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Obec Sulín 

 

Z á p i s n i c a 

 

z III. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 22.3.2019 

________________________________________________________________ 

 

 
Prítomní: 

1. Anna Hiľáková 

2. Bc. Emília Hricková 

3. Bc. Martin Kurcin 

4. Ing. Rastislav Hriňák 

Ospravedlnení:  Milan Matviak a Peter Hutník 

Mgr. Jozef Jendrichovský – hlavný kontrolór obce  

Zapisovateľka: Helena Malastová 

 

 

Program: 

1.   Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

4. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky  za rok 2017 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2018 

6. Záverečný účet za rok 2018 

7. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 

8. Návrh na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

9. Návrh Zmluvy o nájme obecného pozemku s Michalom Hanišákom č. 95 

10. Prijatie úveru k realizácií projektu EUROVELO 

11.   Rôzne:  

        a)   Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti  MF SR na individuálne potreby obce  

        b)   Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov PSK na kultúrnu oblasť 

        c)   Žiadosť o spolufinancovanie PSK na projekt EUROVELO 

        d)  Informácia  o zastavení  Žiadosti  o poskytnutie  nenávratného  finančného 

príspevku   na rekonštrukciu domu kultúry č.   102 v rámci výzvy z Programu 

rozvoja vidieka  SR 2014-2020   č. 22/PRV/2017,  opatrenie 7.4,   aktivita 1 

        e)   Informácia zo zasadnutia so spoločnosťou EKOS a NATUR PACK   

12. Interpelácia poslancov - diskusia 

13. Záver 

 

K bodu 1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

 

    Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila  Anna Hiľáková o 15.35 h. Prítomných 

privítala a prečítala program. 

    Do návrhovej komisie navrhla  Rastislava Hriňáka a Emíliu Hrickovú.  
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    Za overovateľov zápisnice Rastislava Hriňáka a Martina Kurcina. 

Poslanci schválili návrh programu, návrhovú komisiu aj overovateľov zápisnice. 

 

K bodu 2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí 

 

    Starostka ku kontrole uznesenia  č. 14 z 9.12.2018 – Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom 

pozemku konštatovala, že zámer prenájmu bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 

obce od 17.12.2018 do 2.1.2019,  

- k uzneseniu č. 17 z 9.12.2018 – žiadosť  o registráciu poskytovateľa sociálnych služieb – 

terénnej opatrovateľskej služby podľa zákona 448/2018 Z.z. o sociálnych službách  bola 

zaregistrovaná na VÚC PSK dňa 18.1.2019  

- k uzneseniu č. 20 z 4.1.2019  – VZN č. 1/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci 

Sulín bolo zverejnené na  úradnej tabuli a webovej stránke obce od 22.1.2019 do 1.2.2019. 

Prítomný poslanec Martin Kurcin pripomenul, že je potrebné začať s opatrovateľskou službou 

do pol roka od registrácie, inak nám registrácia padne. 

Poslanci schválili kontrolu uznesenia jednomyseľne. 

 

 

K bodu 3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018 

 

   Správa o kontrolnej činnosti bola zaslaná všetkým poslancom emailom. Prítomný hlavný 

kontrolór sa vyjadril aj osobne. Podotkol, že k 30.9.2018 bolo zistené prečerpanie finančných 

prostriedkov. Inak je spokojný s činnosťou obecného úradu a čerpaním rozpočtu. 

Poslanci správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 jednomyseľne 

vzali na vedomie. 

 

K bodu 4. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky za rok 

2017 

 

    Starostka obce vyjadrila nespokojnosť s oneskorenou správou nezávislej audítorky, 

povedala, že v minulosti sme mali tieto správy predložené hneď po skončení účtovného 

obdobia, bola lacnejšia, keďže faktúry boli cez 400,- € a v prípade riešenia problémov bola 

stále nápomocná.  Do roka prišla aspoň jedenkrát a po ukončení obdobia prišla ešte raz. Teraz 

je to finančne drahšie, cez 700,- € a riešiť akékoľvek problémy je problém. Navrhuje, či by 

sme neuvažovali o zmene audítora. Hlavný kontrolór sa vyjadril, že v budúcnosti sa uvažuje 

asi so zrušením audítorov po obciach, a ak sme nespokojní s touto audítorkou, treba dať 

výpoveď a pokúsiť sa hľadať iného audítora.  

