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 O b e c  S u l í n  

                           

 

Z á p i s n i c a 

 

z IX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 16. apríla  2020 

 
 

Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Emília Hricková 

                  Ing. Rastislav Hriňák 

                  Peter Hutník  

                 Bc. Martin Kurcin 

     

Neprítomný:   Milan Matviak  

                                             

                                           

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

Program: 

 

1 Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce  

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a č. 2/2020 

5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 

6. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb  

7. Návrh Kúpnej zmluvy s Tomášom Živčákom o prevode vlastníctva pozemkov  

8. Žiadosť Heleny Buliščákovej o odkúpenie parcely KN- E 4410/3 

9. Žiadosť Kristiána Kaletu o odkúpenie obecných  pozemkov KN-C 196/1, KN-C 196/4 a KN-C 196/6 

10. Oznámenie Lucie Kučovej o uzatvorení predajne potravín v časti Malý Sulín 

11. Informácie ohľadom projektu EUROVELO 11 

12. Rôzne:  Informácia o možnosti odpredaja budovy školy       

13.  Interpelácia poslancov – diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

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

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sulíne zvolala starostka obce Anna Hiľáková na  15. apríla 

2020, ale  nakoľko toto zasadnutie nebolo uznášania schopné, starostka zvolala zasadnutie na 16. apríla 

2020 na 18,30 hod. Toto zasadnutie bolo uznášania schopné, takže starostka ho otvorila o 18.40 hod.   

 

    Zasadnutie sa konalo za mimoriadnych okolností, pretože v súvislosti s výskytom koronavírusu 

COVID - 19, vláda SR vyhlásila od 12.3.2020 mimoriadnu situáciu pre územie SR. Zasadnutie sa konalo 

v zasadačke obecného úradu, prítomní mali na tvári rúška a medzi nimi bol zabezpečený predpísaný 

rozostup. 

Starostka privítala prítomných  a oboznámila ich s programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 

      Do návrhovej komisie navrhla Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Emíliu Hrickovú. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili.  

    Za overovateľov zápisnice určila Bc. Martina Kurcina  a Petra Hutníka. Poslanci návrh jednomyseľne 

schválili.  

 

K bodu 2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 

    Pri kontrole uznesení starostka povedala, že sa plnia priebežne. K vyhláseniu výberového konania na 

voľbu hlavného kontrolóra obce povedala, že sa budeme venovať pod samostatným bodom.   

K žiadostiam o dotácie povedala, že pravdepodobne v tomto roku z dôvodu koronavírusu, dotácie 

nebudú poskytnuté. Obec bude ukrátená aj na podielových daniach, záleží to od obdobia, dokedy bude 

táto krízová situácia trvať.  

    Poslanci ho zobrali na vedomie.  

 

 

K bodu 3.  Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce  

 

    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ poslanci schválili podávanie žiadosti na výberové konanie 

hlavného kontrolóra obce do 31. marca 2020 a voľba hlavného kontrolóra sa mala uskutočniť 15.4.2020.  

Starostka povedala, že obci bola doručená iba jedna prihláška a to 13.3.2020, ktorú na dnešnom 

zasadnutí otvoríme. Zároveň povedala, že dňa 1.4.2020 nám bolo doručené e-mailom zrušenie prihlášky 

Máriou Tomkovou z Prešova. Po otvorení obálky  sa poslanci presvedčili, že prihlášku naozaj podala 

iba žiadateľka, ktorá ju zároveň zrušila.  

Poslanec Hriňák sa pýtal, či bude potrebné vyhlásiť nové výberové konanie.  

Starostka odpovedala, že to zatiaľ nebudeme riešiť aj z dôvodu zníženia podielových daní a teda 

chýbajúcich financií na obci. 

    Poslanci ho zobrali na vedomie.  

 

K bodu 4. Úprava rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a č. 2/2020  

 

     Starostka oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 1/2020, ktoré podpísala 7.2.2020 v 

zmysle smernice č. 25 z 13.12.2012. Týmto opatrením sa navýšil rozpočet o 1.956.- € v príjmovej 

i výdavkovej časti rozpočtu. Jedná sa  o dotácie zo ŠR a to na voľby do NR SR, vojnové hroby, 

evidenciu obyvateľstva, z úradu práce, vrátky spoločného obecného úradu.   

Poslanci to vzali na vedomie.  

     Starostka požiadala zapisovateľku, aby oboznámila prítomných s rozpočtovým opatrením č. 2/2020.  

