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 O b e c  S u l í n  

                           

Z á p i s n i c a 

 

z X. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 6. augusta  2020 

 
Prítomní : Anna Hiľáková – starostka obce 

                  Bc. Emília Hricková 

                  Ing. Rastislav Hriňák 

                  Bc. Martin Kurcin 

     

Neprítomní ospravedlnení:  Peter Hutník 

                                             Milan Matviak  

                                                                                     

Zapisovateľka: Helena Malastová  

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  

3. Žiadosť Tomáša Živčáka o prehodnotenie kúpnej ceny   

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 – Požiarny poriadok obce 

5. Prerokovanie zásad ochrany úrody pred požiarmi  

6. Plnenie rozpočtu k 30.6.2020 

7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, č. 4/2020 a č.  5/2020 

8. Informácie o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu KD 

9. Odpredaj akcií PVS, a.s. Poprad 

10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

11. Vyhodnotenie plnenia PHSR  a Komunitného plánu sociálnych služieb    

12. Rôzne: a) hasičská súťaž 

                  b) Informácie k sčítaniu SODB 2021 

                  c) Informácia o prognóze  podielových daní 

                  d) Informácia o možnosti podávania požiadaviek na tvorbu cestovných poriadkov 

                  e) Informácia o osadení železobetónových rúr 

                  f) Informácia o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácií 

                  g) Nezlegalizovanie stavby Dubovecký   

                  h) Súdny proces Borecký           

13.  Interpelácia poslancov – diskusia 
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14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 

      

 

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

 

      Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sulíne, ktoré zvolala starostka obce, začalo o 18,15 hod. 

Keďže 7.5.2020 tragicky zahynul bývalý starosta Štefan Romaňák, starostka vyzvala prítomných, aby 

si uctili jeho pamiatku minútou ticha.  

Potom ich oboznámila s návrhom programu, ktorý prítomní poslanci jednomyseľne schválili.  

      Do návrhovej komisie navrhla Bc. Martina Kurcina a Ing. Rastislava Hriňáka. 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 zastupiteľstva boli 

splnené, ale nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy medzi obcou a Tomášom Živčákom, nakoľko kúpna cena 

sa kupujúcemu zdá neadekvátna polohe pozemkov.    

    Poslanci túto informáciu vzali na vedomie. 

 

K bodu 3.  Žiadosť Tomáša Živčáka o prehodnotenie kúpnej ceny    

 

     Starostka prečítala žiadosť Tomáša Živčáka  o prehodnotenie  kúpnej ceny pozemkov, nakoľko terén 

je svahovitý a na pozemku sa nachádza trafostanica. Taktiež  obec má na pozemku umiestnené 

kontajnery na komunálny odpad.  

Poslanci  prehodnotili kúpnu cenu pozemkov KN-E 17 a KN-E 18/1 nachádzajúcich sa v časti Malý 

Sulín. Pozemky sa nachádzajú pod cintorínom v svahovitom teréne viac ako 45% a aj po odkúpení 

podielu obce, nebude výlučným vlastníkom týchto pozemkov, nakoľko vlastníkmi sú aj neznámi 

vlastníci, ktorých podiely spravuje Slovenský pozemkový fond.  

Poslanec Kurcin navrhol znížiť cenu na polovicu, to je na 2,03 €/m2. Ostatní poslanci s tým súhlasili 

a schválili jednomyseľne túto cenu.  

 

K bodu 4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 – Požiarny poriadok obce   

 

     Obec mala vypracované VZN 1/2003 - požiarny poriadok obce ešte v roku 2003, ale nakoľko sa 

zmenil zákon, bolo potrebné vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie. Návrh VZN č. 1/2020  bol 
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zverejnený na webovej stránke obce a na úradnej tabuli  od 8.7.2020  do 31.7.2020. Taktiež bol 

poslancom  zaslaný e-mailom.  

Poslanec Hriňák sa pýtal, či prílohou sú aj mapy so zaznačenými zdrojmi vody, ktoré by slúžili pri 

zásahu.  