Poslanci Správu nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky a jej súladu 

s individuálnou výročnou správou obce Sulín za účtovné obdobie roka 2017, ktorú 

vypracovala  Ing. Mgr. Vadinová Hedviga, štatutárny audítor jednomyseľne vzali na vedomie. 

 

 

K bodu 5. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

    Keďže kvôli EUROVELU je potrebné nám schváliť a predložiť účtovnú závierku za rok 

2018, preto hlavný kontrolór, starostka ako aj pracovníčka obce, ktorá všetky uvedené 

materiály k záverečnému účtu obce  má vypracované, navrhli schváliť záverečný účet obce za 

rok 2018 bez výhrad. 

Poslanci nemali námietky a stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce za rok 

2018 vzali na vedomie. 
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K bodu 6. Záverečný účet obce za rok 2018 
     

 

   Použitie prebytku rozpočtu v sume 4.761,02 €  zistený 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 poslanci schválili použiť na  

tvorbu rezervného fondu. Taktiež schválili zostatok finančných prostriedkov vo výške 20.- 

€  použiť na tvorbu rezervného fondu.    

                    

      

     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 predchádzajúcom rozpočtovom 

roku na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  v sume 29.897,70 €. 

Poslanci schválili Záverečný účet Obce Sulín za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad a jednomyseľne. 

 

 

K bodu 7. Úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

 

    Vzhľadom k prezidentským voľbám a príspevku z ÚPSVaR na 50 j) bolo potrebné upraviť 

rozpočet rozpočtovým opatrením č. 1/2019 z 11.2.2019, ktorým sa navyšuje rozpočet 

v príjmovej   i výdavkovej časti  o  8.034.- € . Rozpočtové opatrenie schválila starostka obce. 

 

  Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

Príjmy celkove :                         133.429.- €   

V tom bežné príjmy :                   103.531.- €              

           kapitálové príjmy :              29.898.- €                            

           finančné operácie :                      0.- €                            

Výdavky celkove :                      133.429.- € 

 v tom :   bežné výdavky:             102.031.- €   

                kapitálové výdavky       31.398.- € 

                finančné operácie :                 0.- € 

Poslanci úpravu rozpočtu vzali na vedomie jednomyseľne.  

 

 

K bodu 8. Návrh na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

 

   Starostka obce prišla s návrhom, aby sa odpredali akcie PVS z týchto dôvodov: PVS v našej 

obci nemá v správe naše vodovody a preto nie sú potrebné nám akcie ani členstvo v PVS. 

Vodárne akcie dávali celoplošne všetkým obciam, povedal hlavný kontrolór obce. 

V minulosti nebolo možné odpredať akcie, až teraz, pár rokov dozadu. Finančné prostriedky 

by sa využili na kapitálové výdavky, napr. na rekonštrukciu kultúrneho domu. Po 

telefonickom rozhovore s PVS jej bolo oznámené, že momentálne hodnota akcií PVS je 4,- €, 

čiže za 1952 akcií by sme po doručení žiadosti na odpredaj našich akcií dostali  7.808,- €.  
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Účtovná hodnota týchto akcií je za cenu 33,19 € za 1 akciu, čiže 64.786,88 €. 

Poslanci navrhli, aby sme sa zistili podrobnejšie informácie ohľadom odpredaja, ako dlho by 

trval odpredal a akou formou a nenáhlili sa s odpredajom. Starostka s tým súhlasila a tak 

odpredaj akcií nebol schválený. 

 

K bodu 9. Návrh zmluvy o nájme obecného pozemku s M. Hanišákom č. 95 

 

    Po zverejnení zámeru na úradnej tabuli a web stránky obce ohľadom nájmu obecného 

pozemku na parc. č. KN-C 353 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2 v k. ú. Veľký 

Sulín, vedenej na LV č. 1 na obdobie 5 rokov za cenu 1,- €/m2/rok Michalovi Hanišákovi, 

Sulín č. 95 za účelom postavenia garáže na tomto mieste, obecné zastupiteľstvo schválilo 

Zmluvu o nájme  obecného pozemku. 

Na tejto parcele sa nachádzajú ďalšie dve garáže Jána Klembaru a v tejto súvislosti starostka 

obce po osobnom kontakte s Jánom Klembarom sa dohodli na tom, že prenájom obecnej 

parcely o výmere 871 m2 nebude užívať a tak odstupuje od zmluvy, využívať bude iba 

obecnú parcelu na garáže, ktoré má tam postavené. Poslanci to vzali na vedomie. 