Týmto rozpočtovým opatrením sa navyšuje rozpočet o 5.000.- € a to prevodom z rezervného fondu, 

nakoľko obec nemá dostatok finančných prostriedkov z vlastných zdrojov. Obec začala s realizáciou 

projektu EUROVELO 11, v rámci ktorého  sme v tomto  roku uhradili poplatky vo výške 4.991,46 € 

z bežných výdavkov. Obec mala  v kapitálových výdavkoch rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov, 

ktoré sme potrebovali presunúť do bežných výdavkov na tento projekt. Kapitálové výdavky na stavebné 

úpravy hasičskej zbrojnice a rekonštrukciu kultúrneho domu sme navrhli čerpať z rezervného fondu.  

Obidva rozpočtové opatrenia boli poslancom zaslané aj e-mailom.  
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   Starostka povedala, že v tomto roku z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej koronavírusom, je 

možné použiť prostriedky rezervného fondu aj na vykrytie bežných výdavkov. Navrhla schváliť aj výšku 

čerpania z rezervného fondu na bežné výdavky.   

    Poslanci jednomyseľne schválili  úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020.  

Taktiež jednomyseľne schválili možnosť čerpania z rezervného fondu na bežné výdavky do výšky  

10.000.- €.  

 

K bodu 5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 

 

     Nakoľko obec nemá hlavného kontrolóra,  k záverečnému účtu sa nemal kto vyjadriť. Obec 

zverejnila Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 na úradnej tabuli 

a webovej stránke obce 24.3.2020. Taktiež bol poslancom zaslaný e-mailom.  

Starostka povedala, že obec v minulom roku hospodárila s prebytkom vo výške 8.473,06 €, ktoré 

navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu. V rezervnom fonde máme doposiaľ  13.038,40 €.  

Z prebytku boli vylúčené nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 41.897,70 €.  

 

    Poslanci jednomyseľne schválili záverečný účet  a prevod prebytku do rezervného fondu.  

 

K bodu 6. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie 

sociálnych služieb  

__________________________________________________________________________________ 

 

     Starostka povedala, že  obec má uzatvorenú Zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu pre 

zabezpečenie sociálnych služieb zo dňa 29.7.2016. Sociálny úrad vydáva rozhodnutia v prípade 

opatrovateľskej služby, umiestnenia do domova sociálnych služieb, domova seniorov alebo 

stacionárskej služby a inej sociálnej služby. Vykonáva lekársku posudkovú činnosť a sociálnu 

posudkovú činnosť. Obec doposiaľ platila 1,- € na osobu a rok. Týmto dodatkom sa zvyšuje poplatok 

na rok 2020 vo výške 1,15 € na obyvateľa/ rok.  

   

    Poslanci jednomyseľne schválili dodatok k zmluve.  

         

K bodu 7. Návrh Kúpnej zmluvy s Tomášom Živčákom o prevode vlastníctva pozemkov 

 

    Na predchádzajúcom zasadnutí OZ  bol schválený zámer predaja podielu obce o výške 2160/4320  na 

parcelách  KN-E 17 a KN-E 18/1 o celkovej výmere predávaného podielu 174 m2, vedených na LV 581 

pod č.15, katastrálne územie Malý Sulín.   

Starostka povedala, že v zámere obec určila kúpnu  cenu 4,07 €/m2 podľa posledného znaleckého 

posudku v prípade, keby si žiadateľ nedal vypracovať nový posudok.  Keďže sa tak nestalo, ostáva výška 

určená v zámere, ktorá predstavuje predajnú cenu pozemkov vo výške 708,18 €. 

Návrh kúpnej zmluvy bol zaslaný poslancom aj e-mailom. Keďže nemali žiadne pripomienky k návrhu, 

kúpnu zmluvu jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 8.  Žiadosť Heleny Buliščákovej o odkúpenie parcely KN- E 4410/3 
 

     Starostka povedala, že dňa 9.3.2020 bola obci doručená žiadosť Heleny Buliščákovej z Popradu 

o odkúpenie parcely KN-E 4410/3 – orná pôda o výmere 11 m2, nachádzajúcej sa katastrálnom území 

Veľký Sulín. Na túto parcelu má zriadené vecné bremeno od roku 2013. Jedná sa o parcelu, ktorá sa 

nachádza pri ich rodinnom dome a na ktorej bola ťarcha – právo prechodu, peši a prejazdu motorovým 

vlastníkom Helene Buliščákovej. 

