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Obec Sulín 

 

                                                  Z á p i s n i c a 

 

z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konané dňa 4.1.2019 

 

 

 
Prítomní: 

1. Anna Hiľáková 

2. Bc. Emília Hricková 

3. Peter Hutník 

4. Bc. Martin Kurcin 

5. Milan Matviak 

Ospravedlnený: Ing. Rastislav Hriňák 

Zapisovateľka: Helena Malastová 

 

 

Program: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisia, určenie overovateľov zápisnice 

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva Petra Hutníka 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby 

4. Interpelácia poslancov – diskusia 

5. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila  Anna Hiľáková o 15.15 h. Prítomných 

privítala a prečítala program. 

Do návrhovej komisie navrhla Martina Kurcina a Milana Matviaka. Za overovateľov 

zápisnice Petra Hutníka a Emíliu Hrickovú. 

Poslanci schválili návrh programu, návrhovú komisiu aj overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva 

    Novozvolený poslanec zložil zákonom predpísaný sľub a svojim podpisom ho potvrdil. 

 

K bodu 3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby  

 

    Obec požiadala PSK odbor sociálny v Prešove o registráciu obce ako poskytovateľa 

sociálnych služieb – terénnej opatrovateľskej služby.  Pri zápise do registra však boli nájdené 

chyby, ktoré je potrebné odstrániť. Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré sme so žiadosťou 

o registráciu predložili, nebolo v súlade s poskytovaním opatrovateľskej služby pre verejného 

poskytovateľa a preto sme vypracovali a mailom zaslali všetkým poslancom na 

preštudovanie. Starostka vyzvala poslancov, aby sa k navrhovanému VZN vyjadrili. Poslanec 

Matviak chcel informácie, ako bude prebiehať opatrovateľská služba a čo znamená poplatok 

0,90 €. Starostka povedala, že opatrovateľská služba sa bude realizovať iba ak bude schválený 

projekt terénnej opatrovateľskej služby cez Ministerstvo práce, tak ako bolo realizované 

v minulosti cez občianske združenie OZ-SULÍN. A to z dôvodu, že počet evidovaných 
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opatrovateliek v obci je dosť a tiež je potrebné pomáhať starším obyvateľom obci, nakoľko 

ich pribúda a zvlášť ak ostávajú v obci sami a bez pomoci iných. 

Výška poplatku sa bude odvíjať od toho, či bude dostatok finančných prostriedkov určených 

pre opatrovateľky, a to tak, aby bola vykrytá mzda klientmi, ktorí budú si vyžadovať 

opatrovateľskú službu. V prípade, že výške poplatku môže byť nižšia, schváli sa dodatok 

k VZN a klienti budú môcť platiť nižší poplatok. 

Poslanci návrh jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 4. Interpelácie poslancov – diskusia 

 

Starostka obce predložila poslancom oznámenie o majetkových pomeroch. 

 

   V diskusii sa poslanci rozhovorili o kultúrnych domoch v časti Veľký Sulín. Martin Kurcin 

sa vyjadril, že nevie, čo by bolo správne, či by sme nemali riešiť iba jeden kultúrny dom 

a druhý nechať nedokončený, alebo urobiť obidva, čo je záťaž na financie ako aj časovo 

zdĺhavé. Starostka obce navrhla urobiť strop a postupne zaviesť elektrinu, pokiaľ by sa 

nevybavili peniaze a neprešla by žiadosť o NFP na Rekonštrukciu Kultúrneho domu. 

Povedala, že v mesiaci január a február nebudú žiadne zvyšné peniaze a ďalšie mesiace sa 

začne šetriť. Milan Matviak sa k budovám tiež chcel vyjadriť s tým, že nevie, ako vyzerá 

vnútro starého kultúrneho domu a tak starostka navrhla, aby sa išli pozrieť. Na mieste, teda 

v kultúrnom dome, navrhoval, aby sa urobil strop, a postupne ďalšie práce, napr. elektrina, 

voda.   S tým súhlasili a k debate sa pripájali aj ostatní. Navrhli starostke, aby začala riešiť 

dosky na strop u p. Leška a to cca na 300 m2.  

 

K bodu 5. Záver 

 

Starostka sa poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila cca o 16.30 hod. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Hutník 

                                       Emília Hricková                                    Anna Hiľáková 

                                                                                                       starostka obce   
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Obec Sulín  

 

 

                                            U z n e s e n i a  

z II. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Sulíne, konané dňa 4.1.2019 

 

 
                                                          Uznesenie č. 18 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 

 

A. schvaľuje program obecného zasadnutia obecného zastupiteľstva takto: 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva Petra Hutníka 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby 

4. Interpelácie poslancov – diskusia 

5. Záver 

 

B. volí Martina Kurcina a Milana Matviaka do návrhovej komisie 

C. určuje Petra Hutníka a Emíliu Hrickovú za overovateľov zápisnice 

 

 

Hlasovanie. 

Za: 4                 Proti: 0           Zdržali sa: 0 

 

 

 

                                                   Uznesenie č. 19 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

A. konštatuje, že 

zvolený poslanec obecného zastupiteľstva Peter Hutník zložil zákonom predpísaný 

sľub poslanca obecného zastupiteľstva v Sulíne 

 

Hlasovanie: 

Za: 4                   Proti: 0                  Zdržali sa: 0 

 

 

 

                                                Uznesenie č. 20 

  

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

A. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o poskytovaní opatrovateľskej 

služby v obci Sulín 
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Hlasovanie: 

Za: 4                  Proti:0                  Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Peter Hutník 

                                       Emília Hricková                                                   Anna Hiľáková 

                                                                                                                      starostka obce 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Helena Malastová 