 

K bodu 10. Prijatie úveru k realizácií projektu EUROVELO 

 

    Starostka obce k schválenému projektu EUROVELO – časť transeurópskej cyklotrasy 

EuroVelo 11 Prešov – Muszyna – Mníšek n/Popradom povedala, že prebieha schvaľovací 

proces v bankách, kde sme dokladovali účtovné závierky, súvahy, výkaz ziskov a strát za roky 

2017 aj 2018. Ak by niekto z obcí nespĺňal podmienky na prijatie úveru, nastal by problém, 

projekt by sa nemohol realizovať. Obec Legnava má najvyšší rozpočet projektu a keďže je to 

malá obec, uvidíme, či sa podarí každej obci splniť podmienky na prijatie úveru. Naša obec 

má rozpočet projektu na sumu 99.224,81 €, na ktorú bude potrebné schváliť úverovú zmluvu 

s bankou a 5.404,48 € je suma spolufinancovania, ktorú žiadame od PSK  formou dotácie na 

dofinancovanie už schválených projektov v rámci 5% spolufinancovania. Každá obec si 

schváli svoju úverovú zmluvu. Poslanci budú zvolaní na jej schválenie, ak budú splnené 

všetky podmienky a banka nás k jej schváleniu výzve. 

Poslanci vzali túto informáciu na vedomie. 

 

K bodu 11. Rôzne 

 

    Starostka obce informovala poslancov o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti  

MF SR na individuálne potreby obce na rekonštrukciu a modernizáciu budovy kultúrneho 

domu č. 102 vo výške 15.000.- €. Spoluúčasť obce je vo výške 10 %. V nej uviedla, že 

rekonštrukcia sa bude týkať vnútornej kanalizácie, vnútorného vodovodu, nového stropu 

z rovných dosiek – cca 300 m2, umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody. 

Poslanci to vzali na vedomie.  

    Starostka obce ďalej informovala o podaní  Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov 

PSK na základe  VZN PSK č. 57/2017 na program 2, podprogram 2.2 na kultúrnu oblasť a to 

na nákup stoličiek do kultúrneho domu vo výške 5.000.- €. Spoluúčasť obce je vo výške 20%.  

Keďže v mesiaci júl bude na obci slávnosť, ktorá sa koná na počesť postavenia kostola 

a organizuje ju farský úrad, bude prizvaný aj gréckokatolícky biskup o. Babjak a program sa 

bude konať v kultúrnom dome, je potrebné vynoviť staré stoličky novými. Poslanci 

navrhovali, aby sa finančné prostriedky žiadali od organizácií, ktoré máme v obci, prípadne 

rozhodneme o odpredaji akcií PVS, nakoľko môže sa stať, že dotácia nám nebude schválená, 

prípadne bude schválená malou čiastkou a bude nám uhradená na záver roka. Takže finančné 

prostriedky nám bude treba do tej doby zabezpečiť. 
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Poslanci nemali žiadne námietky a vzali túto informáciu na vedomie. 

    Starostka obce podala aj informáciu o podanej Žiadosti o spolufinancovanie PSK na projekt 

EUROVELO vo výške 5% -nej spoluúčasti obce na projekte, t.j. vo výške 5.404.48 € 

z celkového rozpočtu projektu 99.224,81 €. 

Poslanci ju vzali na vedomie. 

   Čo sa týka Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   na rekonštrukciu 

domu kultúry č.   102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka  SR 2014-2020   č. 

22/PRV/2017,  opatrenie 7.4,   aktivita 1, táto nám bola pozastavená. Starostka reagovala na 

tento list a po doložení ďalšieho listu vlastníctva zaslala žiadosť o preskúmanie rozhodnutia 

o zastavení konania k žiadosti o NFP č. 074PO220241. 

Poslanci vzali aj túto informáciu na vedomie. 

