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O b e c  S u l í n  

                           

Z á p i s n i c a 

 

z XII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 11. decembra  2020 

 
Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Emília Hricková 

                  Ing. Rastislav Hriňák 

                  Peter Hutník 

     

Neprítomní: Bc. Martin Kurcin - ospravedlnený 

                     Milan Matviak  

                                                                                     

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Osídlenie obce za účelom VZN o nakladaní s odpadmi   

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sulín č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

5.  Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce 

7. Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2020 

8. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 a rozpočtovým opatrením č. 8/2020 

9. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

10. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou 

správou za rok 2019 

11. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

12. Určenie vývozov komunálneho odpadu a iného odpadu na rok 2021 

13. Poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite 

14. Informácia o Pristúpení k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej 

územnej stratégie – Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“  

15. Rôzne: a) Informácie k projektu EUROVELO 11 
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                  b) Darčeky na Mikuláša                  

16. Interpelácie poslancov – diskusia 

17. Záver 

 

 

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

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sulíne zvolala starostka obce. Zasadnutie začalo  o 18,05 hod.   

Starostka prítomných oboznámila s návrhom programu, ktorý  poslanci jednomyseľne schválili.  

      Do návrhovej komisie navrhla Ing. Rastislava Hriňáka a Petra Hutníka. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili.  

    Za overovateľov zápisnice určila  Petra Hutníka a Bc. Emíliu Hrickovú. Poslanci návrh jednomyseľne 

schválili.  

 

K bodu 2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 

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

splnené. Finančné prostriedky za účelom výpadku dane z príjmov už boli obci poskytnuté v požadovanej 

výške 4.219.- €. 

    Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. 

 

K bodu 3.  Osídlenie obce za účelom VZN o nakladaní s odpadmi      

  

     Starostka povedala, že novelou zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch je obec povinná zabezpečiť od 

1.1.2021 zavedenie a vykonávanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, jedlých olejov 

a tukov z domácnosti a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad. Obec má vypracované VZN 

o odpadoch č. 2/2016, ale zmenou § 81 zákona o odpadoch, dochádza k zmene definície. Doposiaľ bola 

možnosť, ak 50% domácnosti triedi tento odpad, nemusí mať obec zabezpečený jeho vývoz. Podľa 

novely zákona je potrebné preukázanie 100 %  domácnosti. Výnimkou je, keď obec má zabezpečené 

zhodnotenie týchto odpadov alebo preukáže, že to neumožňujú technické problémy v riedko osídlených 

oblastiach. Nakoľko naša obec je riedko osídlená, veľa domov je neobývaných a demografická krivka 

je klesajúca, starostka navrhla  považovať obec Sulín za riedko osídlenú oblasť s domami, ktoré nie sú 

trvalo obývané. 

Starostka povedala, že pri roznášaní darčekov pre starších, zároveň rozdávala propagačný materiál za 

účelom triedenia odpadov a požiadala ich o vytvorení kompostoviska na biologicky rozložiteľný odpad 

vo svojich domácnostiach.   

Poslanci jednomyseľne  podporili návrh starostky.   
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K bodu 4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sulín č. 2/2016 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

        Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2016 bol zverejnený na webovej stránke obce od 12.11.2020. 

Poslancom bol zaslaný e-mailom.  

V tomto návrhu  sa za slovom obec vkladá slovo Sulín. Mení sa definícia čl. V, v ktorom je zapracovaný 

návrh starostky pri nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, aby obec mala 

výnimku z dôvodu riedko osídlenej oblasti a klesajúceho počtu obyvateľstva.  

 

    Poslanci dodatok jednomyseľne schválili.   

 

K bodu 5. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

 

    Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2016 bol zverejnený na webovej stránke obce taktiež od 12.11.2020 

a taktiež zaslaný poslancom e- mailom.  Týmto dodatkom  sa mení iba v čl. 10 v bode 5,  rok 2020 za 

rok 2021, to znamená, že sadzba miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

ostáva v roku 2021 nezmenená.   

Poslanec Hriňák povedal, že bolo potrebné zvýšiť aspoň o 0,50 € na osobu/ rok, aby potom nebolo  

zvýšenie naraz  vysoké.  

Starostka povedala, že zatiaľ by to malo stačiť.  

Poslanci napokon dodatok jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania 

dotácií z rozpočtu obce 

 

     Vzhľadom k tomu, že obci prichádzajú žiadosti o poskytnutie dotácií od právnických osôb 

a neziskových organizácií, obec tieto dávala iba na základe zmluvy, nakoľko nemáme doposiaľ VZN 

o poskytovaní dotácií. Starostka navrhla prijať všeobecne záväzne nariadenia o podmienkach 

poskytovania dotácií z rozpočtu obce, ktorý bol zverejnený na webovej stránke 12.11.2020 a zaslané 

poslancom e-mailom. Podľa tohto VZN môže starostka  do výšky 300.- € rozhodnúť sama.  

