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O b e c  S u l í n  

                           

Z á p i s n i c a 

 

z XX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 28. júna  2022 

 
 

Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Ing. Rastislav Hriňák 

                  Marián Imrich 

                  Bc. Martin Kurcin 

     

Neprítomný:  Peter Hutník   

 

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – Bc. Emília Hricková 

4. Záverečný účet obce Sulín za rok 2021  

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o udržiavané čistoty v obci Sulín a ochranu  

verejnej zelene 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode  

    a času prevádzky služieb na území obce Sulín 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Sulín 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je   

    na území obce zakázané alebo obmedzené 

9. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2022 

10. Návrh na výstavbu nových autobusových zastávok 

11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

12. Voľby do orgánov samosprávy obcí a VÚC - určenie volebných okrskov a určenie úväzku   

      starostu obce na nasledujúce volebné obdobie, určenie počtu poslancov 

13. Rekonštrukcia domu kultúry – verejné obstarávanie 

14. Rôzne: a)  Informácia o schválení dotácie z VÚC PSK 

                  b)  Informácia o projekte MAS Ľubovniansko 



2 
 

                  c) Otvorenie Informačného centra Sulín 

                  d) Kamerový systém na Informačné centrum Sulín 

                  e) Smernica o verejnom obstarávaní                   

  

15. Interpelácie poslancov – diskusia 

16. Záver 

              

 

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

 

 

      Obecné zastupiteľstvo bolo pôvodne zvolané na 19.6.2022, ale keďže nebolo uznášania schopné, 

starostka zvolala na dnešný deň.  

Po dohode s poslancami, zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce o  19,30 hod.  

Privítala prítomných a oboznámila ich  s navrhovaným  programom, ktorý poslanci jednomyseľne 

schválili.  

Do návrhovej komisie navrhla Bc. Martina Kurcina  a Mariána Imricha. 

Za overovateľov zápisnice určila  Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Martina Kurcina.  

Poslanci návrhy jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 2.   Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

 

    

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

splnené, ale doposiaľ nebol v katastri prevedený zápis odpredaja pozemku Michalovi Hutníkovi.  

Vzhľadom k tomu, že na pôvodnej parcele KN-C 347/1 sa nachádza pamätník Júliusovi Ivanovičovi 

Stavrovskému Popradovi, kataster požaduje súhlas pamiatkového ústavu s rozdelením parcely a taktiež 

aj vyjadrenie ohľadom predkupného práva.  

Pamiatkový úrad nám doposiaľ súhlas s rozdelením parcely nepredložil, takže konanie je naďalej 

prerušené.  

          Poslanci tieto informácie vzali na vedomie. 

 

K bodu 3. Vzdanie sa mandátu poslanca OZ – Bc. Emília Hricková  

 

 

     Starostka povedala, že poslankyňa obecného zastupiteľstva Bc. Emília Hricková sa dňa 26.4.2022 

vzdala poslaneckého mandátu. 

Keďže v októbri sa budú konať voľby do orgánov samosprávy, nie je potrebné vyhlasovať nové voľby 
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na poslanca obecného zastupiteľstva.  

Poslanci to vzali na vedomie. 

 

K bodu 4. Záverečný účet obce Sulín za rok 2021  

 

     

      

     Návrh Záverečného účtu obce za rok 2021 bol zverejnený na webovej stránke obce  www.sulin.sk, 

úradnej tabuli a elektronickej tabuli obce dňa 18.05.2022,  poslancom bol e-mailom zaslaný 26.5.2022.  

Obec hospodárila s prebytkom 10.242,03 €, zostatok finančných operácií bol vo výške 35.396,26 €. 

Keďže obec nemá iné fondy, tak na tvorbu rezervného fondu bude po schválení obecným 

zastupiteľstvom prevedená celá čiastka a to 45.638,29 €.   

Poslanci nemali voči nemu výhrady a záverečný účet jednomyseľne  schválili bez výhrad.  