Poslancovi Kurcinovi sa nepozdáva počet hydrantov uvedených vo VZN, takže navrhuje preveriť ich 

počet.   

Starostka povedala, že mapy sú prílohou a preverí počet hydrantov.  

Poslanci s pripomienkami návrh VZN jednomyseľne schválili.   

   

K bodu 5. Prerokovanie zásad ochrany úrody pred požiarmi  

 

        Starostka oboznámila prítomných so všeobecnými zásadami protipožiarnej bezpečnosti 

k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období, ktoré nám zaslalo Okresné 

riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni. Taktiež ich oboznámila s predloženou 

požiarno-poplachovou smernicou ZBU, p.s. Sulín.  

    Poslanci to vzali na vedomie.  

 

K bodu 6. Plnenie rozpočtu k 30.6.2020_________________________________________________ 

  

 

     S plnením rozpočtu k 30.6.2020 oboznámila poslancov starostka obce. Plnenie bolo zaslané   

poslancom e-mailom.  

Obec má  schválený vyrovnaný  rozpočet vo výške 146.216.- € a upravený rozpočet vo výške 155.682.- 

€. Skutočné príjmy sú vo výške 100.336,24 €, čo je 64,45 % plnenie. Výdavky sú vo výške 81.556,44 

€, čo predstavuje 52,39 %.    Výsledok rozpočtového hospodárenia je  prebytok  vo výške  1.922,35 €.  

Obec nemá vyčerpané dotácie na  rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 12.000.- €, dotáciu  na DHZ 

vo výške 3.000.- €, sčítanie SODB 2021 vo výške 1.304, na  REGOB, register adries, vojnové hroby vo 

výške  175,58 € a na 50j 2019 vo výške 377,87 €. 

      Poslanci plnenie rozpočtu vzali  na vedomie.  

         

K bodu 7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, č. 4/2020 a č.  5/2020 

 

     Starostka vyzvala referentku obce Helenu Malastovú, aby poslancov oboznámila s rozpočtovými 

opatreniami.  Tieto opatrenia boli poslancom zaslané  e-mailom.    

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 schválila starostka obce, nakoľko sa týka navýšenia dotácií na sčítanie 

obyvateľov, domov a bytov a dotácie z úradu práce na projekt „Pomôž svojej obci“, čím sa zvýšil 
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rozpočet o 2.339.- €. Rozpočtovým opatrením č. 4/2020 sa navýšil rozpočet o 171.- € a to o dotáciu 

z Environmentálneho fondu. Taktiež starostka schválila presuny na jednotlivých položkách.  

Poslanci tieto rozpočtové opatrenia vzali na vedomie. 

    Rozpočtovým opatrením č. 5/2020 sa navyšuje rozpočet o 17.430.- € a to na položke  predaj 

pozemkov a prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu kultúrneho domu.  Týmto opatrením sa 

navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov na 173.112 €.  

Poslanci rozpočtové opatrenie č. 5/2020 jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 8.  Informácie o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu KD  

 

     V minulom roku obec dostala dotáciu zo ŠR SR na  rekonštrukciu kultúrneho domu vo výške 

12.000.- €. Starostka povedala, že tieto finančné prostriedky plánujeme použiť v tomto roku. Keďže 

máme prostriedky aj v rezervnom fonde, budeme pokračovať s ďalšími prácami na rekonštrukcii KD. 

Starostka oboznámila poslancov o výsledkoch verejných obstarávaní a ich víťazmi. Výzvy na 

predkladanie cenových ponúk na elektroinštalačné práce a zdravotechniku boli zverejnené na webovej 

stránke obce od 8.7.2020 do 20.7.2020. Na elektroinštalačné práce zaslal cenovú ponuku iba Rastislav 

Klimčák, Sulín 34 a na zdravotechniku  iba Jozef Pristáš zo Starej Ľubovne.  Predložená cenová ponuka 

na elektroinštalačné práce bola vo výške 12.540,99 € a na zdravotechniku – vodovodné a kanalizačné 

práce 8.319,19 €.   