Zatiaľ sme poskytli dotácie pre ZŠ s MŠ v Plavnici vo výške 30.- € na žiaka, Spišskej katolíckej charite 

vo výške 100.- €, nadácií Pierot, n.o. 50.- €. Žiadosť máme aj zo ZŠ s MŠ v Malom Lipníku, kde 

poskytneme taktiež 30.- € na žiaka a dieťa predškolského veku z našej obce, tak ako máme uvedené 

v rozpočte.  

Poslanci návrh VZN jednomyseľne schválili.  
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K bodu 7. Plnenie rozpočtu k 31.10.2020__ 

  

 

     Plnenie rozpočtu bolo zaslané poslancom e-mailom. S jeho plnením prítomných oboznámila na 

zasadnutí starostka obce.  

Povedala, že rozpočet v príjmovej časti je splnený na 79,30%, bežné príjmy vo výške 86,84 €, kapitálové 

44,15 % a finančné operácie 68,07 %. Celkové príjmy predstavujú 137.277,25 €, z toho bežné 90.807,33 

€, kapitálové 353,22 € a finančné operácie 46.116,70 €.  

Celkové výdavky predstavujú 119.330,48 €, čo je  68,93 %. Bežné výdavky sú vo výške 80.040,63 € 

a kapitálové 39.289,85 €.  

Obec nemá vyčerpané finančné prostriedky z MF SR vo výške 7.000.- €, ktorá bola poskytnutá ešte 

v roku 2019 na rekonštrukciu KD. V tomto mesiaci firma NOVSTAV začala vykonávať omietky, takže 

asi do konca roka budú tieto finančné prostriedky vyčerpané.  

Zatiaľ z rezervného fondu sme nečerpali nič, ale ak budú práce na rekonštrukcii KD  vyfakturované 

v tomto roku, tak tieto použijeme.  

Obec zatiaľ nečerpala ani dotáciu na sčítanie domov a bytov vo výške 1.304.-€.   

Poslanci plnenie rozpočtu vzali na vedomie.  

         

K bodu 8. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 a rozpočtovým opatrením  č. 8/2020  

 

        Starostka povedala, že rozpočtovým opatrením č . 7/2020 došlo k presunu finančných prostriedkov 

a to výnos dane z príjmov bol znížený o 4.219.- € a  táto sumu bola presunutá na dlhodobé pôžičky. Je 

to finančná čiastka, ktorú obec dostala na kompenzáciu zníženia výnosu dane z príjmov. Táto pôžička 

je vo výdavkovej časti rozpočtu určená na nákup všeobecného materiálu na rekonštrukciu kultúrneho 

domu. V rozpočtovom opatrení sú zmeny aj na jednotlivých položkách.  

Poslanci to vzali na vedomie.  

     Rozpočtovým opatrením č. 8/2020 bol navýšený rozpočet v príjmovej časti o 10.655.- € a vo 

výdavkovej časti o 2.578.- €. Obec dostala dotáciu z úradu práce podľa  § 54 d), nakoľko prijala 

1.12.2020 do pracovného pomeru 2 pracovníčky na polovičný úväzok, na 9 mesiacov. Finančné 

prostriedky boli poskytnuté už v tomto roku vo výške 8.077.- €, ale čerpané budú až v nasledujúcom 

roku. 

Taktiež obec dostala dotáciu z VÚC na vykurovanie a vetranie v rámci rekonštrukcie kultúrneho domu 

vo výške 1.900.- €  a refundáciu nákladov na celoplošné testovanie COVID-19,  ktoré bolo 1.11. 

a 8.11.2020 vo výške 678.- €.  

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 8/2020 jednomyseľne schválili.  
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K bodu 9. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

    

     Návrh viacročného rozpočtu bol zverejnený na webovej stránke obce od 12.11.2020. Týmto návrhom 

bol vytvorený rozpočet  ako vyrovnaný vo výške 155.156.- €. Obec ho vytvorila na základe odhadu 

podielových daní miest a obcí PSK.  

Deň pred zasadnutím OZ, čiže 10.12,  obec dostala schválený rozpis podielových daní na základe 

schváleného štátneho rozpočtu. Týmto rozpisom dochádza k zníženiu podielových daní pre našu obec 

o 2.642.- €.  Starostka navrhuje zníženie o túto sumu v kapitálových výdavkoch.  