 

 

    Ohľadom zasadnutia so spoločnosťou EKOS a NATUR PACK  starostka povedala, že je 

zavedená úroveň triedenia, ktorá sa vypočítava na základe minuloročných výkazov a v našej 

obci je 25,09%, čo znamená, že sme zatriedení do kategórie od 20-30% , čo znamená, že 

v tomto roku budeme mať sadzbu 10,- €, avšak na budúci rok pri tejto úrovni zatriedenia bude 

sadzba oveľa vyššia, 22,-€, čiže koncom roka bude potrebné prijať nové VZN o komunálnych 

poplatkoch, prepočítať náklady za uloženie komunálneho a objemného odpadu, prijať VZN 

tak, aby obec nedoplácala na náklady spojené s odpadom, nakoľko môžeme byť 

sankcionovaný za nesprávne vypočítanú výšku úrovne triedenia, za nesprávne zaradený 

odpad, prípadne obec tiež nesmie doplácať na vývoz odpadu. V roku 2018 obec mala príjmy – 

daň z komunálneho odpadu vo výške 3.751,94 € a náklady na vývoz boli 5.590,86 €, čiže 

1.915,72 € obec doplácala na obyvateľov za vývoz komunálneho odpadu. 

Poslanci to vzali na vedomie. 

 

K bodu 12. Diskusia 

 

    Starostka ohľadom nezamestnaných informovala poslancov, že máme 2 UoZ na 50 j) a 2 na 

dobrovoľníckej činnosti z občianskeho združenia, ktoré nám pomáhajú s prácami na obci. 

Teraz sme znovu požiadali ÚPSVaR Momentálne sa čistia a natierajú autobusové zastávky, 

v zime odpratávali sneh z lávky aj po obci a vyčistili cestu od kamienky od Huty až po rybník, 

bude potrebné vyčistiť a natrieť drevený parčík pri obecnom úrade a tiež železný plot pri 

obecnom úrade. Po dohode s riaditeľom SSC nám poskytnú farbu na mosty, ktoré môžeme 

tiež ponatierať. Okolo obecného úradu sa vysadili tuje a popri potoku stromčeky – smreky 

a to od kostola po rybník. Tuje v množstve 50 ks a stromčeky v počte 200 ks.  

Poslankyňa Hricková sa pýtala, či vŕby, ktoré sú zrezané a neodpratané, či je to obecná 

robota. Starostka odpovedala, že výrezy okolo ciest robili cestári. 

   Poslanec Hriňák žiadal starostku, či by nebolo možné pomôcť hasičom pri odvodnení 

futbalového ihriska drenážnou rúrou a ponatieraním nového dreveného prístrešku. Starostka 

povedala, že ak bude možné, budeme sa snažiť pomôcť.  

   Po telefonickom hovore s Jánom Šebrom sa starostka vyjadrila, že p. Šebro ju žiadal 

o sprístupnenie cesty od kultúrneho domu na jeho pozemok. 

Poslanec Kurcin povedal, že p. Šebro už mal žiadosť, prejednávalo sa to niekoľkokrát, avšak 

zatiaľ neprišiel ani na zasadnutie, aj keď bol predvolaný. Ak chce prístupovú cestu, musíme 

sa dohodnúť ohľadom žumpy, ktorá stojí na jeho pozemku a patrí obci, ako aj majiteľom, 

susediacim s jeho pozemkom. Tiež má spor s p. Hanišákom, ktorému zabránil prechodu na 

polia. Keďže už sa tento problém rieši dlho a p. Šebro nie je ochotný tento problém riešiť, 

hlavný kontrolór vyhlásil, že táto vec je uzavretá a netreba ju riešiť. 
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    Poslanec Hriňák sa informoval ohľadom hasičskej zbrojnice, ktorá sa má rekonštruovať 

tento rok. Starostka odpovedala, že bol tu p. Kaleta zameriavať vchodové dvere do hasičskej 

zbrojnice a prítomný bol predseda hasičov p. Hanišák, ktorí sa dohodli na detailoch. 

    Starostka obce ďalej informovala ohľadom cesty, ktorú by bolo potrebné vyasfaltovať. Po 

stretnutí s riaditeľom SSC p. Drobňákom, bolo jej povedané, že pre nich sú dôležitejšie 

havarijné úseky a to pri Sulínke, ktorá predstavuje výšku cca 300-400 tis. € a tiež havarijný 

stav je v zákrute pri Malom Lipníku, kde sa len nedávno preinvestovalo cez 500 tis. €. 

Starostka preto sa obrátila na predsedu PSK p. Majerského s listom o vyasfaltovanie ciest 

medzi Malým Lipníkom a Sulínom, dala to na vedomie poslancom PSK ako aj SSC. 

Momentálne PSK vyčlenilo 20 tis. € na projektovú dokumentáciu na vyasfaltovanie 

a havarijné stavy ciest.  

