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 O b e c  S u l í n  

                           

 

                                                       Z á p i s n i c a  

 

                     zo  VI.   zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne - mimoriadneho, 

                                         konaného dňa 31. októbra 2019                                               

 
Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Emília Hricková 

                  Ing. Rastislav Hriňák 

                  Bc. Martin Kurcin  

Mgr. Jozef Jendrichovský – hlavný kontrolór obce 

     

Neprítomní ospravedlnení: Peter Hutník          

                                            Milan Matviak  

                                             

                                           

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019 

3. Úprava rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 8/2019 a č. 9/2019 

4.    Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice  v obci Sulín     

5. Rôzne: a) Príprava dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  

                        za komunálny odpad 

                   b) Registrácia obecného kompostoviska 

                   c) Zmluva o úvere - informácia 

6.  Interpelácia poslancov - diskusia 

7. Záver 

 

 

K bodu 1. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila  starostka obce Anna Hiľáková o 19.05 hod. Privítala 

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

      Do návrhovej komisie navrhla Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Martina Kurcina. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili.  

    Za overovateľov zápisnice určila Bc. Emíliu Hrickovú a Bc. Martina Kurcina. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili.  
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K bodu 2.  Plnenie rozpočtu obce  k 30.9.2019 

 

     Predložené plnenie rozpočtu bolo zaslané e-mailom všetkým poslancom. V krátkosti ich s ním 

oboznámila aj starostka obce. Rozpočet po úprave v príjmovej časti predstavoval 155.389.- € a skutočné 

príjmy boli vo výške 130.064,56 €, čo je 83,70 % plnenie.  Vo výdavkovej časti rozpočet po úprave 

predstavoval 155.252.- €, skutočnosť bola vo výške 81.721,09 €, čo je 52,64% plnenie.   

 

Poslanci ho zobrali na vedomie.  

 

K bodu 3. Úprava rozpočtu obce na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 8/2019 a č. 9/2019  

 

     Poslanci vzali na vedomie úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019 zo dňa 30.9.2019, ktorý 

schválila starostka obce, čím  sa navýšil rozpočet príjmov o 137.- € z dôvodu príjmov dividend 

Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. V tomto rozpočtovom opatrení boli upravené aj položky 

v príjmovej a výdavkovej časti. Po tejto úprave bol rozpočet prebytkový o 137.- €. 

 

    Rozpočtové opatrenie č. 9/2019 bolo zaslané poslancom e-mailom. Týmto opatrením sa navyšuje 

rozpočet príjmov o 4.967.- €   a rozpočet výdavkov o 5.104.- €. Úpravou sa rozpočet vyrovnal. 

V príjmovej časti sa navýšil výnos dane z príjmov poukázaný zo ŠR a to o 3.350.- € a dotácia z úradu 

práce na 50j vo výške 1.617.- €. Vo výdavkovej časti, okrem presunov, sa navýšil tarifný plat z dôvodu 

vyšších miezd a presunuli sme finančné prostriedky v kapitálovej časti rozpočtu z kapitoly Kultúrne 

služby na kapitolu Ochrana pred požiarmi – stavebné úpravy hasičskej zbrojnice.  

Poslanci jednomyseľne schválili úpravu rozpočtu č. 9/2019, ktorým  sa navýšil rozpočet príjmov 

a výdavkov. 

 

K bodu 4. Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Sulín 

 

    Starostka povedala, že  16. septembra firma NOVSTAV začala stavebné úpravy hasičskej zbrojnice. 

Prácu vykonáva v subdodávke pre firmu SLOVDACH, ktorá vyhrala verejnú súťaž.  

Problém je v tom, že rozpočet SLOVDACH-u nie je  totožný s rozpočtom, ktorý bol predložený MV 

SR. Obec predložila na MV SR rozpočet vo výške 32.292,73 €, z ktorého MV SR vyčiarklo 2.395,03 € 

na stavebné úpravy šatne. Takže dotácia predstavuje výšku 29.897,70 €. So SLOVDACH-om máme 

uzatvorenú zmluvu na 31.657,06 €, ale niektoré položky nesedia s rozpočtom, ktorý bol predložený MV 

SR.  

Najväčší problém je v rozpočte -  podlaha hasičskej zbrojnice, kde podľa rozpočtu by  mala ísť 

keramická dlažba. Nakoľko TATRA 815  je ťažká, dlažba by dlho nevydržala, takže by to bolo 

nerentabilné. Starostka povedala poslancom, aby  navrhli inú variantu  a na základe  toho požiadame 

MV SR o zmenu rozpočtu. SLOVDACH navrhuje  okrem podlahy aj ďalšie úpravy rozpočtu a to 

omietky, ktoré v rozpočte neboli. Rozpočet na podlahu z dlaždíc v garáži predstavoval 2.160,04 €, ale 

oni  po úprave navrhujú oveľa vyššiu sumu. Ak by dali drátkobetón, vyšlo by to asi na 4.500.- €. 