Taktiež schválili aj prevod finančných prostriedkov do rezervného fondu.  

 

 

K bodu 5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o udržiavané čistoty v obci Sulín 

a ochranu  verejnej zelene 

 

    Starosta povedala, že obci bola doručená žiadosť okresnej prokuratúry ohľadom zhodnotenia stavu 

zákonnosti všeobecne záväzných nariadení v zmysle § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  

Keďže obec nemala vypracované požadované VZN, tak sme ich dodatočne vypracovali.  

Návrh VZN č. 1/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.sulin.sk od 

11.5.2022 do 17.6.2022. Poslancom bol zaslaný e-mailom dňa 26.5.2022. K návrhu neboli vznesené 

žiadne pripomienky. 

 Poslanci návrh VZN č. 1/2022 jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja 

v obchode  a času prevádzky služieb na území obce Sulín 

 

Návrh VZN č. 2/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.sulin.sk od 

11.5.2022 do 17.6.2022.  

 K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 Poslanci návrh VZN č. 2/2022 jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda 

v obci Sulín 

 

Návrh VZN č. 3/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.sulin.sk od 

http://www.sulin.sk/
http://www.sulin.sk/
http://www.sulin.sk/
http://www.sulin.sk/
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11.5.2022 do 17.6.2022.  

 K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 Poslanci návrh VZN č. 3/2022 jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých 

vykonávanie je   na území obce zakázané alebo obmedzené 

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce www.sulin.sk od 11.5.2022 

do 17.6.2022.  

 K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 Poslanci návrh VZN č. 2/2022 jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 9. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2022 

      

 

    Plnenie rozpočtu k 31.03.2022  bolo  poslancom zaslané e-mailom 21.6.2022. Plnenie príjmov je vo 

výške 37.346,31 €, čo predstavuje 13,64 % zo schváleného upraveného rozpočtu.  Bežné príjmy sú vo 

výške  25.694,31 €, kapitálové príjmy 11.652.- € a príjmové finančné operácie vo výške 0.- €  

Skutočné výdavky sú vo výške 25.451,33 €, čo je 13,00 % plnenie  schváleného upraveného rozpočtu. 

Bežné výdavky predstavujú 23.243,33 € a kapitálové 2.208.- €.  

Rozdiel príjmov a výdavkov je vo výške 11.894,98 €. 

Poslanci to vzali na vedomie.  

  

K bodu 10. Návrh na výstavbu nových autobusových zastávok 

     Starostka dostala ponuku na autobusové čakárne od firmy BEFOR, s.r.o. . Keďže sa už skôr 

uvažovalo o výmene starých, s touto ponukou oboznámila poslancov 16.6.2022. Jedná sa o autobusové 

zastávky  z montovaných železobetónových prvkov s priečnym nosným systémom  o rozmeroch 3,2 x 

1,6 x 2,4 m.  Cena 1 autobusovej zastávky  je vo výške 2.379.- € s DPH.  Súčasťou môže byť lavička  

za 70 .-€ a  smetný betónový kôš za 40.- €.  

V obci by sme potrebovali vymeniť všetkých 5 autobusových čakárni. Pred výstavbou je však potrebné 

urobiť ohlásenie drobných stavieb. Problém je v tom, že iba jedna je na obecnom pozemku a k ohláseniu 

treba doložiť aj listy vlastníctva.  

Poslanec Hriňák povedal, či sa to nedá vysporiadať z dôvodu verejného záujmu. K návrhu sa pripojili 

aj ostatní poslanci a doporučili starostke, aby preverila možnosť vysporiadania vo verejnom záujme. 

 

 

http://www.sulin.sk/
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 K bodu 11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022       

  

   S rozpočtovým opatrením č. 2/2022 oboznámila prítomných referentka obce. Týmto opatrením sa  

navyšujú príjmy rozpočtu o 5.749.- € a to z dôvodu príspevku z úradu práce na projekt § 54 vo výške 

1740.- €, dotácie na prenesený výkon 9.- € a príjmy z predaja pozemku vo výške 4.000.- €.   