Starostka povedala, že sused, ktorý bol proti odpredaju v roku 2014 už zomrel, takže už môžeme predať. 

Poslanec Kurcin bol prítomný na zasadnutí zastupiteľstva, na ktorom sa zriadilo vecné bremeno a tak 

povedal, že to bolo z dôvodu, že cez túto parcelu prechádzajú aj ostatní vlastníci susedných 

nehnuteľností.   
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Po  overení v katastri sme zistili, že parcelu nad požadovanou parcelou vlastnia viacerí a žiadateľka má 

tam podiel 28/40. Ak by sme predali tento kúsok, mohlo by sa stať, žeby im znemožnila prechod cez 

túto parcelu.  

Poslanec Hriňák navrhuje, aby obec odpredala až v prípade, keď bude žiadateľka výlučnou vlastníčkou  

ďalšej parcely, nachádzajúcej sa  nad obecnou parcelou.   

 

    Poslanci jednomyseľne neschválili zámer odpredaja tejto parcely.  

 

K bodu 9.  Žiadosť Kristiána Kaletu o odkúpenie obecných  pozemkov KN-C 196/1, KN-C 196/4 

a KN-C 196/6 

 

 

     S ďalšou žiadosťou o odkúpenie obecných parciel oboznámila prítomných starostka obce. Povedala, 

že dňa 5.3.2020 bola obci doručená žiadosť Kristiána Kaletu, bytom Stará Ľubovňa  o odkúpenie 

obecných parciel  KN-C 196/1 o výmere 1950 m2, KN-C 196/4 o výmere 2022 m2 a KN-C 196/6 

o výmere 1450 m2, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malý Sulín v okolí obecnej chaty o celkovej 

výmere 5 422 m2.  

Starostka pozná ho, je to seriózny človek a tak  navrhuje, že obec by mohla odpredať aspoň jednu 

z požadovaných parciel.  

Poslanec Kurcin je za odpredaj parcely KN-C 196/6 o výmere 1450 m2, ktorá sa nachádza medzi chatou 

Smreka a Štefaňáka, ktorý má obcou zriadené vecné bremeno na prechod obecnou parcelou.  

Poslanec Hriňák je proti odpredaju, pretože tieto parcely sa nachádzajú v dobrej lokalite pri lávke do 

Poľska. V žiadosti nie je uvedený zámer využitia parciel.  

Poslanec Hutník povedal, že je  proti predaju. Keď obec nebude mať finančné prostriedky, tak môže 

odpredať za vyššiu cenu.  

   Napokon poslanci hlasovali tak, že poslanec Kurcin bol za odpredaj parcely KN-C 196/6 o výmere 

1450 m2 a ostatní poslanci boli proti predaju tejto parcely a aj ostatných  parciel.  

 

K bodu 10. Oznámenie Lucie Kučovej o uzatvorení predajne potravín v časti Malý Sulín  

 

     Starostka oboznámila prítomných s oznámením Lucie Kučovej, bytom Sulín č. 92 o uzatvorení 

predajne potravín v časti Malý Sulín od 31.3.2020.  

Povedala, že kto bude mať záujem o predaj potravín v tejto časti, tak predajňu bude možné otvoriť.  

    Poslanci to jednomyseľne vzali na vedomie.  

 

K bodu 11. Informácie ohľadom projektu EUROVELO 11 

 

   So začatím prác informovala starostka. Povedala, že začiatkom mesiaca sa začala robiť cesta medzi 

časťou Závodie a Medzibrodie. Firma COLAS robí  rigoly a vysypuje  kamenivo. Mníškovský starosta 

dal Medzibroďanom vyčistiť okolie cesty od krovia. Podobný návrh dala aj starostka Zavoďanom, ale 

tí argumentujú tým, že nemajú čas. Budeme to musieť robiť s našimi pracovníkmi, ktorých máme cez 

úrad práce aj keď to bude trvať o niečo dlhšie. Vyzvala poslancov, že sa môžu zapojiť aj oni.    

K výstavbe chaty povedala , že najlepšie riešenie je postavenie nového informačného centra, pretože pri 

prestavbe chaty sa nemôžu vmestiť do 101 tis. €. Stavebné povolenie a výberové konanie bude robiť 

firma, ktorá navrhuje projekt drevenej chaty.  Keďže nám poslali návrhy 3 typov budov, je potrebné 

vybrať jeden. Poslanci sa jednomyseľne zhodli na 1 variante, ktorou je poschodová budova.       

