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 O b e c  S u l í n  

 

 

                                                         Z á p i s n i c a 

 
z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, konaného dňa 9.12.2018 

 
Prítomní : Štefan Romaňák 

                   Anna Hiľáková 

                   Bc. Emília Hricková 

                   Ing. Rastislav Hriňák 

                   Bc. Martin Kurcin 

                   Milan Matviak 

                   Mária Krajňaková – predseda MVK 

                   Mgr. Jozef Jendrichovský – kontrolór obce 

Neprítomný : Peter Hutník 

 

  Zapisovateľka : Helena Malastová   

 

Program:  

             1. Úvodné náležitosti: 

              a) Otvorenie zasadnutia 

              b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

              c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

                  a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom  

                  novozvoleného obecného zastupiteľstva 

              d)  Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

                 vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou 

             e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

             f) Vystúpenie starostky obce 

 

2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

3.  Schválenie  poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť  zasadnutia  

Obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom   zriadení 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a jej členov 

5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004Z.z. o ochrane verejného záujmu 

      pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

6. Schválenie poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle 

             § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 
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7. Určenie platu starostke obce a doterajšiemu starostovi obce  

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2018 

9.  Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2018 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2019-2021 

12. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2019 

13. Zápis do obecnej kroniky za rok 2017 

14. Žiadosť Ing. Jozefa  Saloňa  o vydanie stanoviska k možnosti výstavby chaty  

15. Žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

16. Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom pozemku 

17. Rôzne :  a) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019 

                      b)  Určenie vývozov odpadov v roku 2019 

                      c) Informácia o žiadostiach na ÚPSVR  

                      d) Informácia o zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb                           

18.         Diskusia – Interpelácie poslancov 

19.         Návrh na uznesenie 

20.         Záver 

 

 

     Zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Štefan Romaňák o 13,05 hod.  

V úvode začal rozprávať o svojej činnosti od nástupu do funkcie, v akom stave bol obecný úrad v čase jeho 

nástupu do funkcie, o účasti poslancov na zasadnutí v prípade, že ak sa 3 krát po sebe nezúčastnia 

zasadnutia,  starosta môže poslanca vylúčiť.  Ostro kritizoval predvolebný leták novozvolenej starostky. Tá 

reagovala na jeho vystúpenie. 

Úvod sa niesol ostrou výmenou názorov.  

 

K bodu 1písm. b)    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

      Starosta obce Štefan Romaňák za zapisovateľku určil Helenu Malastovú a za overovateľov zápisnice Bc. 

Martina Kurcina a Milana Matviaka.  

      

K bodu 1 písm. c)   Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do Obecného zastupiteľstva a 

odovzdanie osvedčení o zvolení  

 

      Predsedníčka  Miestnej volebnej komisie v Sulíne Mária Krajňaková oboznámila prítomných s 

výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali 10.11.2018.  

Vo voľbách na starostu obce získala najviac hlasov Anna Hiľáková a to 97 hlasov, Štefan Romaňák získal 82 

hlasov a Alžbeta Borecká 10 hlasov.  

Za poslancov najviac hlasov získal Ing. Rastislav Hriňák a to 124 hlasov, Bc. Martin Kurcin získal 119 
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hlasov,  Bc. Emília Hricková 109 hlasov, Peter Hutník 91 hlasov a Milan Matviak  88 hlasov.  

Predsedníčka MVK odovzdala novozvolenej starostke obce Anne Hiľákovej a poslancom Obecného 

zastupiteľstva osvedčenia o zvolení. 

 

K bodu 1 písm. d)  Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia 

 

     Novozvolená starostka obce Anna Hiľáková, zložila zákonom predpísaný sľub do rúk starostu obce 

Štefana Romaňáka, ktorý potvrdila svojim podpisom. Po zložení sľubu prevzala od starostu obce insígnie. 

 

K bodu 1 písm. e)  Zloženie sľubu poslancov  novozvoleného obecného zastupiteľstva 

       Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Emília Hricková,  Ing. Rastislavov Hriňák,    Bc. 