Výdavková časť rozpočtu sa zvyšuje o 56.749.- €, z toho v bežnej časti  výdavkov 1.749.- € 

a v kapitálových výdavkoch 55.000.- €. Zvýšenie kapitálových výdavkov je navrhnuté na výstavbu 

autobusových zastávok vo výške 15.000.- € a na rekonštrukciu domu kultúry 40.000.- €. Taktiež sú 

navrhnuté presuny na položkách vo výdavkovej časti rozpočtu.    

Poslanci jednomyseľne schválili úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022.  

 

K bodu 12.  Voľby do orgánov samosprávy obcí a VÚC - určenie volebných okrskov, určenie 

počtu poslancov a určenie úväzku starostu obce na nasledujúce volebné obdobie,  

 

     Starostka povedala, že predseda parlamentu vyhlásil voľby do samosprávy obcí a do samosprávnych 

krajov na deň 29.10.2022. Takého zlúčené voľby sa budú konať po prvýkrát. Doposiaľ boli voľby do 

samosprávnych krajov v inom termíne. Z dôvodu volieb do orgánov samosprávy je potrebné určiť 

volebné obvody. Starostka navrhuje vytvoriť jeden volebný obvod, nakoľko naša obec má už iba 298 

obyvateľov.  

Poslanci  nemali námietky.  

Podľa počtu obyvateľov môže mať obec 3 – 5 poslancov. Vzhľadom k tomu, že je problém účasti 

poslancov na zastupiteľstve, starostka navrhuje zvoliť vo voľbách 5 poslancov.  

Poslanci nemali pripomienky a určili zvolenie 5 poslancov.  

Starosta povedala, že 60 dní pred konaním volieb bude potrebné podávať kandidátne listiny na starostu 

obce a na poslancov obecného zastupiteľstva. Navrhuje skrátenie úväzku starostu obce.  

Poslanci tento návrh nepodporili a určili úväzok starostu obce v nasledujúcom volebnom období 

v  plnom rozsahu.  

 

   

K bodu 13. Rekonštrukcia domu kultúry – verejné obstarávanie 

     

     Novelou zákona o verejnom obstarávaní došlo k 31.3.2022 k zmeneným podmienkam pri verejnom 

obstarávaní. Starostka povedala, že na vonkajšie úpravy pri rekonštrukcii domu kultúry máme 

vypracovanú novú projektovú dokumentáciu. Rozpočet predstavuje 62.580,18 € bez DPH, 75.096,22 € 

s DPH. Podľa predpokladanej hodnoty zákazky sme boli povinní zverejniť verejné obstarávanie 

elektronickým prostriedkami na stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Vzhľadom k tomu, že to bolo 
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po prvýkrát, nezverejnili sme predpokladanú hodnotu zákazky a boli nám predložené dve cenové 

ponuky a to na 82.789,40 € a na 83.813,46 €.  Keďže je to vyššia hodnota, ako máme v rozpočte, 

rozhodli sme sa toto verejné obstarávanie zrušiť. Starostka navrhuje vynechať niektoré položky 

v rozpočte, nakoľko sa jej zdajú nepotrebné.  

Poslanci Hriňák a Kurcin navrhujú nechať všetko tak, ako je v rozpočte a vyhlásiť nanovo verejné 

obstarávanie. Vzhľadom k terajšej situácií náklady budú rásť a predpokladaná hodnota zákazky vstupne. 

Starostka povedala, že momentálne je problém aj s predložením cenových ponúk, nakoľko nie je záujem 

zo strany oslovených subjektov. Pri tomto vyhlásenom obstarávaní sme požiadali o predloženie troch, 

ktorí boli vedení v elektronickej platforme a ďalších  troch sme vyzvali, aby sa zaregistrovali. Napriek 

tomu, nám boli predložené iba dve cenové ponuky. Starostka povedala, že v tomto roku tieto práce už 

nebudú vykonané, pretože každý už má práce vopred naplánované.  