Poslanec Hriňák povedal, že 110 tis. € po upravenom projekte projektantkou Beátou Hriňákovou je aj 

tak veľmi navýšená suma. Taktiež sa pýtal, aké sú ďalšie podmienky pre prevádzkovaní informačného 

centra.  

Starostka povedala, že bude potrebné zamestnať osobu aspoň na 5 rokov, čo pre obec budú ďalšie 

náklady.  

    

    Poslanci informácie vzali na vedomie a  jednomyseľne schválili variantu č. 1.  
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K bodu 12. Rôzne:  Informácia o možnosti odpredaja budovy školy    

 

    Informáciu o možnom využití budovy školy poskytla starostka. Povedala, že pôvodne mal o ňu 

záujem p. Kaleta, ktorý chcel odkúpiť pozemky pri obecnej chate, ale keďže nastala mimoriadna situácia 

s koronavírusom,  takže to nie je isté. Predbežne zisťoval, aké sú podmienky v prípade využitia na 

sociálne služby. Momentálne od toho upustil.   

  

    Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 13. Interpelácia poslancov – diskusia 

     V diskusii starostka povedala, že by bolo potrebné opraviť miestnu komunikáciu k Maľarčíkovým 

a Adamičkovým. Táto bola poškodená povodňou v roku 2010. Momentálne obec nebude mať finančné 

prostriedky na jej opravu. Bola by možnosť urobiť miestnu komunikáciu na splátky firmou EUROVIA, 

ktorá pomáha takýmto spôsobom malým obciam, alebo zakúpiť od p. Gózciho, ktorý za 1 kamión berie 

250,-€. Avšak nevieme, koľko toho nám treba.  

Poslanec Hriňák povedal, že bolo by potrebné najskôr opraviť miestnu komunikáciu v Hute, pretože 

tam býva viac ľudí.  

     Starostka povedala, že do kultúrneho domu sme zakúpili stavebný materiál na výstavbu sociálnych 

zariadení. Chcela by to postaviť svojpomocne a pokiaľ by bolo možné bez finančnej odmeny. Poslanec 

Kurcin zadarmo položil dlažbu v suteréne chodby obecného úradu, takže starostka očakáva aj od 

ostatných poslancov, aby pomohli pri rekonštrukcií kultúrneho domu.  

Poslanec Hutník navrhuje, aby sa vyhlásila brigáda.  

Poslanec Kurcin povedal, že nie je potrebný veľký počet ľudí, stačí tak maximálne 4. Ak by nešiel do 

práce, pomohol by.  

Poslanec Hriňák, povedal, že on sa brigády môže zúčastniť, ale nakoľko nie je murár môže robiť iba 

pomocné práce. 

Napokon poslanec Hutník prisľúbil, že v sobotu začne s výstavbou sociálnych zariadení podľa návrhu 

poslanca  Kurcina. Pomoc prisľúbil aj poslanec Hriňák.  

     Taktiež starostka povedala, že máme dlažbu na parkovisko pred obecným úradom, takže je potrebné 

ju uložiť.  

Poslanec Hriňák povedal, že ak bude pripravená plocha, tak zabezpečí jej položenie. Je potrebné 

odstrániť terajší povrch asi cca 10 cm a vysypať kamienky 4/8 asi 5 m3. Pripraviť plochu na položenie 

kamennej dlažby zabezpečí starostka. 

    Starostka informovala  s prácami vykonanými pri oplotení cintorína v časti Závodie. Stĺpiky a pletivo 

nám poskytla firma SLOVDACH, práce sme si urobili svojpomocne.  

Poslanec Kurcin sa pýtal ohľadom pozemku, o ktorý mal záujem pred rokmi  p. Šebro, či nebola z jeho 

strany nejaká požiadavka. Taktiež navrhol zvýšenie platu referentke obce.  

Starostka ohľadom p. Šebru povedala, že odkedy nastúpila do funkcie starostky, informoval sa iba  

ústne, ale žiadna písomná žiadosť nebola.  Čo sa týka platu povedala,  že plat referentky obce je v jej 

kompetencií.  

 

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

o 21,05 hod.   