Martin Kurcin a Milan Matviak zložili zákonom prepísaný sľub poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý 

prečítala novozvolená starosta obce a oni ho potvrdili svojim podpisom.  

Zasadnutia sa nezúčastnil zvolený poslanec Peter Hutník, takže sľub by mal zložiť  na najbližšom zasadnutí, 

ktorého sa zúčastní.  

 

K bodu 1 písm. f) Vystúpenie starostky obce  

        Novozvolená starostka obce Anna Hiľáková predniesla krátky príhovor, doplnila ešte informácie 

týkajúce sa jej predchádzajúcich volebných období čo sa týka rekonštrukcií budov a ujala sa  vedenia 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva.  

Po tomto vystúpení opustil zasadnutie predchádzajúci starosta Štefan Romaňák.  

 

K bodu 2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

         Novozvolená starostka obce predniesla ďalší program zasadnutia zastupiteľstva. Doplnila ešte body 

programu a to Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom pozemku, informácie týkajúce sa zápisu do registra 

poskytovateľov sociálnych služieb a informácie o žiadostiach na dobrovoľnícku službu a 50j z ÚPSVR.  

      

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

Poslanci návrhy jednomyseľne schválili. 

    

K bodu 3. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia 

obecného zastupiteľstva 

  

       Starostka navrhla, aby poverením zvolávania obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2  

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol určený poslanec, ktorý 

získal vo voľbách najviac hlasov. Poslanci s návrhom súhlasili a za zástupcu starostky a zároveň za poslanca 

na zvolávanie zasadnutí jednomyseľne schválili Ing. Rastislava Hriňáka.  
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K bodu 4.  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov 

 Starostka obce navrhla, aby neboli zriadené žiadne komisie. Všetky úlohy budú poslanci riešiť spoločne.  

Poslanci sa napokon rozhodli zriadiť Inventarizačnú komisiu.  

Za predsedu navrhli Bc. Emíliu Hrickovú a za členov Bc. Martina Kurcina, Ing. Rastislava Hriňáka a  Milana 

Matviaka.  

Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 5.    Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

 

    Starosta navrhla, aby aj v tejto komisii pracovali všetci poslanci.  

Poslanci boli za tento návrh. Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov zvolili Bc. Martina Kurcina.  

Poslanci návrh jednomyseľne schválili.  

K bodu 6.   Schválenie poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 

4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

    Starostka vyzvala poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili. Po vzájomnej dohode za sobášiaceho určili 

Ing. Rastislava Hriňáka.  

Poslanci tento návrh jednomyseľne schválili.  

 

    K bodu 7.   Určenie platu starostke obce a doterajšiemu starostovi obce 

     V zmysle zákona 253/1994  Z.z. o právnom postavení  a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov 

miest   v znení neskorších predpisov určili starostke obce Anne Hiľákovej  mesačný plat vo výške 1.575.- €. 

Tento plat  je vypočítaný podľa priemernej mzdy v NH za rok 2017, ktorá bola vo výške 954 € x koeficient 

1,65.   

Poslanci návrh jednomyseľne schválili.  

    Keďže  zákon 253/1994 Z.z. bol novelizovaný s účinnosťou od 1.12.2018, patrí upravený plat aj 

doterajšiemu starostovi obce Štefanovi Romaňákovi a to za obdobie od 1.12.2018 do 9.12.2018 vo výške 

1.575.- €. Taktiež mu patrí odstupné vo výške trojnásobku jeho priemerného mesačného platu, pretože 

vykonával funkciu jedno funkčné obdobie.  

Poslanci jednomyseľne schválili aj tento návrh platu.  
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K bodu 8.  Úprava rozpočtu obce na rok 2018 

    Referentka obce Helena Malastová oboznámila poslancov s rozpočtovým opatrením č. 5/2018, ktorým sa 

navýšili príjmy a výdavky o dotáciu na voľby do samosprávy obcí vo výške 527.- € a navýšenie príjmov 

o dotáciu  na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 29.898.- €. Táto dotácia nebude v tomto roku 

čerpaná.  