Obec dňa 21.7.2020 zverejnila výzvu na predloženie cenovej ponuky na vykurovanie a vetranie. 

V lehote do 2.8.2020 predložil cenovú ponuku iba Jozef Folvarčík z Novej Ľubovne na 12.321,10 €. 

V tomto roku sme zakúpili dosky a s brigádnikmi tieto pribili na strop, svojpomocne sme vymurovali 

priečky na WC, kuchyni a skladoch.  

Poslanec Hriňák navrhol zobrať úver, aby sa rekonštrukcia kultúrneho domu  čo najskôr ukončila.  

Starostka povedala, že preverí podmienky prijatia úveru.  

Poslanci informácie vzali na vedomie.  

  

 

K bodu 9. Odpredaj akcií PVS, a.s. Poprad 

 

     Starostka povedala, že  uvažovala o odpredaji akcií Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s.,  v 

ktorej má obec 0,120 % podiel, čo predstavuje  1952 akcií. Účtovná hodnota je 33,19 € za akciu, ale 

trhová hodnota akcií je  0,00 €. Po telefonickom rozhovore s PVS, a.s. Poprad zistila, že v  minulom 

roku to bolo možné, ale v tomto roku valné zhromaždenie neschválilo túto možnosť, pretože v roku 

2019 bol veľmi nízky záujem.    

Poslanci to vzali na vedomie.   
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K bodu 10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019  

 

     Kronikárka obce Helena Malastová predložila na schválenie zápis do kroniky za rok 2019. Tento 

zaslala poslancom aj e-mailom.  

Poslanci sa pýtali, ako zistila  zaujímavosti, ktoré v zápise uvádza.  Povedala, že niektoré náhodne na 

internete.  

    Poslanci zápis jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 11. Vyhodnotenie plnenia PHSR  a Komunitného plánu sociálnych služieb    

 

     Starostka oboznámila prítomných s plnením Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 

2016 – 2022 a s plnením Komunitného plánu sociálnych služieb. Povedala, že sociálne služby obec 

neposkytuje, nakoľko nie je záujem a obec nemá opatrovateľky. Dotácie sú veľmi nízke, nepostačujú 

ani na mzdové náklady a tým ostáva finančná záťaž na klientov.   V prípade potreby obec to rieši  formou 

dobrovoľníckej služby prostredníctvom úradu práce.  

     Starostka oboznámila s ďalším plnením PHSR. Obec od roku 2015 organizuje cezhraničné stretnutia, 

ale v tomto roku to  kvôli koronavírusu nebude. Obec podporuje kultúrne a športové podujatia, ktoré  

v obci konajú aj iné organizácie.   V minulom roku obec urobila údržbu autobusových zastávok. 

     Poslanci plnenia PHSR a KPSS vzali na vedomie.  

        

K bodu 12. Rôzne 

 

     Starostka povedala, že kvôli koronavírusu v tomto roku sa v našej obci nebude konať hasičská súťaž, 

ktorá bola pôvodne naplánovaná na 9.8.2020. Rozhodol o tom výbor DHZ.  

 

     Ohľadom sčítania obyvateľov, domov a bytov povedala, že sčítanie domov a bytov sa už začalo 

1.6.2020 a bude ukončené 12.2.2021. Sčítanie obyvateľov bude prebiehať  od 15.2.2021 do 31.3.2021. 

Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021. Poverenou osobou na sčítanie je 

referentka obce, ktorá má certifikát o absolvovaní školenia na prácu pri SODB.  

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

     Vzhľadom k pandémii koronavírusu COVID -19 starostka povedala, že obce a mestá budú ukrátené 

na podielových daniach.  Podľa prognózy by mala naša obec mať nižšie podielové dane v tomto roku a  

to až o 4.730.- €. Zatiaľ rozpočet nebudeme znižovať,  uvidíme ako sa bude situácia naďalej vyvíjať.  