 

 

 
Overovatelia zápisnice: Bc. Martin Kurcin                                                         Anna Hiľáková 

                                      Peter Hutník                                                                     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 IX. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne,  

                                                  konaného dňa  16. apríla 2020 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            

                                                              Uznesenie č. 80 

 

       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. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce  

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a č. 2/2020 

5. Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 

6. Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb  

7. Návrh Kúpnej zmluvy s Tomášom Živčákom o prevode vlastníctva pozemkov  

8. Žiadosť Heleny Buliščákovej o odkúpenie parcely KN-.E 4410/3 

9. Žiadosť Kristiána Kaletu o odkúpenie obecných  pozemkov KN-C 196/1, KN-C 196/4 a KN-C 196/6 

10. Oznámenie Lucie Kučovej o uzatvorení predajne potravín v časti Malý Sulín 

11. Informácie ohľadom projektu EUROVELO 11 

12. Rôzne:  Informácia o možnosti odpredaja budovy školy    

13.  Interpelácia poslancov – diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

14. Záver 

      

   B.   v o l í  Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka do návrhovej komisie 

              C.   u r č u j e  Bc. Martina Kurcina a Petra Hutníka  za overovateľov zápisnice 

 

                 Hlasovanie: 

     Za:      4                                                     Proti :        0              Zdržali sa:   0 
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Uznesenie č. 81 

 

__________________________Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ________________ 

     

       Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

a) konštatuje,  

že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené. 

 

    Hlasovanie: 

    Za:    4                                                                     Proti:        0                           Zdržali sa:  0 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 82 

 Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce  

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

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

zaslanie jednej prihlášky do výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra obce Sulín, ktorá však 

1.4.2020 bola  e-mailom zrušená dotyčnou osobou, Máriou Tomkovou, Sibírska 36, Prešov. 

      

    Hlasovanie: 

    Za:      4                                                                   Proti:     0                              Zdržali sa:  0 

 

Uznesenie č. 83 

Úprava rozpočtu obce na rok 2020, rozpočtovým opatrením č. 1/2020 a č.2/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A. berie na vedomie  

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej   

i výdavkovej časti  o 1.956.- € a to na voľby do NR SR, vojnové hroby, register obyvateľov, príjem 

z úradu práce na 50j za 12/ 2019, vrátka zo Spoločného obecného  úradu stavebného za rok 2019 

a vlastné príjmy. 

 Hlasovanie: 

        Za:       4                                                         Proti :    0                     Zdržali sa:   0  
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B. s ch v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020, ktorým sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov 

o 5.000.- € 

 Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

Príjmy celkove :                  153.172.- €   

           
v tom: bežné príjmy :           106.274.- €              

           kapitálové príjmy :               0.- €                            

           finančné operácie :      46.898.- €                            

 

Výdavky celkove :                153.172.- € 

 
 v tom :  bežné výdavky:         106.274.- €   

              kapitálové výdavky :   46.898.- € 

              finančné operácie :               0.- € 

 
Hlasovanie: 

        Za:       4                                                         Proti :    0                     Zdržali sa:   0  

C. s ch v a ľ u j e  

 
použitie rezervného fondu na stavebné úpravy hasičskej zbrojnice a rekonštrukciu kultúrneho domu. 

 

Hlasovanie: 

        Za:        4                                                        Proti :     0                    Zdržali sa:    0 

D. s ch v a ľ u j e  

 
v prípade nedostatku finančných prostriedkov z vlastných zdrojov, použiť rezervný fond na bežné 

výdavky do výšky 10.000.- €. 

 

 

Hlasovanie: 

        Za:       4                                                         Proti :    0                     Zdržali sa:   0  

 

 

Uznesenie č. 84 

_________________________Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019______________________ 

  

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A.  s ch v a ľ u j e  

Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 a celoročné  hospodárenie bez 
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výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Za:     4                                                Proti:        0                   Zdržali sa: 0 

 

B.  s ch v a ľ u j e     

     Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) 

a b) a § 16 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo 

ŠR a podľa osobitných predpisov  na  tvorbu rezervného fondu v sume 8.473,06 €.                     

      

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby 

peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného 

zákona, z tohto  prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na  kapitálové  

výdavky  poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch a to  na stavebné úpravy hasičskej 

zbrojnice  a na rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške v sume 41.897,70 €. 

 
Hlasovanie: 

Za:         4                                            Proti:             0             Zdržali sa:  0 

 

 

                                                                 Uznesenie č. 85 

 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e  

Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb, 

ktorým sa stanovuje príspevok obce na 1 obyvateľa na rok 2020 vo výške  1,15 €. 

