úradu, kultúrneho domu a cintorína v časti Malý Sulín:  

8.066,70 €,  

kancelársky materiál:   337,04 € 

nákup materiálu na rozvoj obce:  178,18 € 

čistiace prostriedky:  68,23 € 

svietidlá na VO:  1.869,49 €, 

ostatný materiál: 56,72 € 

 knihy, noviny, časopisy:   253,95 € 

 špeciálny materiál pre DHZ :  2.136.- €   

 pracovné odevy pre  DHZ a DS:   871.- €, z toho pre DHZ 864.- € 

 palivo do pílky, krovinorezu, kosačky :   193,23 € 

 reprezentačné :   1.404,50 € ( z toho pre dôchodcov 515,22 €,   Mikuláš 99,20 €,  stretnutie 

s PL 343,15  €, kultúrny program na stretnutí 500.- €, voľby 31,08 €) 

 licencie a softvér:  34.- € 

 palivo, oleje do  auta:    1.570,85 €, z toho ochrana pred požiarmi 282,71 € 

 servis, údržba vozidiel:   1.084,80 €, z toho DHZ – 516,20 €  

 poistenie vozidiel :   378,72 € 

 prepravné pri voľbách:  159,42 €, z toho preprava unimobunky 144.- € 

 karty a známky:   3,00 € 

 údržba výpočtovej techniky, softvéru, strojov zariadení a budov:  1.872,14 € 

z toho položenie dlažby na OcÚ 728.-€, oprava strechy na dielni 650.- €, údržba softvéru 

232,68 €, údržba techniky 261,46 € 

 nájom pozemku:  19,16 € 

 nájom strojov a zariadení:  438,02 €, z toho prenájom WC, prac. stroja na stretnutí s PL 

411.- €. 

 školenia  a semináre:   123.- € 

 konkurzy a súťaže ( DHZ) :  93,32 € 

 propagácia a reklama: 312,30 € 

 všeobecné služby:  7.608,41 €, z toho vývoz TKO  5.057,04 €, poplatok spoločnému 

obecnému úradu stavebnému a sociálnemu 999,86 €,  kalendáre 309.- €, ozvučenie na 

stretnutí s PL 200.- €, zimná údržba a mulčovanie verejných priestranstiev 240.- €, ostatné 

služby 802,51 € 

 špeciálne služby:  1.515.- €, z toho verejné obstarávanie na hasičskú zbrojnicu- 300.- €,  

audit 720.- €, právne služby 400.- €, vyhotovenie komunitného plánu 95.- €. 

 preventívne prehliadky:  60.- €  

 cestovné na voľby:   57,90 € 

 štúdie, posudky, rozbor vody :  306,03 € 

 poplatky a odvody, karty:  833,43 € z toho osobitný poplatok za vývoz TKO 213,95 €, 

vedenie majetkového účtu 150.- €,  poplatky banke 153,88 € 

 stravovanie:   1.402,90 €, z toho zamestnanci na § 50j –  980,10 € 

 poistné DS a lávky:  764,34 €, z toho poistné lávky 694,56 € 

 prídel do sociálneho fondu:   379,02 € 

 odmeny poslancom OZ a pri voľbách:  513,46 €, z toho voľby 224,46 € 

 odmeny na dohody:   887,76 €,  

 pokuty a penále:  216.- €, z toho za vodu 200.- €, 

 koncesionársky poplatok a dane:  55,68 € 

 vytvorenie webovej stránky: 290.- € 

 členské príspevky ZMOS, RVC, ĽRZ, MAS Ľubovniansko: 683,87 € 



5 

 

 uvítanie detí do života: 500.- € 

 príspevok na záujmovú činnosť detí:  330.- € 

 

 

Kapitálové výdavky:  0.- € 

 

 
         Na elektrickej energii vznikol preplatok vo výške 37,66 €, ktorý bude príjmom v roku 2019.  

   Skutočné náklady na elektrickú energiu v roku 2018 predstavovali 5.089,84 €.  
 

Vyúčtovanie na jednotlivých odberných miestach:  

 obecný úrad: 1.703,50 € 

 škola: 811,47 € 

 verejné osvetlenie: 927,92 € 

 chata: 228,41 € 

 kultúrne domy: 1.047,81 € 

 dom smútku a zvonica: 370,73 €  

 

       

 

Termíny vývozov odpadov v roku 2019:  

          -------------------------------------------------- 
 

Komunálny odpad:  

 
    2.1. , 29.1., 26.2., 26.3.,  23.4., 21.5., 18.6., 9.7., 30.7., 20.8., 10.9., 8.10., 5.11., 3.12.2019  

 

 Vývoz plastov (žlté vrece) : 30.1., 21.3., 30.5., 27.6., 2.8., 19.9., 31.10.2019 

 

 Vývoz skla (zelené vrece):  20.2., 18.6., 7.11.2019  

 

 Vývoz nebezpečného odpadu a veľkoobjemového odpadu:  9.4. a 1.10.2019 

         

Vývoz papiera ( modré vrece):  24.9.2019 

 

Vývoz kovových obalov (červené vrece):  15.11.2019 

 

    TETRAPAKY sa dávajú do vriec  súčasne s komoditou PLASTY v žltých vreciach a žltých 

nádobách. 

Obaly z tetrapakov je potrebné preplachnúť.  

 

  

 

                                                                                                        Anna Hiľáková 

                                                                                                        starostka obce, v.r. 

 

Vypracovala: Helena Malastová        