Poslanci to vzali na vedomie.  
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     Starostka oboznámila poslancov s oznámením PSK na možnosť podávania požiadaviek, 

pripomienok a návrhov k cestovným poriadkom, ktoré budú platné na obdobie 2020/2021. Povedala, že 

sme radi za to, že máme ešte toľko autobusových spojov, pretože tie premávajú skoro prázdne.  

     Poslanci nemali žiadne pripomienky a informáciu vzali na vedomie.  

 

     Dňa 11.6.2020 pri silnej búrke nánosy bahna zatarasili priepust pri Klimčáka č. 122 a na obecnom 

pozemku pri kultúrnom dome č. 97. Starostka povedala, že rúry sú malé a nepostačujú pri prudkom 

daždi. Kúpili sme nové železobetónové rúry v počte 6 ks o priemere 1 m, za čo sme uhradili 1.139,90 € 

a za výkopové práce 360.- €. Výkopové práce pri Klimčáka vykonával Emil Baláž a pri kultúrnom dome 

Ladislav Myttník.  Zisťovali sme ceny rúr  v Poľsku, sú oveľa lacnejšie, ale bol by problém s ich 

dovozom.  Rúry od Klimčáka sme osadili pri garážach pri kultúrnom dome. Je potrebné zakúpiť ešte 

rúry na potok pri autobusovej zastávke v časti Malý Sulín, ale momentálne nemáme na to finančné 

prostriedky.  

Poslanec Hriňák navrhol, či by nebolo lepšie urobiť oporný múr a vrch zabetónovať.  

Starostka povedala, že to nebude mať kto urobiť, pretože s nezamestnanými sa to nedá. Robili sme 

oporný drevený múr, ale už je poškodený.   

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

    Starostka oboznámila prítomných so stavom schválenia žiadosti o  dotácie. Povedala, že MF SR ešte 

dotácie na rok 2020 neschvaľovalo, takže ktovie či v tomto roku niečo dostaneme.  

Žiadosť o dotáciu z PSK na chodník k cerkvi nebola schválená, ale z dotácie z prostriedkov predsedu 

PSK možno niečo dostaneme. Žiadali sme na vykurovanie rekonštruovaného kultúrneho domu.   

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

     Keďže starostka zistila výstavbu nezlegalizovanej drevostavby, ktorú realizuje Peter Dubovecký 

s rodinnými príslušníkmi na pozemku, ktorého nie sú vlastníkmi, zastavila výstavbu a vyzvala ho na 

začatie dodatočného stavebného povolenia. Zároveň mu bola uložená pokuta vo výške 100.- €, ktorú 

ihneď uhradil. Po konzultácií s ním zistila, že pozemok, na ktorom stavbu realizujú sa nedá vysporiadať 

inak, ako cez dedičské konanie, ktoré teraz obnovujú.  

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

    Starostka oboznámila prítomných aj s ďalším problémom týkajúcim sa pridelenia súpisného čísla na 

hospodársku budovu Petrovi Boreckému, ktorému bolo pridelené súp. číslo ešte v roku 2016. Keďže nie 

je vlastníkom pozemku, obec nemohla prideliť súpisné číslo a tak rozhodnutím to chcela zrušiť. 

Menovaný sa proti zrušeniu súp. čísla odvolal. Odvolanie rieši Okresný úrad v Prešove. Pán Borecký 

podal sťažnosť na Okresný súd, ktorým zažaloval Okresný úrad Prešov, že nesprávne posudzuje 

odvolania. Momentálne je predmetná vec v súdnom procese.  
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Vlastníctvo tejto budovy a pozemku je tiež v súdnom konaní a sťažnosti ohľadom budovy často rieši 

polícia.  

Poslanci to vzali na vedomie.  

 

 K bodu 13. Interpelácia poslancov – diskusia 

 

     Poslanec Hriňák požiadal starostku, či by nebolo možné preplatiť sieťky na  okná, ktoré osadili na 

okná kancelárie a šatne DHZ. Povedal, že miestnosti je potrebné vetrať a keďže sú na prízemí je 

potrebná ochrana proti vniknutiu do vnútorných priestorov.  