 

Hlasovanie: 

Za:           4                                          Proti:          0                 Zdržali sa:   0 

 

 

                                                                 Uznesenie č. 86 

________Návrh Kúpnej zmluvy s Tomášom Živčákom o prevode vlastníctva pozemkov___________ 

  

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e   
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návrh Kúpnej zmluvy  o prevode k nehnuteľnostiam uzavretej s Tomášom Živčákom, bytom Sulín č. 

92, týkajúcej sa  predaja podielu Obce Sulín vo výške 2160/4320, vedeného na LV 581 pod č.15  na  

parcele KN-E 17 o celkovej výmere 277 m2 a parcele KN-E 18/1 o celkovej výmere 71 m2 – zastavané 

plochy a nádvoria.   Celková výmera predávaného podielu je  174 m2 vo výške 4,07 €/m2, čo 

predstavuje 708,18 €.  

Zmluva je uzatvorená v zmysle § 9a) ods. 8, písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Sulíne č.75 zo dňa 31.01.2020, 

ktorým bol zverejnený  zámer  predaja podielu obce. 

 

      Hlasovanie: 

        Za:        4                                                          Proti :     0              Zdržali sa:    0 

                                                           

 

Uznesenie č. 87 

________________Žiadosť  Heleny Buliščákovej o odkúpenie parcely KN-E 4410/3____________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

n e s ch v a ľ u j e  

zverejnenie zámeru predaja pozemku KN-E 4410/3 – orná pôda, o výmere 11 m2, vedeného na LV 691, 

nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín, Helene Buliščákovej, bytom Rázusova 2672/21, 

058 01 Poprad.  

      Hlasovanie: 

        Za:        4                                                          Proti :       0            Zdržali sa:    0 

 

                                                                 Uznesenie č. 88 

Žiadosť Kristiána Kaletu o odkúpenie obecných  pozemkov KN-C 196/1, KN-C 196/4 a KN-C 196/6  

  

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A) n e s ch v a ľ u j e   

zverejnenie zámeru predaja pozemkov – parcely  KN-C 196/1 o výmere 1950 m2 – TTP, vedenej na LV 

370, KN-C 196/4 o výmere 2022 m2 – TTP, vedenej na LV 541 a KN-C 196/6 o výmere 1450 m2 – 

TTP, vedenej na LV 543, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malý Sulín, žiadateľovi Kristiánovi 

Kaletovi, bytom Mierová 1089/14, 064 01 Stará Ľubovňa.  

      Hlasovanie: 

        Za:        4                                                          Proti :       0            Zdržali sa:    0 
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B) n e s ch v a ľ u j e  

predaj  parcely  KN-C 196/6 o výmere 1450 m2 – TTP, vedenej na LV 543, nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Malý Sulín   

    Hlasovanie: 

        Za:   Ing. Rastislav Hriňák                          Proti :  Bc. Martin Kurcin               Zdržali sa:    0 

                 Peter Hutník 

                 Bc. Emília Hricková 

 

 

Uznesenie č. 89 

 Oznámenie Lucie Kučovej o uzatvorení predajne potravín v časti Malý Sulín   

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

Berie na vedomie  

Oznámenie Lucie Kučovej o uzatvorení predajne potravín v časti Malý Sulín dňom 31.3.2020, z dôvodu 

ukončenia podnikateľskej činnosti.  

 

Hlasovanie: 

        Za:        4                                                       Proti :        0                Zdržali sa:   0 

 

Uznesenie č. 90 

Informácie ohľadom projektu EUROVELO 11 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

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

Informácie ohľadom projektu EUROVELO 11 

B. s ch v a ľ u j e  

Výstavbu informačného centra na parcele KN-C 196/1, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Malý 

Sulín, vedenej na LV 370. 

 

Hlasovanie: 

        Za:      4                                                           Proti :      0                      Zdržali sa:    0 
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Uznesenie č. 91 

Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

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

a)  Informáciu o možnosti odpredaja budovy školy 

 

Hlasovanie: 

        Za:             4                                                    Proti :        0                   Zdržali sa:   0 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Bc. Martin Kurcin                                                       Anna Hiľáková 

                                        Peter Hutník                                                                   starostka obce 

        

 

                                                                               

Zapisovateľka:   Helena Malastová                             

 

 

 

 

 

 

 

 
                              