Rozpočtové opatrenie bolo schválené starostom obce Štefanom Romaňákom dňa  29.10.2018. 

Poslanci to vzali na vedomie.  

    Ďalej oboznámila prítomných s návrhom rozpočtového opatrenia č. 7/2018, ktorým sa navyšujú príjmy 

a výdavky o 4.400.- €.  V príjmovej časti sa navyšujú príjmy z výnosu dane o 2.900.- €, príjmy z prenájmu 

budov a priestorov o 1.000.- €, ostatné poplatky o 80.- €, poplatky za služby o 100.- € a vrátky o 320.- €.  

Vo výdavkovej časti najvyššia položka je na mzdy a odvody do poisťovní pracovníkov na § 50j a to 3.326.- 

€. Dôvodom je to, že žiadosť o platbu z ÚPSVR je uhradená až po 2 mesiacoch, takže obec musí  tieto 

mesiace  uhradiť zo svojho rozpočtu. Inak obec sa podieľa na mzdách i odvodoch  vo výške 20% a  80% je 

uhradených zo ŠR a EÚ. Taktiež sme navýšili výdavky na nákup svietidiel na verejné osvetlenie o 1.200.- €.  

Ostatné sú hlavne presuny na položkách. Keďže v tomto roku už nebudú čerpané kapitálové výdavky, tieto 

navrhujeme použiť na bežné výdavky. 

Rozpočet príjmov po úprave bude vo výške 133.270.- € a rozpočet výdavkov vo výške 103.372.- €.  

Poslanci Rozpočtové opatrenie č. 7/2018 jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 9.  Plnenie rozpočtu k 30.11.2018 

 

          S plnením rozpočtu oboznámila prítomných referentka obce.  Rozpočet príjmov  po úprave 

k 30.11.2018 predstavoval 128.870.- €. Skutočné plnenie príjmov  bolo vo výške 125.078,17 €, z toho bežné 

príjmy 94.781,61 € a kapitálové príjmy 30.296,56 €. Rozpočet výdavkov bol vo výške 98.972.- €. Skutočné 

plnenie výdavkov bolo vo výške 91.703,95 €, z toho bežné výdavky 91.703,95 € a kapitálové výdavky 0.- € .    

Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok  vo výške  vo výške  3.363,78 € .   

         Poslanci plnenie rozpočtu vzali  jednomyseľne na vedomie.  

 

K bodu 10.   Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročnému rozpočtu obce na roky 2019-2021 

 

     Hlavný kontrolór obce Mgr. Jozef Jendrichovský oboznámil prítomných s Odborným stanoviskom 

k návrhu rozpočtu obce Sulín na rok 2019 a viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2020-2021. 

Konštatuje, že návrh viacročného rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými predpismi – 

zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe uvedeného odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený 

návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a na roky 2020-2021 zobrať na vedomie.  

Poslanci stanovisko jednomyseľne vzali na vedomie. 

 

K bodu 11.  Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2019-2021 

 

   Referentka obce povedala, že rozpočet obce bol zaslaný poslancom e-mailom a poslancovi Milanovi 

Matviakovi   spolu s pozvánkou, nakoľko sme zatiaľ nemali poznatky či má  zriadenú e.mailovú schránku.   

Rozpočet  bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce: www.sulin.sk.  

     Poslanci k návrhu nemali pripomienky a rozpočet obce na rok 2019 jednomyseľne schválili a návrh 

viacročného rozpočtu na roky 2020-2021 vzali na vedomie.  

 

K bodu 12.   Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2019 

 

     S plánom kontrolnej činnosti oboznámil prítomných hlavný kontrolór obce. Povedal, že kontrola bude 

zameraná k výberu daní a poplatkov za rok 2018, kontrola účtovnej závierky a vybraných účtovných 

dokladov. Ostatné kontroly budú na základe uznesení Obecného zastupiteľstva a vykonávané z vlastného 

podnetu.  

     Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce. Taktiež bol 

zaslaný aj poslancom e-mailom. 

 

K bodu 13.  Zápis do obecnej kroniky za rok 2017 

    Referentka obce, ktorá je zároveň kronikárkou povedala, že tento zápis bol zaslaný poslancom e-mailom. 

Poslanci k zápisu do kroniky nemali pripomienky a jednomyseľne ho schválili.  

 

K bodu 14.  Žiadosť Ing. Jozefa  Saloňa o vydanie stanoviska k možnosti výstavby chaty 

    Starostka prečítala žiadosť Ing. Jozefa Saloňa o súhlasné stanovisko k začatiu realizácie vyhotovenia 

dokumentácií pre výstavbu rekreačného zariadenia na pozemkoch KN-C 175/2 a KN-C 174/4 a KN-C 174/5 

nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malý Sulín, ktoré boli odčlenené na základe geometrického plánu 

dňa 2.7.2018.  

     Poslanci po preskúmaní príloh k žiadosti nemali žiadne pripomienky a žiadosť jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 15. Žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky  

    Bývalý starosta obce Štefan Romaňák požiadal o preplatenie nevyčerpanej dovolenky v počte 14 dní.  

Starostka navrhla preplatenie polovice, nakoľko pre 4 rokmi jej tiež bola preplatená polovica nevyčerpanej 

dovolenky.  K jej návrhu sa pripojili poslanci Kurcin a Hricková.  

Poslanci Hriňák a Matviak sú za preplatenie 10 dní. Keďže pri prvom hlasovaní boli za preplatenie 7 dní  

dvaja poslanci za a dvaja proti, napokon urobili kompromis a dohodli sa  na preplatení 9 dní. Za tento návrh 

http://www.sulin.sk/
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napokon hlasovali všetci poslanci jednomyseľne.  

 

K bodu 16.  Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom pozemku    

    Tento bod bol doplnený dodatočne. Starostka prečítala žiadosť Michala Hanišáka č. 95 o prenájom častí 

pozemku KN-C 353 o výmere 18 m2, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Veľký Sulín za účelom 

postavenia plechovej garáže.  

Poslanci jednomyseľne schválili  zverejnenie  zámeru prenájmu časti pozemku o výmere 18 m2.  

 

K bodu 17.  Rôzne: a) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019 

     Starostka navrhla termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v dňoch 8. marca, 14. júna, 30. augusta 

a 13. decembra 2019. Termíny zasadnutí sa môžu meniť podľa okolností.  

Poslanci návrh jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 17.  Rôzne b)  Určenie vývozov odpadov v roku 2019 

    Starostka navrhla pokračovať vo vývoze odpadov tak ako to bolo doposiaľ a to 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 

31, 34, 37, 41, 45, 49 týždeň.  

Vývoz separovaného zberu je stanovený firmou EKOS, s.r.o. a to v dňoch:  

Sklo: 20.2., 18.6., 7.11. 2019, 

Plasty: 30.1., 21.3., 30.5., 27.6., 2.8., 19.9., 31.10.2019, 

Papier: 24.9.2019 

Kovy: 15.11.2019 

Nebezpečný odpad a veľkoobjemový odpad: 9.4. a 1.10.2019. 

Poslanci návrhy vývozov TKO jednomyseľne schválili.  

 

K bodu 17. Rôzne c) Informácia o žiadostiach na ÚPSVR  

    Starostka oboznámila prítomných s návrhom žiadosti na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a to na 

aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a na zamestnanie podľa § 50J. Keďže žiadosti je potrebné 

podať do 12.12.2018,  tieto má už vypracované.  

Poslanci to vzali na vedomie.    

 

K bodu 17. Rôzne d) Informácia  zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb   

    Obec nie je zaevidovaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb na VÚC PSK, takže nemá možnosť 

požiadať o dotáciu na vykonávanie sociálnych služieb. Starostka povedala, že žiadosť už má pripravenú a ak 

bude mať vybavené všetky prílohy, podá ju  na VÚC. Obec bude žiadať  o poskytovanie terénnej 

opatrovateľskej služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.  