Nakoľko obec v tomto roku nemá hlavného kontrolóra obce, tak stanovisko HK  k návrhu rozpočtu nie 

je doložené.  

Poslanci návrh rozpočtu na rok 2021 jednomyseľne schválili a  rozpočet na roky 2022 -2023 vzali na 

vedomie.  

 

K bodu 10. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou 

výročnou správou za rok 2019  

 

     Správa audítora bola zaslaná poslancom e-mailom. Starostka opäť prečítala záver správy Ing. Mgr. 

Vadinovej Hedvigy, ktorá konštatuje, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách.  

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 11. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

 

    Nakoľko je problém presne na daný termín schválený zastupiteľstvom zvolať zasadnutie, starostka 

navrhla termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva učiť mesačne.  

Dôvodom neuskutočnenia zasadnutia sú najmä pracovné dôvody poslancov. 

Poslanec Hriňák sa pýtal, z akého dôvodu sa nezúčastňuje zasadnutí poslanec Milan Matviak.  

Starostka povedala, že v tomto roku na zasadnutí nebol, takže si to bude musieť preveriť a prípadne 

bude potrebné vypísať doplňujúce voľby.   

Poslanci sa napokon dohodli a jednomyseľne schválili termíny zasadnutí mesačne a to na mesiac marec, 

jún, september a december.  
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K bodu 12. Určenie vývozov komunálneho odpadu a iného odpadu na rok 2021 

 

     Starostka oboznámila poslancov s návrhom vývozu komunálneho odpadu a to tak, ako to bolo aj 

v tomto roku. Povedala, že v obci máme 84 ks 110 l kontajnerov a 13 ks 1100 l kontajnerov. Pri vývoze 

je všetko plné.  

Taktiež ich oboznámila so vývozom separovaného zberu a to skla, plastov, kovov, papiera, 

nebezpečného a veľkoobjemového odpadu.  

Navrhuje vývozy komunálnych odpadov v týždňoch:  4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48 a 52,       

vývoz skla  19.2., 23.6., 26.11. , plastov  29.1., 26.3., 28.5., 2.7., 13.8., 23.9., 10.11.,  papiera   8.10.2021,                

kovov  22.3. a 9.11.2021 a NO a VOO:  13.4., 27.10.2021.  

Poslanci súhlasili s navrhovanými termínmi vývozov TKO  a vývozy  vzali na vedomie.  

 

K bodu 13. Poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite  

 

    Starostka povedala, že Spišská katolícka charita požiadala obec o poskytnutie príspevku na činnosť.  

Nakoľko aj v našej obci vykonáva ošetrovateľskú činnosť,  poskytli sme im dotáciu vo výške 100.- €. 

Príspevok sme im poskytli na základe darovacej zmluvy ešte pred dnešným  schválením VZN  

o dotáciách.  

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 14. Informácia o Pristúpení k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií 

Integrovanej územnej stratégie – Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ 

 

    Starostka oboznámila prítomných s pristúpením k memorandu o spolupráci s Prešovským 

samosprávnym krajom. PSK vytvorilo v rámci stratégie región Šariš a Spiš. Naša obec patrí do regiónu 

Spiš. Starostka povedala, že príliš neverí, aby toto spoločenstvo fungovalo. Za účelom získania 

finančných prostriedkov bol najskôr vytvorený Mikroregión, ktorý už skončil, potom  MAS a zatiaľ ani 

oni nedostali financie na projekty.   

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 15. Rôzne:   a) Informácie k projektu EUROVELO 11 

                                    b) Darčeky na Mikuláša      

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

 

      K informáciám ohľadom EUROVELO 11 starostka povedala, že termín projektu sa predlžuje do 

30.6.2021, takže do tohto obdobia by malo byť postavené aj Informačné centrum.   Teraz sa ešte riešia 

podklady k stavebnému konaniu.  
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      Ďalej starostka povedala, že obec poskytla 100.- € na nákup darčekov pre deti na Mikuláša. Keďže 

v tomto roku je zákaz zhromažďovania, otec duchovný  spolu s Mikulášom prechádzali po obci na voze 

a deti čakali na Mikuláša pri ceste. Starostka vyzdvihla aktivitu otca duchovného v rôznych akciách. 

Poslanci informácie vzali na vedomie.  

 

K bodu 16. Interpelácie poslancov – diskusia 

 

     Starostka vystúpila s tým, že sa ozval záujemca o kúpu školy. Pôsobí v Bratislave a hľadá nejakú 

veľkú budovu. Starostka povedala, že bola by za to, aby sa táto budova využívala ako domov dôchodcov.  