Taktiež povedal, že je zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu pre DHZ na rok 2021.  

   Starostka povedala, že obec uhradí  náklady na jedno okno a DHZ aby uhradilo na druhé okno.  

Starostka sa pýtala poslanca Hriňáka, či by nebolo možné položiť zámkovú dlažbu na parkovisko, 

nakoľko je už zabezpečená vibračná doska (žaba) na utlačenie zeminy.  

Poslanec Kurcin povedal, že bude potrebné opraviť obrubníky na parkovisku, pretože sú nakrivo 

zabetónované.  

Starostka ďalej prečítala žiadosť ZŠ s MŠ v Plavnici o poskytnutie dotácie na rozvoj telesnej 

a umeleckej kultúry žiakov našej obce  a to vo výške 30.- € na žiaka. Tieto finančné prostriedky máme 

v rozpočte vyčlenené, ale nakoľko v tomto roku žiaci neboli v škole kvôli koronavírusu od marca, zatiaľ 

sme im príspevok neposkytli. Vyzvala poslancov, aby zvážili, či im príspevok poskytneme. Jedná sa aj 

o žiakov ZŠ s MŠ v Malom Lipníku.  

Poslanci sa zhodli, že sú za poskytnutie príspevku, keďže je to aj v rozpočte.  

   Starostka oboznámila poslancov o ukončení projektu „Pomôž svojej obci“ k 31.8.2020, v rámci 

ktorého v obci pracovali 3 uchádzači o zamestnanie od marca 2020. Teraz už budeme mať iba jedného 

uchádzača o zamestnanie, ktorý pracuje na § 12 na 64 hodín mesačne.  

 

Návrh na uznesenie prečítal poslanec Rastislav Hriňák.  

 

Na záver starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila o 20,50 hod.   

 

 

 

 

 
Overovatelia zápisnice: Bc. Emília Hricková                                                       Anna Hiľáková 

                                      Ing. Rastislav Hriňák                                                        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 X. zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Sulíne,  

                                                  konaného dňa  6. augusta 2020 

_________________________________________________________________________________ 

                                                         

                                                              Uznesenie č. 92 

 

       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. Žiadosť Tomáša Živčáka o prehodnotenie kúpnej ceny   

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 – Požiarny poriadok obce 

5. Prerokovanie zásad ochrany úrody pred požiarmi  

6. Plnenie rozpočtu k 30.6.2020 

7. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, č. 4/2020 a č.  5/2020 

8. Informácie o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu KD 

9. Odpredaj akcií PVS, a.s. Poprad 

10. Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

11. Vyhodnotenie plnenia PHSR  a Komunitného plánu sociálnych služieb    

12. Rôzne: a) hasičská súťaž 

                  b) Informácie k sčítaniu SODB 2021 

                  c) Informácia o prognóze  podielových daní 

                  d) Informácia o možnosti podávania požiadaviek na tvorbu cestovných poriadkov 

                  e) Informácia o osadení železobetónových rúr 

                  f) Informácia o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácií 

                  g) Nezlegalizovanie stavby Dubovecký   

                  h) Súdny proces Borecký 

13.  Interpelácia poslancov – diskusia 

14. Návrh na uznesenie 

15. Záver 
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   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 Ing. Rastislava Hriňáka za overovateľov zápisnice 

 

 Hlasovanie: 

 Za:       3                                                    Proti :        0                            Zdržali sa:   0 

   

 

Uznesenie č. 93 

 

__________________________Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ_____________ 

     
       Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

a) konštatuje,  

že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené, ale nedošlo k podpisu kúpnej zmluvy medzi 

Obcou Sulín a Tomášom Živčákom. 