Poslanec Hriňák navrhuje urobiť čo najlacnejšiu podlahu.  

Poslanec Kurcin navrhol celý betón odstrániť, pretože už je poškodený  a naniesť  nový betón, ktorého 

cena aj s prácou by vyšla asi na 2.000.- €.  

Hlavný kontrolór povedal, že podlaha by sa mala urobiť v tej sume ako bol pôvodný rozpočet, keďže sa 

šatňa nebude robiť, tieto prostriedky ba sa mohli použiť na podlahu.  

Napokon sa všetci dohodli, že najlepšie bude odstrániť starý betón a dať nový.  

 

K bodu 5. Rôzne: a) Príprava dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpad 

 

   Starostka povedala, že je potrebné urobiť zmeny vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku 

za komunálny odpad, nakoľko sa na ďalší rok  zvýši poplatok za  vývoz a zneškodnenie odpadov.  Už 

v tomto roku budeme mať vyššie výdavky oproti rozpočtu. Obec by nemala doplácať na vývoz odpadu, 

preto je potrebné poplatky zvýšiť. Na budúci rok sme zatriedení na základe úrovne vytriedenia 

komunálneho odpadu, ktorý je v tomto roku 25,09 % do  tabuľky  od 20 % do 30 %, čo predstavuje 
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sadzbu poplatku na rok 2020 vo výške 22.- €/tonu, na rok 2021 to bude 27.- €/tonu.  Tento poplatok sa 

odvíja od tvorby vyseparovaného odpadu.  

Starostka navrhuje poplatok zvýšiť na  20.- € / osobu a rok.  Taktiež je potrebné zohľadniť dlhodobo sa 

zdržiavajúcich v zahraničí  a mimo obce.   

Poslanci s návrhom súhlasili.  

  

K bodu 5. Rôzne:  b) Registrácia obecného kompostoviska 

 

    V súvislosti s predchádzajúcim bodom starostka povedala, že do vyseparovaného odpadu sa 

započítava  aj kompostovisko. Z toho dôvodu sme  na Okresnom úrade, odbore životného prostredia 

v Starej Ľubovni zaregistrovali obecné kompostovisko v našej obci. S tým budú spojené ďalšie práce. 

Bude potrebné vypracovať prevádzkový poriadok, viesť evidenciu odpadu a  určiť 

zodpovedného pracovníka.  

Poslanci to vzali na vedomie. 

 

K bodu 5. Rôzne:  c) Zmluva o úvere - informácia 
 

     Starostka povedala, že 30.10.2019 bola podpísaná zmluva o úvere medzi OTP Bankou Slovensko, 

a.s. a Ľubovnianskym regionálnym združením, ktoré zastrešuje aj nás v projekte EUROVELO 11. 

Obecné zastupiteľstvo sa týmto už zaoberalo, takže teraz bude potrebné ešte stanovisko hlavného 

kontrolóra obce.  Celková výška úveru je 913.000.- €,  z toho pre našu obec  je 105.816,70 €. Starostka 

obce podpísala  Zmluvu o pristúpení k záväzku č. 5005/19/013-ZZ-05 a Rozhodcovskú zmluvu. ĽZR 

dostalo aj dotáciu na tento projekt vo výške 27.474,48 € z VÚC PSK pre všetky obce zapojené do tohto 

projektu. Projekt by sa mal ukončiť do konca júna 2020.  

Poslanci to vzali na vedomie 

 

K bodu 6.  Interpelácia poslancov  - diskusia 

  

    V diskusii najskôr vystúpila starostka s tým, že by chcela zakúpiť vianočné ozdoby na stĺpy verejného 

osvetlenia v počte 3 kusy. Na základe prieskumu zistila, že ich cena je dosť vysoká.  Najlacnejšie sú 

okolo 200.- €.  

Poslanec Kurcin navrhoval zakúpiť 5 kusov, ale keď sa dozvedel sumu, tak od toho upustil.  

Poslanec Hriňák navrhol zakúpiť v tomto roku  iba 2 kusy.  

Napokon sa poslanci dohodli na kúpe 2  kusov.  

Poslanec Hriňák informoval zastupiteľstvo aj starostku o preventívnych protipožiarnych prehliadkach, 

ktoré by chceli uskutočniť v mesiaci november. Najprv však musia byť zaškolení hasiči, ktorí budú tieto 

preventívne prehliadky vykonávať. Obec bude nápomocná pri vykonávaní protipožiarnych kontrol. 

    Poslanec Hriňák sa pýtal starostky, ako dopadlo posedenie starších. 