   Starostka požiadala poslanca Kurcina o pomoc pri výmene verejných svetiel, aj rozhlasu, 

ktorú by bolo treba urobiť v tomto týždni, ak je doma a tak pomôže p. Malastovi s údržbou. 

Poslanec pomoc prisľúbil. 

   Starostka sa ešte vyjadrila, že ak môže ktorýkoľvek poslanec pomôcť s čímkoľvek, bude 

vďačná za každú pomoc. 

Starostka obce predložila poslancom oznámenie o majetkových pomeroch. 

 

 

K bodu 5. Záver 

 

Starostka sa poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila cca o 18.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Rastislav Hriňák                                          Anna Hiľáková 

                                       Bc. Martin Kurcin                                               starostka obce 
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O b e c   S u l í n  

                     

U z n e s e n i a 

Z III.  zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 22.  marca 2019 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            

                                                              Uznesenie č. 21 

 

       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 predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva 

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

4. Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky  za rok 2017 

5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2018 

6. Záverečný účet za rok 2018 

7. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 

8. Návrh na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

9. Návrh Zmluvy o nájme obecného pozemku s Michalom Hanišákom č. 95 

10. Prijatie úveru k realizácií projektu EUROVELO 

11.   Rôzne:  

        a)   Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti  MF SR na individuálne potreby obce  

        b)   Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov PSK na kultúrnu oblasť 

        c)   Žiadosť o spolufinancovanie PSK na projekt EUROVELO 

        d)  Informácia o zastavení  Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   na 

rekonštrukciu domu kultúry č.   102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka  SR 2014-

2020   č. 22/PRV/2017,  opatrenie 7.4,   aktivita 1 
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     e) Informácia zo zasadnutia so spoločnosťou EKOS a NATUR PACK   

12. Interpelácia poslancov - diskusia 

13. Záver 

               B.   v o l í   Ing. Rastislava Hriňáka a  Bc. Emíliu Hrickovú 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. 22    

                                       Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ      

     

       Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

a) konštatuje, že 

-  k uzneseniu č. 14 z 9.12.2018 – Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom pozemku, zámer prenájmu 

bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce od 17.12.2018 do 2.1.2019  

- k uzneseniu č. 17 z 9.12.2018 – žiadosť  o registráciu poskytovateľa sociálnych služieb – terénnej 

opatrovateľskej služby podľa zákona 448/2018 Z.z. o sociálnych službách  bola zaregistrovaná na 

VÚC PSK dňa 18.1.2019  

- k uzneseniu č. 20 z 4.1.2019  – VZN č. 1/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby v obci Sulín 

bolo zverejnené na  úradnej tabuli a webovej stránke obce od 22.1.2019 do 1.2.2019. 

     

       Hlasovanie: 

        Za            3                                    Proti :        0                    Zdržali sa:    0 

 

 

                                                               Uznesenie č. 23 

                        Správa  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A. berie na vedomie  

Správu  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Jendrichovského za rok 2018  

 

         Hlasovanie: 

        Za:     3                                                           Proti :        0                    Zdržali sa:    0 
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                                                            Uznesenie č. 24 

                  Správa nezávislého audítora o overení individuálnej účtovnej závierky  za rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

berie na vedomie  

 

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

výročnou správou obce Sulín za účtovné obdobie roka 2017, ktorú vypracovala  Ing. Mgr Vadinová 

Hedviga, štatutárny audítor. 

         Hlasovanie: 

        Za:       3                                                         Proti :       0                     Zdržali sa:    0 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 25 

                    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za rok 2018 

 

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

 

 

 

                                                                 Uznesenie č. 26 

                      Záverečný účet Obce Sulín a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 

__________________________________________________________________________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A.  s ch v a ľ u j e  

Záverečný účet Obce Sulín za rok 2018 a celoročné  hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie: 

Za:               3                                      Proti:      0                     Zdržali sa:  0 
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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 4.781,02 € .    

                    

      

     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 predchádzajúcom rozpočtovom 

roku na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice  v sume 29.897,70 €. 