 

Hlasovanie: 

Za:           3                                                              Proti:       0                      Zdržali sa:  0 

 

 

                                                                   Uznesenie č. 94 

 Žiadosť Tomáša Živčáka o prehodnotenie kúpnej ceny    

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

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

Žiadosť Tomáša Živčáka o prehodnotenie kúpnej ceny uvedenej na kúpnej zmluve 

 

s ch v a ľ u j e   

a) kúpnu cenu predávaného podielu pre Tomáša Živčáka, bytom Sulín č. 92 vo výške  2,03 €/m2. 

Pôvodná cena je znížená o 50% z dôvodu sklonu pozemku ( svah) viac ako 45 % a na pozemku sa 

nachádza aj trafostanica,  

b) návrh Kúpnej zmluvy  o prevode k nehnuteľnostiam uzavretej  s Tomášom Živčákom, rod. Živčák, 

narodený 10.10.1988,  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, čo predstavuje 353,22 €. 
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    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. 

        Obec Sulín  predáva podiel na týchto  nehnuteľnostiach  v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu osobitného zreteľa. Osobitný zreteľ 

je, že uvedené parcely sa nachádzajú v blízkosti jeho parcely, kde má novopostavený rodinný dom a na 

parcelách uvedených  na LV 581 má spoluvlastnícky podiel vo výške 13/48. Uvedené parcely sú pre 

obec neupotrebiteľné. 

 

Hlasovanie: 

Za:        3                                                                 Proti:      0                             Zdržali sa:  0 

 

Uznesenie č. 95 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 – Požiarny poriadok obce  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

s ch v a ľ u j e  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2020 – Požiarny poriadok obce 

 

Hlasovanie: 

Za:        3                                                                 Proti:          0                         Zdržali sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 96 

 Prerokovanie zásad ochrany úrody pred požiarmi   

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

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

Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom 

období. 

 

Hlasovanie: 

Za:           3                                                              Proti:    0                               Zdržali sa:  0 

 

 



 11 

Uznesenie č. 97 

  Plnenie rozpočtu k 30. 6. 2020   

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

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

Plnenie rozpočtu obce k 30. 6.2020 a to:  

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné príjmy 104.318,00 108.784,00 58.438,54 

Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 

Finančné operácie 41.898,00 46.898,00 41.897,70 

Príjmy spolu: 146.216,00 155.682,00 100.336,24 

 

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné výdavky 99.418,00 108.784,00 50.151,89 

Kapitálové výdavky 46.798,00 46.898,00 31.404,55 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 146.216,00 155.682,00 81.556,44 

             

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok  vo výške  1.922,35 €  ( nevyčerpaná dotácia na  

rekonštrukciu kultúrneho domu, dotácia  na DHZ, sčítanie,  REGOB, register adries, vojnové hroby,  

dotácia na 50j 2019 - 16.857,45 € ). 

 

Hlasovanie: 

Za:          3                                                      Proti :      0                            Zdržali sa:   0 

 

Uznesenie č. 98 

Úprava rozpočtu  rozpočtovým opatrením č. č. 3/2020, č. 4/2020 a č.  5/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A. berie na vedomie  

 - úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej   
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i výdavkovej časti  o 2.339.- € a to o dotáciu na sčítanie SODB 2021 a dotáciu z ÚPSVR - projekt 

„Pomôž svoje obci“ a  úpravu položiek rozpočtu, 

- úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020, ktorým sa navyšuje rozpočet v príjmovej 

i výdavkovej časti o 171.- € a to o dotáciu z Environmentálneho fondu,  úpravy položiek rozpočtu 

Hlasovanie: 

Za:       3                                                        Proti :    0                          Zdržali sa:   0 

 

B. s ch v a ľ u j e  

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020, ktorým sa navyšuje rozpočet príjmov a výdavkov 

o 17.430.- € - príjem z predaja pozemkov a prevod z rezervného fondu na rekonštrukciu kultúrneho 

domu. Prevod z bežných výdavkov na kapitálové vo výške 1.200.- €. 

 Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu: 

 

Príjmy celkove :              173.112.- €   

           
v tom: bežné príjmy :            108.784.- €              

           kapitálové príjmy :            800.- €                            

           finančné operácie :       63.528.- €                            

 

Výdavky celkove :            173.112.- € 

 
 v tom :  bežné výdavky:         107.584.- €   

              kapitálové výdavky :   65.528.- € 

              finančné operácie :               0.- € 

 
Hlasovanie: 

Za:     3                                                           Proti :          0               Zdržali sa:   0 

 

 

Uznesenie č. 99 

_______________  Informácie o verejnom obstarávaní na rekonštrukciu KD_________________ 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

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

informácie o výsledkoch  verejného obstarávania na rekonštrukčné práce v kultúrnom dome č. 102, 

ktorých vyhodnotenie bolo 20.7.2020 a 3.8.2020 a to: 

- „Kompletné elektroinštalačné práce  - umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody 

v kultúrnom dome č. 102“,  víťazná ponuka Rastislav Klimčák, Sulín č. 34 – 12.540,99 € 
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-  „Zdravotechnika – vnútorná kanalizácia a vnútorný vodovod v kultúrnom dome č. 102“, víťazná 

ponuka Jozef Pristáš, Mierová 1092/32, Stará Ľubovňa – 8.319,19 €.  

 „Vykurovanie a vetranie  v kultúrnom dome č. 102“, víťazná ponuka Jozef Folvarčík, Nová 

Ľubovňa 487 - 12.321,10 € 

Hlasovanie: 

Za:      3                                                 Proti:             0                Zdržali sa:    0 

 

                                                                 Uznesenie č. 100 

________________________ Odpredaj akcií PVS, a.s. Poprad______________________________   

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

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

informáciu o predaji akcií PVS, a.s. Poprad, v ktorej má obec 0,120 % podiel, čo predstavuje  1952 

akcií. Trhová hodnota je  0,00 €. PVS a.s. Poprad neodkupuje v roku 2020 akcie obcí v PVS a.s. 

 

Hlasovanie: 

Za:      3                                              Proti:         0                        Zdržali sa:    0 

 

 

                                                                 Uznesenie č. 101 

_______________________Zápis do obecnej kroniky za rok 2019___________________________ 

  

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

s ch v a ľ u j e   

Zápis do obecnej kroniky za rok 2019 

 

      Hlasovanie: 

Za:              3                                                    Proti :        0                 Zdržali sa:    0 

                                                           

 

Uznesenie č. 102 

____________Vyhodnotenie plnenia PHSR  a Komunitného plánu sociálnych služieb __________   

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

b e r i e  n a v e d o m i e 
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a)  plnenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2016 - 2022  

b) plnenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2018 - 2023   

 

 Hlasovanie: 

        Za:         3                                                         Proti :        0               Zdržali sa:    0 

 

 

 

 

                                                                  Uznesenie č. 103 

                                                                       Rôzne________________________________________  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

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

 

a) informáciu ohľadom hasičskej súťaže, ktorá sa mala konať 9.8.2020, 

b) informácie k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré prebieha od 1.6.2020 a bude ukončené  

31.3.2021, rozhodujúcim okamihom sčítania je  polnoc z 31.12.2020 na 1.1.2021,  

c) informáciu o prognóze  podielových daní v dôsledku pandémie koronavírusu COVID -19, 

d) informáciu o možnosti podávania požiadaviek na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 

     2020/2021, 

e) informáciu o osadení železobetónových rúr pri č. 122 a č. 98, a potrebe osadenia pri PZ v časti  

    Malý Sulín,  

f) informáciu o podaných žiadostiach na poskytnutie dotácií zo ŠR a VÚC,  

g) nezlegalizovanie stavby Dubovecký  

h) informáciu o súdnom procese Borecký, ohľadom pridelenia súpisného čísla 

 

Hlasovanie: 

Za:        3                                                          Proti :        0                     Zdržali sa:    0 

 

 

Overovatelia zápisnice:  Bc. Emília Hricková                                                                  Anna Hiľáková 

                                       Ing. Rastislav Hriňák                                                                   starostka obce     

 

                                                                               

Zapisovateľka:   Helena Malastová                                    