Starostka povedala, že posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším za zúčastnilo iba 29 občanov 

nad 62 rokov z celkového počtu 64. 

Deti a žiaci ZŠ s MŠ v Malom Lipníku pripravili pekný kultúrny program. Bolo podávané občerstvenie 

i guláš.  

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

o 22,15 hod.   

 

 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková                                                       Anna Hiľáková 

                                      Bc. Martin 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  

                               zo VI. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne,  

                                                  konaného dňa 31. októbra 2019 

__________________________________________________________________________________ 

                                                            

                                                        

                                                               Uznesenie č. 49 

 

       Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí 

 

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

        

1.  Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2019 

3. Úprava rozpočtu obce na rok 2019, rozpočtovým opatrením č. 8/2019 a č. 9/2019 

4.    Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice  v obci Sulín     

5. Rôzne: a) Príprava dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  

                        za komunálny odpad 

                   b) Registrácia obecného kompostoviska 

                   c) Zmluva o úvere - informácia 

6.  Interpelácia poslancov - diskusia 

7. Záver 

 

               B.   v o l í   Ing. Rastislava Hriňáka a Bc. Martina Kurcina do návrhovej komisie 

              C.   u r č u j e  Bc. Emíliu Hrickovú a Bc. Martina Kurcina  za overovateľov zápisnice 

 

                 Hlasovanie: 

     Za:            3                                                Proti :       0               Zdržali sa:   0 
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Uznesenie č. 50 

Plnenie rozpočtu k 30.9.2019 

     

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

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

Plnenie rozpočtu obce k 30. 9.2019 a to:  

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné príjmy 95.497,00 109.491,00 88.166,86 

Kapitálové príjmy 29.898,00 12.000,00 12.000,00 

Finančné operácie 0,00 33.898,00 29.898,70 

Príjmy spolu: 125.395,00 155.389,00 130.064,56 

 

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné výdavky 93.997,00 108.554,00 81.721,09 

Kapitálové výdavky 31.398,00 46.698,00 0,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 125.395,00 155.252,00 81.721,09 

             

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok  vo výške  6.319,53 €  ( nevyčerpaná dotácia na  

rekonštrukciu kultúrneho domu, rekonštrukciu  hasičskej zbrojnice,  REGOB, register adries – 

42.023,94 € ). 

Hlasovanie: 

        Za:           3                                                      Proti :      0                     Zdržali sa:   0 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 51 

                       Úprava rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým opatrením č. 8/2019 a č. 9/2019 

 _________________________________________________________________________________ 
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 Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

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

 úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej   

 časti  o 137.- €  - príjem z divident PVS, a.s. a úpravy na položkách v príjmovej i výdavkovej časti 

rozpočtu 

s ch v a ľ u j e 

 úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2019, ktorým sa navyšuje rozpočet príjmov o 4.967.- 

€ a rozpočet výdavkov 5.104.- €. 

         Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

Príjmy celkove :                  160.356,00 €   
           
v tom: bežné príjmy :                  114.458.- €              

       kapitálové príjmy :            12.000.- €                            

       finančné operácie :             33.898.- €                            

 

Výdavky celkove :               160.356,00 € 
 
 v tom :   bežné výdavky:             113.658.- €   

          kapitálové výdavky :       46.698.- € 

          finančné operácie :                0.- € 

 

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

 

                                                                   Uznesenie č. 52 

                                              Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice v obci Sulín                                            

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A.  berie na vedomie 

Informáciu o postupe prác pri stavebných úpravách hasičskej zbrojnice 

 

B. S ú h l a s í 

So zmenou rozpočtu stavebných úprav 

 

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

 

                                                                   Uznesenie č. 53 

Rôzne: a) Príprava dodatku k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny 

          odpad 

        b) Registrácia obecného kompostoviska 

        c) Zmluva o úvere – informácia 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A. s ú h l a s í 

s výškou poplatku 20.- €/ rok/ osobu za komunálny odpad na rok 2020, ktorý bude uvedený v dodatku 

k VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 

Hlasovanie: 

        Za:        3                                                         Proti :      0                  Zdržali sa:   0 

 

 

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

Registráciu obecného kompostoviska na Okresnom úrade, odbore životného prostredia v Starej Ľubovni 

Hlasovanie: 

        Za:        3                                                         Proti :      0                  Zdržali sa:   0 

 

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

Podpis zmluvy o úvere medzi OTP Banka Slovenko, a.s. a Ľubovnianskym regionálnym združením 

a Obcou Sulín ako  pristupujúcou k záväzku. 

Hlasovanie: 

        Za:        3                                                         Proti :      0                  Zdržali sa:   0 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková                                                       Anna Hiľáková 

                                      Bc. Martin Kurcin                                                             starostka obce 

 

Zapisovateľka:    Helena Malastová 