Problém je aj pri verejnom obstarávaní na položenie dlažby a obkladov. Víťazný uchádzač sa vzdal 

ponuky.  Keďže  predpokladaná hodnota zákazy je do 10.000.- €, starostka zadala zákazku priamym 

zadaním.  Po oslovení firmy Ing. Vincent Orlovský -  SPECTRA, Stará Ľubovňa, predložil cenovú 

ponuku na 8.960,46 €. Následne sme zaslali objednávku na realizáciu, ktorá bude v mesiacoch 

september – október 2022.  

 

K bodu 13. Rôzne: a)  Informácia o schválení dotácie z VÚC PSK 

                  b)  Informácia o projekte MAS Ľubovniansko 

                  c) Otvorenie Informačného centra Sulín 

                  d) Kamerový systém na Informačné centrum Sulín 

                  e) Smernica o verejnom obstarávaní          

__________________________________________________________________________________          

 

    Starostka povedala, že z Prešovského samosprávneho kraja nám bola schválená dotácia vo výške 

4.800.- €, ktorú máme vyčerpať do 31.10.2022. Dotácia je poskytnutá na modernizáciu vstupu do 

kultúrneho objektu. Tak to vyzerá, že do vtedy nebude možné uskutočniť požadované práce.  

Poslanci to vzali na vedomie, ale bola by škoda túto dotáciu nevyužiť.   

 

    Starostka informovala poslancov o zaslaní doplnenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

projekt: „Rekonštrukcia zvonice v obci Sulín, časť Malý Sulín,  projekt MAS Ľubovniansko.  Žiadosť 

o NFP bola vypracovaná a zaslaná ešte v roku 2019, ale až v tomto roku nás požiadali o doplnenie 

žiadosti. Jedná sa o finančné prostriedky vo výške 30.000.- €. Obec musí postupovať podľa projektu, 

ale náklady oproti roku 2019 vzrástli, takže bude potrebné vynaložiť vyššie vlastné náklady.  
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     S otvorením Informačného centra Sulín dňa 1.6.2022, oboznámila prítomných starostka obce. 

Povedala, že na otvorení sa zúčastnil aj predseda VÚC PSK Milan Majerský a predsedníčka dopravnej 

komisie VÚC PSK a poslankyňa NR SR Zita Pleštinská.  

V informačnom centre sme zamestnali  od 1.5.2022 do 31.10.2022 pracovníčku, bývalú poslankyňu 

Emíliu Hrickovú, ktorá bola evidovaná na úrade práce. Keďže centrum bolo postavené v rámci projektu 

EUROVELO 11 z eurofondov a z prostriedkov ŠR, podmienkou je udržať vytvorené pracovné miesto 

minimálne po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu. Informačné centrum bude otvorené 

sezónne od apríla do konca októbra, minimálne 30 hodín týždenne.  

Poslanci Hriňák a Kurcin sa pýtali, či v informačnom centre sa môže predávať občerstvenie ako voda, 

káva, čaj, sladkosti.  

Starostka povedala, že počas 5 rokov to nie je možné, obec nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť. 

Manažér projektu, p. Jaščur, povedal, že ak budeme mať kamerový systém, tak zabezpečí automat na 

občerstvenie.  

Poslanci navrhli, aby v tom prípade ten, komu bude automat patriť, platil nájomné.  

Starostka povedala, že už sme zabezpečili kamerový systém, sú nainštalované 2 kamery, za ktoré sme 

uhradili 339.-€, takže uvidíme, kedy nám automat dodajú.  

