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 O b e c  S u l í n  

 

Z á p i s n i c a 

 

z XI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 4. októbra  2020 

 
Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Emília Hricková 

                  Peter Hutník 

                  Bc. Martin Kurcin 

     

Neprítomní:  Ing. Rastislav Hriňák – ospravedlnený 

                      Milan Matviak - neospravedlnený 

                                                                                    

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

4. Poskytnutie návratnej finančnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

5. Rôzne            

6. Interpelácie poslancov – diskusia 

7. Záver 

      

 

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

 

      Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce o 13,00 hod. Prítomných  oboznámila 

s návrhom programu, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.  

      Do návrhovej komisie navrhla Bc. Martina Kurcina a Petra Hutníka. Poslanci návrh jednomyseľne 

schválili.  

    Za overovateľov zápisnice určila Bc. Emíliu Hrickovú  a Ing. Rastislava Hriňáka. Poslanci návrh 

jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 2.  Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ  

 

    Pri kontrole uznesení starostka povedala, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia zastupiteľstva 
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boli splnené.    

    Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. 

 

K bodu 3.  Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020    

 

     K úprave rozpočtu starostka povedala, že nakoľko obci bola schválená dotácia z VÚC Prešovského 

samosprávneho kraja vo výške 1.900.- € na rekonštrukciu kultúrneho domu, tak o túto sumu sa navyšuje 

rozpočet obce na rok 2020.    

    Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 schválila starostka obce, nakoľko sa týka navýšenia rozpočtu o 

dotáciu. Taktiež starostka schválila presuny na jednotlivých položkách.  

    Poslanci tieto rozpočtové opatrenia vzali na vedomie. 

     

K bodu 4.  Poskytnutie návratnej finančnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov   

 

     Starostka povedala, že tento bod bol dôvodom na zvolanie tohto zasadnutia OZ. Nakoľko v tomto 

roku v dôsledku koronavírusu COVID -19 obce a mestá dostanú nižšie podielové dane, vláda SR dňa 

12.8.2020 schválila možnosť pre samosprávy,  kompenzovať výpadok príjmov poskytnutím 

bezúročných návratných finančných výpomoci maximálne vo výške výpadku dane z príjmov.   

Pre našu obec to predstavuje 4.219.- €. Splátky sú rozdelené na 4 roky a prvá splátka  je v roku 2024.  

Predloženie žiadosti  o NFV je do 31.10.2020, poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 

31.12.2020.  

     Poslanci jednomyseľne schválili podanie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej 

výpomoci.  

        

K bodu 5. Rôzne 

 

     Starostka informovala prítomných o postupe prác pri rekonštrukcii kultúrneho domu. Urobená je časť 

elektrických rozvodov, vodovodné a kanalizačné rozvody. Rozvody kúrenia budú robené až v ďalšom 

týždni, nakoľko dodávateľ prác bol v povinnej karanténe v súvislosti s COVID – 19.  

    Starostka povedala, že je potrebné vymeniť menšie  vchodové dvere za väčšie - dvojkrídlové, nakoľko 

cez tieto bude hlavný vchod do kultúrneho domu. Ohľadom ich vyňatia rozprávala s dvomi občanmi, 

ktorí ešte nemajú uhradené dane a poplatky. Oni aj  prisľúbili, ale do dnešného dňa to neuskutočnili.  

Tieto dvere by sme použili na vchod do kuchyne zo zadnej strany budovy.  

 Taktiež povedala, že  druhé, dvojkrídlové  dvere nie sú v jednej rovine s tými, ktoré sa budú vymieňať, 

takže bude potrebné  vyriešiť, či aj tieto sa budú upravovať, alebo sa to vyspraví pri betónovaní podlahy.   
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Starostka navrhuje pokračovať v prácach pri omietkach stien, stropu a podlahy. Podľa nej by bolo 

najlepšie, ak by to robila jedna firma, nakoľko obec aj na dielčie práce musí robiť verejné obstarávania. 

Poslanec Kurcin povedal, že ak to bude robiť jedna firma, cenové ponuky budú asi  vyššie, ako keby 

sme to rozdelili.  Ak také  práce robí jedna firma, je to väčšinou tak, že niektoré práce sa robia 

v subdodávke a potom je to drahšie.  

Starostka povedala, že nakoľko steny nie sú rovné, omietky stien sa môžu robiť buď na viackrát, alebo 

vyrovnať to sadrokartónom. Keďže sa blíži zima, možno bude problém tieto práce počas zimného 

obdobia vykonávať.  

    Poslanci Kurcin a Hutník navrhujú použiť prvú možnosť,  čo sa týka omietok stien.  

 

     Starostka ďalej informovala prítomných so zakúpením darčekov pre starších  pri príležitosti „Október 

– mesiac úcty k starším“. Vzhľadom k tomu, že v tomto roku sa nemôžu konať spoločenské akcie, 

starostka sa rozhodla obdariť starších darčekmi, ktoré budú obsahovať plastové džbány, malé baterky 

s logom obce, rúška, perá, čaje a kalendáre, ktoré obec dala vyhotoviť aj do každej domácnosti.   

    Poslanci to vzali na vedomie.  