Aj jeho predstava je takáto, alebo krízové centrum pre matky s deťmi, alebo iné služby, kde by boli 

zamestnaní aj naši občania.  Za týmto účelom by rád mal nejakého manažéra, ktorý by to všetko riadil.  

Starostka povedala, že to samotné využívanie budovy je nadlho, pretože v prvom rade sa budova musí 

rekonštruovať.  

    Poslanec Hriňák navrhol, aby prišiel na zasadnutie zastupiteľstva, kde by poslancov oboznámil  

s víziou využívania budovy. Taktiež by sa oboznámil so stavom budovy, keďže budovu osobne nevidel.  

Starostka povedala, že mu zaslala fotografie e-mailom.  

Keďže v diskusii už nikto nevystúpil, starostka zasadnutie ukončila o 19,45 hod.  

  

  

  

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Hutník                                                                           Anna Hiľáková 

                                         Bc. Emília Hricková                                                               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 XII. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne,  

                                                  konaného dňa  11. decembra  2020 

_________________________________________________________________________________ 

                                                         

                                                              Uznesenie č. 109 

 

       Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí 

 

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

 

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice  

2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Osídlenie obce za účelom VZN o nakladaní s odpadmi   

4. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sulín č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

5.  Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

6. Návrh   Všeobecne záväzného nariadenia  obce  č. 2/2020  o  podmienkach  poskytovania  dotácií       

z rozpočtu obce 

7. Plnenie rozpočtu obce k 31.10.2020 

8. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 a rozpočtovým opatrením č. 8/2020 

9. Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

10. Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou 

správou za rok 2019 

11. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2021 

12. Určenie vývozov komunálneho odpadu a iného odpadu na rok 2021 

13. Poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite 

14. Informácia o Pristúpení k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej 

územnej stratégie – Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“  

15. Rôzne: a) Informácie k projektu EUROVELO 11 

                  b) Darčeky na Mikuláša                  

16. Interpelácie poslancov – diskusia 

17. Záver       
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   B.   v o l í   Ing. Rastislava Hriňáka a Petra Hutníka do návrhovej komisie. 

   C.   u r č u j e   Petra Hutníka a Bc. Emíliu Hrickovú  za overovateľov zápisnice 

 

 Hlasovanie: 

 Za:       3                                                   Proti :              0                      Zdržali sa:  0 

   

 

 

Uznesenie č. 110 

 

__________________________Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ_____________ 

     
       Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

a) konštatuje,  

že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

Hlasovanie: 

Za:     3                                                                    Proti:      0                       Zdržali sa:  0 

 

  

Uznesenie č. 111 

Osídlenie obce za účelom VZN o nakladaní s odpadmi  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

o d p o r ú č a 

pre potreby zákona o odpadoch považovať obec Sulín za riedko osídlenú oblasť,  domami, ktoré nie sú 

trvalo obývané a demografická krivka je klesajúca 

 

Hlasovanie: 

Za:         3                                                                Proti:       0                      Zdržali sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 112 

Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sulín č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 
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s ch v a ľ u j e  

návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Sulín č. 2/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

 

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

 

Uznesenie č. 113 

Návrh  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

s ch v a ľ u j e  

návrh  Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sulín 

 

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

 

Uznesenie č. 114 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z 

rozpočtu obce 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

s ch v a ľ u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu 

obce 

 

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

 

 

Uznesenie č. 115 

                                                      Plnenie rozpočtu obce  k 31.10.2020 

__________________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 
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Berie na vedomie  

Plnenie rozpočtu obce k 31. 10. 2020 a to:  

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné príjmy 104.318,00 104.565,00 90.807,33 

Kapitálové príjmy 0,00 800,00 353,22 

Finančné operácie 41.898,00 67.747,00 46.116,70 

Príjmy spolu: 146.216,00 173.112,00 137.277,25 

 

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné výdavky 99.418,00 107,584,00 80.040,63 

Kapitálové výdavky 46.798,00 65.528,00 39.289,85 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 146.216,00 173.112,00 119.330,48 

             

Rozdiel príjmov a výdavkov je 17.946,77 €  ( z toho nevyčerpaná dotácia 8.857,45 € a to na 

rekonštrukciu KD 7.000.- €, na REGOB a register adries, vojnové hroby, 50j – 553,45 €, sčítanie SODB 

- 1.304.- €). 