 

     Ohľadom verejného obstarávania starostka povedal, že zmenou zákona od 31.3.2022 bolo potrebné 

vypracovať novú smernicu o verejnom obstarávaní. Vypracoval nám ju Ing. Margetaj a urobil nám aj 

s referentkou školenie. V smernici je možnosť v rámci zadávania civilných zákaziek s nízkymi 

hodnotami určiť, do akej výšky budeme využívať priame zadanie. My sme stanovili, že pri stavebných 

prácach to bude od 10.000.-€  do 19.999,99 €. Prieskum trhu bez priameho oslovenia od 20.000.- € do 

179.999,99 € a od 180.000.- € do 299.999,99 €, zadávanie zákaziek s využitím elektronickej platformy. 

Pri dodaní tovaru okrem potravín od 10.000.-€  do 19.999,99 € priame zadanie. Prieskum trhu bez 

priameho oslovenia od 20.000.- € do 69.999,99 € a od 70.000.- € do 179.999,99 €, zadávanie zákaziek 

s využitím elektronickej platformy. 

Pri poskytnutí služby  od 10.000.-€  do 19.999,99 € priame zadanie. Prieskum trhu bez priameho 

oslovenia od 20.000.- € do 259.999,99 € a od 260.000.- € do 399.999,99 €, zadávanie zákaziek 

s využitím elektronickej platformy. 

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 14. Interpelácie poslancov 

 

     V diskusii poslanec Hriňák, ktorý je zároveň členom DHZ,  informoval o pripravovanej hasičskej 

súťaži, ktorá by sa mala konať 20. alebo 21. augusta.  

Poslanec Kurcin, ktorý je predsedom občianskeho združenia OZ-Sulín povedal, že 28.8.2022 plánujú 

ďalší ročník minifutbalového turnaja na MVE.  



8 
 

     Starostka povedala, že je potrebné pouvažovať aj s akciou „Október- mesiac úcty k starším“. 

Navrhuje zorganizovať pre dôchodcov výlet.  

Poslanec Kurcin navrhuje posedenie v kultúrnom dome s občerstvením a kultúrnym programom. Mohli 

by ho s deťmi nacvičiť členky OZ-Sulín. Máme tu aj bratov Imrichových, ktorí by mohli spestriť 

kultúrny program.  

     Ohľadom cezhraničného stretnutia starostka povedala, že zatiaľ nie je stanovený termín. Navrhla 

poľskej strane, aby v tomto roku to zorganizovali oni.  

 

     Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starostka poďakovala prítomným za účasť a ukončila 

zasadnutie zastupiteľstva o 22,15 hod.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  Ing. Rastislav Hriňák                                                   Anna Hiľáková 

                                         Bc. Marin Kurcin                                                          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 XX. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne,  

                                                  konaného dňa  28. júna  2022 

_________________________________________________________________________________ 

                                                         

                                                              Uznesenie č. 184 

 

       Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí 

 

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

 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Sulíne – Bc. Emília Hricková 

4. Záverečný účet obce Sulín za rok 2021  

5.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o udržiavané čistoty v obci Sulín a ochranu 

     verejnej zelene 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode  

    a času prevádzky služieb na území obce Sulín 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Sulín 

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je   

    na území obce zakázané alebo obmedzené 

9. Plnenie rozpočtu obce k 31.03.2022 

10. Návrh na výstavbu nových autobusových zastávok 

11. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

12. Voľby do orgánov samosprávy obcí a VÚC 

       - návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych   

krajov v roku 2022,  
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       - návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Sulíne na volebné obdobie 2022-

2026,   

      -  určenie rozsahu výkonu starostu obce v Sulíne na volebné obdobie 2022-2026 

13. Rekonštrukcia domu kultúry – verejné obstarávanie 

14. Rôzne: a)  Informácia o schválení dotácie z VÚC PSK 

                  b)  Informácia o projekte MAS Ľubovniansko 

                  c) Otvorenie Informačného centra Sulín       

                  d) Kamerový systém na Informačné centrum Sulín 

                  e) Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní 

 

15. Interpelácie poslancov – diskusia 

16. Záver 

                         

   B.   v o l í  . Bc. Martina Kurcina a Mariána Imricha do návrhovej komisie. 

   C.   u r č u j e  Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Martina Kurcina za overovateľov zápisnice. 

 