 

     Keďže od 1.1.2021 sa mení zákon o odpadoch, starostka prítomných oboznámila s povinnosťami 

obce pri nakladaní s odpadmi a prijatím nového VZN o odpadoch. Týka sa to najmä biologického 

odpadu. Biologický odpad je odpad zo záhrad a parkov, potravinový odpad a kuchynský odpad z 

domácností, kancelárií, reštaurácií, stravovacích zariadení a maloobchodných zariadení. Povinnosť 

zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad sa nevzťahuje, ak sa preukáže, že 100 % domácností kompostuje vlastný odpad alebo 

sa preukáže, že to neumožňujú technické problémy vykonávania zberu v riedko osídlených oblastiach.  

Podľa starostky by bolo najlepšie, ak by domácnosti zhodnocovali odpady doma v svojich 

kompostoviskách. V tom prípade by bola potrebná fotodokumentácia a poslanci by to mali kontrolovať. 

Bližšie informácie sa dozvie na porade, ktorá je plánovaná v súvislosti s touto problematikou.  

     Poslanci to vzali na vedomie.  

 

    Ďalej starostka informovala o projekte EUROVELO 11. Návrh informačného centra, ktorý poslanci 

vybrali na predchádzajúcom zasadnutí už nie je aktuálny, nakoľko projektovú dokumentáciu robí firma 

COLAS, ktorá je víťazom  verejného obstarávania. Doposiaľ nie je ešte projektová dokumentácia 

hotová, bude potrebné nové stavebné povolenie a vyňatie parcely z pôdneho fondu. Informačné centrum 

by malo byť hotové do konca roka, ale pravdepodobne sa to nestihne. Ak to bude možné, projektový 

manažér p. Jaščur, asi požiada o predĺženie možnosti realizácie projektu.  

     Poslanec Kurcin povedal, že ak sme vybrali navrhovaný typ informačného centra, prečo to 

neakceptujú a znovu to riešia.  
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     Starostka povedala, že táto firma to nechcela riešiť, že do tejto sumy sa nezmestí, takže bolo 

navrhované iné riešenie. Napokon názor zmenili. Podľa projektu by mala byť budova dvojpodlažná 

a výstavba by mala stáť do 101 tis.€.  

     Poslanci to vzali na vedomie.  

 

 K bodu 6. Interpelácia poslancov – diskusia 

 

        Keďže v diskusii nikto nevystúpil, starostka požiadala návrhovú komisiu o prednesenie návrhu na 

uznesenie. Návrh na uznesenie prečítal poslanec Kurcin.  

 

Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 14,45 hod.   

 

 

 

 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková                                                       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 XI. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne,  

                                                  konaného dňa  4. októbra 2020 

_________________________________________________________________________________ 

                                                         

                                                              Uznesenie č. 104 

 

       Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí 

 

A.  schvaľuje     program   zasadnutia obecného zastupiteľstva takto:    

 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 

4. Poskytnutie návratnej finančnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

5. Rôzne            

6. Interpelácie poslancov – diskusia 

7. Záver 

                

 B.   v o l í  Bc. Martina Kurcina a Petra Hutníka do návrhovej komisie 

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

 

 Hlasovanie: 

 Za:         3                                                 Proti :       0                             Zdržali sa:  0 

   

 

Uznesenie č. 105 

 

__________________________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 
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Uznesenie č. 106 

Úprava rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. č. 6/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A. berie na vedomie  

 - úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej   

i výdavkovej časti  o 1.900.- €- € a to o dotáciu na  rekonštrukciu kultúrneho domu, 

 

Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

Príjmy celkove :              175.012.- €   

           
v tom: bežné príjmy :            108.784.- €              

           kapitálové príjmy :         2.700.- €                            

           finančné operácie :       63.528.- €                            

 

Výdavky celkove :            175.012.- € 

 
 v tom :  bežné výdavky:         107.584.- €   

              kapitálové výdavky :   67.428.- € 

              finančné operácie :               0.- € 

 

 
Hlasovanie: 

Za:               3                                        Proti :        0                          Zdržali sa:   0 

 

Uznesenie č. 107 

Poskytnutie návratnej finančnej pomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

a) schvaľuje   

prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR v celkovej sume 4.219,- eur na výkon 

samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 

b)  berie na vedomie 

splatnosť návratnej finančnej výpomoci v ročných splátkach od roku 2024 do roku 2027. 
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Hlasovanie: 

Za:           3                                            Proti:           0                      Zdržali sa:    0 

 

 

 

                                                                  Uznesenie č. 108 

                                                                       Rôzne________________________________________  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

berie na vedomie 

 

a) informácie ohľadom stavebných prác v kultúrnom dome 

b) informácie o povinnosti obce pri nakladaní s odpadmi 

c) informácie ohľadom mesiaca úcty k starším  

d) informácie o projekte výstavby informačného centra 

 

 

Hlasovanie: 

Za:           3                                              Proti :       0                          Zdržali sa:    0 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Bc. Emília Hricková                                                              Anna Hiľáková 

                                        Peter Hutník                                                                           starostka obce 

        

 

                                                                               

Zapisovateľka:   Helena Malastová                                    

 

         