 

      

 
Hlasovanie: 

Za:          3                                           Proti:            0              Zdržali sa:  0 

 

                                                                 Uznesenie č. 27 

                     Úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 

 _________________________________________________________________________________ 

  

 Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

 A.  berie na vedomie  

 Úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019 z 11.2.2019, ktorým sa navyšuje rozpočet 

v príjmovej   i výdavkovej časti  o  8.034.- € a to navýšením príspevku z ÚPSVR na § 50j a na voľby 

prezidenta Slovenskej republiky.  Vo výdavkovej časti boli taktiež úpravy na jednotlivých položkách. 

  Vykonaním tohto rozpočtového opatrenia sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

Príjmy celkove :                   133.429,00 €   
           
v tom: bežné príjmy :                  103.531.- €              

       kapitálové príjmy :            29.898.- €                            

       finančné operácie :                  0.- €                            

 

Výdavky celkove :               133.429,00 € 
 
 v tom :   bežné výdavky:            102.031.- €   

          kapitálové výdavky :      31.398.- € 
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          finančné operácie :                0.- € 

 

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

 

 

                                                                   Uznesenie č. 28 

                                 Návrh na odpredaj akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

n e s ch v a ľ u j e 

Odpredaj  1952 akcií Podtatranskej vodárenskej  spoločnosti v cene 4.- / 1 akcia 

Hlasovanie: 

        Za:     3                                                  Proti :           0                Zdržali sa:   0 

 

o d p o r ú č a 

starostke obce zistiť podrobnejšie informácie formy odpredaja akcií 

Hlasovanie: 

        Za:      3                                                           Proti :   0                        Zdržali sa:  0  

 

                                                                   Uznesenie č. 29 

                            Návrh Zmluvy o nájme obecného pozemku s Michalom Hanišákom č. 95  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

s ch v a ľ u j e  

 

návrh  Zmluvy o  nájmu obecného pozemku, časti parcely KN-C 353 – zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 18 m2, nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Sulín, vedenej na LV 1,   za cenu  1.- 

€/m2/rok na obdobie 5 rokov.  

 

Hlasovanie: 
        Za:          3                                                      Proti :       0                    Zdržali sa:   0 
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Uznesenie č. 30 

Prijatie úveru k realizácií projektu EUROVELO 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

Berie na vedomie   

Informáciu o prijatí úveru a realizácií projektu EUROVELO. 

 

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

 

 

 

                                                                    Uznesenie č. 31 

                                                                         Rôzne 

        a)   Žiadosť o poskytnutie dotácie v pôsobnosti  MF SR na individuálne potreby obce  

        b)   Žiadosť o poskytnutie dotácie z prostriedkov PSK na kultúrnu oblasť 

        c)   Žiadosť o spolufinancovanie PSK na projekt EUROVELO 

        d)  Informácia o zastavení  Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   na 

rekonštrukciu domu kultúry č.   102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka  SR 2014-

2020   č. 22/PRV/2017,  opatrenie 7.4,   aktivita 1 

        e) Informácia zo zasadnutia so spoločnosťou EKOS a NATUR PACK  

_______________________________________________________________________________ 

          

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

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

informáciu o podaní Žiadosti o poskytnutie dotácie v pôsobnosti  MF SR na individuálne potreby obce 

na rekonštrukciu a modernizáciu budovy kultúrneho domu vo výške 15.000.- €. Spoluúčasť obce je vo 

výške 10 %.   

 

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

informáciu o podaní  Žiadosti o poskytnutie dotácie z prostriedkov PSK na základe  VZN PSK č. 

57/2017 na program 2, podprogram 2.2 na kultúrnu oblasť a to na nákup stoličiek do kultúrneho domu 

vo výške 5.000.- €. Spoluúčasť obce je vo výške 20%.  

 

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

informáciu o podaní Žiadosti o spolufinancovanie PSK na projekt EUROVELO vo výške 5% -nej 

spoluúčasti obce na projekte, t.j. vo výške 5.404.48 € z celkového rozpočtu projektu 99.224,81 €.  
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D. b e r i e  n a  v e d o m i e 

informáciu o zastavení  Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku   na rekonštrukciu 

domu kultúry č.   102 v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka  SR 2014-2020   č. 22/PRV/2017,  

opatrenie 7.4,   aktivita 1 

 

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

 

informáciu zo zasadnutia so spoločnosťou EKOS a NATUR PACK   

 

 

 

Hlasovanie: 

        Za:        3                                                         Proti :  0                    Zdržali sa:   0 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Ing. Rastislav Hriňák                                                      Anna Hiľáková 

                                        Bc. Martin Kurcin                                                           starostka obce 

  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 