 Hlasovanie: 

 Za:               3                                         Proti :       0                      Zdržali sa:  0 

 

 

 

   

 

Uznesenie č. 185 

 

__________________________Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ_____________ 

     
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

konštatuje, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

Hlasovanie: 

Za:          3                                                     Proti:       0                   Zdržali sa:  0 
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Uznesenie č. 186 

 

Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Sulíne – Bc. Emília Hricková  

 

     
Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

berie na vedomie 

Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Sulíne Bc. Emílie Hrickovej dňa 26.4.2022 

 

Hlasovanie: 

Za:               3                                                Proti:        0                 Zdržali sa:     0 

 

 

Uznesenie č. 187 

 

Záverečný účet obce Sulín za rok 2021   

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A. s ch v a ľ u j e  

Záverečný účet Obce Sulín za rok 2021 a celoročné hospodárenie  bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Za:                 3                                             Proti:         0                     Zdržali sa:     0 

 

 

B.  s ch v a ľ u j e  

 

Prebytok rozpočtu v sume 10.242,03 €  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) 

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, použiť na tvorbu rezervného fondu .                     

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov v sume 35.396,26  EUR, použiť na tvorbu rezervného fondu. 

  

Tvorba rezervného fondu za rok 2021 je vo výške 45.638,29 €.  

 
 

Hlasovanie: 

Za:              3                                                 Proti:       0                 Zdržali sa:     0 
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 Uznesenie č. 188 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o udržiavané čistoty v obci Sulín a ochranu 

verejnej zelene 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o udržiavané čistoty v obci Sulín a ochranu      verejnej 

zelene 

 

Hlasovanie: 

Za:               3                                                Proti:       0                Zdržali sa:   0 

 

 

 Uznesenie č. 189 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode  

    a času prevádzky služieb na území obce Sulín 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e 

 

návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Sulín 

 

Hlasovanie: 

Za:             3                                                  Proti:       0                 Zdržali sa:    0 

 

 

Uznesenie č. 190 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Sulín  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e 
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návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Sulín  

Hlasovanie: 

Za:                  3                                             Proti:     0               Zdržali sa:   0 

 

 

 

Uznesenie č. 191 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.  4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je   

    na území obce zakázané alebo obmedzené 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

S ch v a ľ u j e 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je  na 

území obce zakázané alebo obmedzené 

Hlasovanie: 

Za:               3                                                  Proti:     0                      Zdržali sa:   0 

 

 

 

Uznesenie č. 192 

                                                      Plnenie rozpočtu obce  k 31. 03. 2022 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu obce k 31. 03. 2022 a to:  

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné príjmy 115.731,00 115.731,00 25.694,31 

Kapitálové príjmy 8.000,00 108.000,00 11.652,00 

Finančné operácie 50.000,00 50.000,00 0,00 

Príjmy spolu: 173.731,00 273.731,00 37.346,31 
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 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné výdavky 115.731,00 115.731,00 23.243,33 

Kapitálové výdavky 58.000,00 80.000,00 2.208,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 173.731,00 195.731,00 25.451,33 

             

Rozdiel príjmov a výdavkov je prebytok 11.894,98 €. 

 

Hlasovanie: 

Za:                3                                               Proti :        0                Zdržali sa:    0 

 

 

 

                                                               Uznesenie č. 193 

                                          Návrh na výstavbu nových autobusových zastávok 

______________________________________________________________________________ 

  Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

a)  s ch v a ľ u j e   

 

     výstavbu nových autobusových zastávok v počte 5 ks 

 

 
Hlasovanie: 
Za:                3                                                   Proti :       0                  Zdržali sa:    0 

 

 

 

b) d o p o r u č u j e 

starostke obce preveriť majetkovoprávne vzťahy pozemkov pod autobusovými zastávkami 

Termín: ihneď 

 

 

   Hlasovanie: 
Za:                3                                                   Proti :       0                  Zdržali sa:    0 
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                                                                   Uznesenie č. 194 

                                          Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022  

 _________________________________________________________________________________ 

  Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

a)  s ch v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022, ktorým sa  zvyšuje príjmová i výdavková časť 

rozpočtu a to najmä z dôvodu úhrady predaja pozemkov. 

Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

Príjmy celkove :                 279.480.- €   

           
v tom: bežné príjmy :               117.480.- €              

           kapitálové príjmy :        112.000.- €                            

           finančné operácie :          50.000.- €                            

 

Výdavky celkove :              252.480.- €                   

 
 v tom :  bežné výdavky:          117.480.- €   

              kapitálové výdavky :  135.000.- €                 

              finančné operácie :                0.- € 

 
Hlasovanie: 
Za:                 3                                               Proti :       0                  Zdržali sa:     0 

 

 

 

Uznesenie č. 195 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a VÚC -  návrh na určenie volebných obvodov pre voľby do 

orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022, návrh na určenie počtu 

poslancov Obecného zastupiteľstva v Sulíne na volebné obdobie 2022-2026,  určenie rozsahu 

výkonu starostu obce v Sulíne na volebné obdobie 2022-2026 

_________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

A. určuje 

v  súlade  s  ust.  §  166  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného  práva  v  znení  

neskorších  predpisov  pre  voľby  do  orgánov samosprávy  obcí a pre voľby do samosprávnych krajov  

v  roku  2022  v obci Sulín  jeden volebný obvod  

         Hlasovanie: 

        Za:                3                                                Proti :       0                     Zdržali sa:  0 
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B. určuje 

v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov  

počet  poslancov  Obecného zastupiteľstva v Sulíne a to v počte  5 poslancov   na nové  volebné 

obdobie 2022 – 2026                                                        

 

Hlasovanie: 

        Za:                3                                                Proti :         0                   Zdržali sa:   0 

 

C.  určuje  

v súlade s § 11 ods.  ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 - úväzok starostu obce Sulín v rozsahu 

1, t. z. v plnom rozsahu   

 

Hlasovanie: 

Za:               3                                                         Proti:       0                  Zdržali sa:    0 

 

 
 
 

Uznesenie č. 196 

 Rekonštrukcia domu kultúry – verejné obstarávanie 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

A.  berie na vedomie  

a) informáciu o vypracovaní projektu na dokončenie rekonštrukcie domu kultúry a   vonkajšie úpravy, 

ktorého celkové náklady sú vo výške 75.096,22 € s DPH 

 

 

Hlasovanie: 

Za:            3                                                      Proti :       0                      Zdržali sa:  0 
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Uznesenie č. 197 

 

Rôzne:  a)  Informácia o schválení dotácie z VÚC PSK 

            b)  Informácia o projekte MAS Ľubovniansko 

                                            c) Otvorenie Informačného centra Sulín       

                                            d) Kamerový systém na Informačné centrum Sulín 

                                           e) Vnútorná smernica o verejnom obstarávaní 
                                            

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

berie na vedomie  

 

 

a) informáciu o schválení dotácie z VÚC PSK vo výške 4.800.- € 

b) informáciu o projekte MAS Ľubovniansko – zaslanie doplnenej žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok z roku 2019 vo výške 30.000.- €  na rekonštrukciu zvonice v časti Malý Sulín 

c) otvorenie Informačného centra Sulín dňa 1.6.2022, ktorého sa zúčastnil aj predseda VÚC PSK 

Milan Majerský  a zamestnanie 1 pracovníka  

d) nákup kamerového systému do  Informačného centra Sulín, zavedeného od 20.6.2022 

e) Vnútornú smernicu č. 54 o verejnom obstarávaní, platnú od 31.3.2022 

 

Hlasovanie: 

Za:           3                                                     Proti :          0              Zdržali sa:      0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Rastislav Hriňák                                                 Anna Hiľáková 

                                          Bc. Martin Kurcin                                                       starostka obce 

                                     