 

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

 

                                                          

                                                                 Uznesenie č. 116 

                       Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020 a rozpočtovým opatrením č. 8/2020 

 _________________________________________________________________________________ 

  Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

a) berie na vedomie  

 úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020, ktorým sa   navyšuje rozpočet v  príjmovej 

a výdavkovej časti rozpočtu  o 4.219.-€, návratná finančná výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z 

príjmov. 

b) s ch v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020, ktorým sa   navyšuje rozpočet v  príjmovej časti 

rozpočtu o 10.655.- € a vo výdavkovej časti rozpočtu  o 2.578.- €. Navýšenie rozpočtu je o dotácie 

z VÚC, refundáciu nákladov na celoplošné testovanie COVID-19 a prostriedky  z ÚPSVR na § 54 d) 

vo výške 8.077.- €, ktoré  budú čerpané v roku 2021.  

Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 
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Príjmy celkove :              183.767.- €   

           
v tom: bežné príjmy :            113.320.- €              

           kapitálové príjmy :         2.700.- €                            

           finančné operácie :       67.747.- €                            

 

Výdavky celkove :            175.690.- € 

 
 v tom :  bežné výdavky:         108.262.- €   

              kapitálové výdavky :  67.428.- € 

              finančné operácie :               0.- € 

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

 

 

Uznesenie č. 117 

Návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2021 – 2023 

______________________________________________________________________________       

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

A.  s ch v a ľ u j e 

       Rozpočet obce Sulín na rok 2021 a to nasledovne:                                                           

                                                                      

Bežné príjmy 97.437,00 

Kapitálové príjmy 20.000,00 

Finančné operácie 35.077,00 

Príjmy spolu:  152.514,00 

  

Bežné výdavky 104.156,00 

Kapitálové výdavky 48.358,00 

Finančné operácie 0,00 

Výdavky spolu:  152.514,00 

 

Hlasovanie: 
Za:       3                                                         Proti :        0                 Zdržali sa:   0 
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B. berie na vedomie 

    Rozpočet obce na roky 2022 – 2023 a to nasledovne:  

 Rok 2022 Rok 2023 

Bežné príjmy 103.412,00 108.768,00 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 

Príjmy spolu:  103.412,00 108.768,00 

   

Bežné výdavky 99.412,00 108.768,00 

Kapitálové výdavky   4.000,00 0,00 

Finančné operácie             0,00 0,00 

Výdavky spolu:  103.412,00 108.768,00 

 

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

 

 

Uznesenie č. 118 

 

Správa audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou 

správou za rok 2019 

______________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

Berie na vedomie  

Správu audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu s individuálnou výročnou 

správou za rok 2019 

 

 

Hlasovanie: 

Za:        3                                                        Proti :       0                  Zdržali sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 119 

Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2021 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e  

termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva takto:     marec, jún, september, december 2021  

 

Hlasovanie: 
Za:         3                                                       Proti :    0                     Zdržali sa:   0 
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Uznesenie č. 120 

 

Určenie vývozov komunálneho odpadu a iného odpadu na rok 2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A. berie na vedomie 

       1. vývozy komunálnych odpadov v týždňoch:  4, 8, 12, 16, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 44, 48 a 52 

       2.  vývozy separovaného zberu: 

                 sklo :  19.2., 23.6., 26.11. 2021 

                 plasty:  29.1., 26.3., 28.5., 2.7., 13.8., 23.9., 10.11.2021 

                papier:   8.10.2021 

                 kovy:  22.3. a 9.11.2021 

                NO a VOO:  13.4., 27.10.2021 

               

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

 

 
Uznesenie č. 121 

 

Poskytnutie dotácie Spišskej katolíckej charite 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

Berie na vedomie 

Poskytnutie finančného daru Spišskej katolíckej charite na charitatívnu činnosť vo výške 100,00 €. 

 

               

Hlasovanie: 

Za:          3                                                      Proti :         0                Zdržali sa:   0 

 

 

 

 

Uznesenie č. 122 

 

Informácia o Pristúpení k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej 

územnej stratégie – Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

Berie na vedomie 
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Informáciu o Pristúpení k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií Integrovanej územnej 

stratégie – Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ . 

 

Hlasovanie: 

Za:          3                                                      Proti :     0                    Zdržali sa:   0 

 

 

 

                                                                  Uznesenie č. 123 

                                                                          Rôzne________________________________________  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

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

 

a) Informácie k projektu EUROVELO 11 

b) Darčeky na Mikuláša 

 

 

 

 

Hlasovanie: 

Za:            3                                                     Proti :          0                  Zdržali sa:    0 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Peter Hutník                                                                           Anna Hiľáková 

                                         Bc. Emília Hricková                                                               starostka obce 

        

 

                                                                               

Zapisovateľka:   Helena Malastová                 