Poslanci žiadosť o zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb jednomyseľne schválili.  

 

 



8 

 

K bodu 18.  Diskusia – Interpelácia poslancov  

     Poslanec Kurcin povedal, že občianske združenie OZ-Sulín, ktorého je predsedom, podalo žiadosť 

o poskytovanie opatrovateľskej služby. Keďže  podmienky poskytovania sa zmenili, pre občianske združenie 

to nie je výhodné. OZ-Sulín podalo žiadosť aj na dobrovoľnícku činnosť pre ženy, ktoré zamestnávalo 

združenie ako opatrovateľky.  Je možnosť do konca roka požiadať aj o dotáciu na zakúpenie vozidla na 

rozvoz stravy. Naďalej budú uskutočňovať kultúrno-športové podujatia ako doposiaľ. Dňa  29. decembra 

2018  plánujú opäť uskutočniť obecnú zakáľačku  spolu s Obcou Sulín, Gréckokatolíckym farským úradom 

Sulín a  Poľovníckym združením Sulínka. Taktiež povedal, že plánujú zakúpiť 2 stolnotenisové stoly.  

     Starostka povedala, že OZ-Sulín v obci uskutočňuje najvyšší počet podujatí, takže je potrebné im 

umožniť aj bezplatné užívanie kultúrneho domu. Taktiež sprístupniť bezplatne aj ostatným, ktorí o to 

požiadajú.  

     Poslanec Kurcin navrhuje zvýšiť odmenu za vedenie obecnej kroniky.  

    Starostka povedala, že o tom môže rozhodnúť sama.  

     Poslanec Hriňák informoval prítomných o  projektoch, ktoré má obec rozpracované. Na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice už obec dostala finančné prostriedky, ale tie budú čerpané až v ďalšom roku. Obec má 

vypracované projektové dokumentácie na  rekonštrukciu kultúrneho domu č. 102, rekonštrukciu domu 

smútku  č. 110, v rámci projektu EUROVELO 11 rekonštrukciu obecnej chaty na informačné 

centrum a prepojenie cesty Závodie – Medzibrodie. Žiadosť o poskytnutie NFP na rekonštrukciu 

zvonice by  malo podať  MAS Ľubovniansko.  

     Poslanec Matviak je za to, aby za kultúrne domy  bola zodpovedná konkrétna osoba, aby 

nedochádzalo k poškodeniu budovy i inventáru. V časti Malý Sulín boli  poškodené  steny i dvere.  

Poslanci Kurcin a Hricková sú za určenie zodpovednosti.  

    Starostka povedala, že bude uvažovať o zavedení zošita, kde by sa zapisovali všetci, ktorí budú 

KD užívať. V časti Malý Sulín by mohla mať zodpovednosť Jana Kurcinová, ktorá bývaj najbližšie.  

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

ukončila o 17,15 hod.  

 

 

Overovatelia zápisnice: Milan Matviak                                               Anna Hiľáková 

                                       Bc. Martin Kurcin                                          starostka obce  
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Obec Sulín 

 

                                                

 

U z n e s e n i e 

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, 

konaného dňa 9. decembra 2018 

____________________________________________________________________________________ 

    

                     A. Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom  zasadnutí prerokovalo:   

 

 

1. Úvodné náležitosti: 

              a) Otvorenie zasadnutia 

              b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

              c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do Obecného zastupiteľstva  

                  a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenej starostke obce a poslancom  

                  novozvoleného Obecného zastupiteľstva 

             d)  Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií a prevzatie 

                 vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou 

            e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

             f) Vystúpenie starostky obce 

 

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie  poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať  

             a viesť  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona o obecnom 

              zriadení 

4. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a jej členov 

5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004Z.z. o ochrane verejného záujmu 

             pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

6. Schválenie poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle 

             § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

7. Určenie platu starostke obce a doterajšiemu starostovi obce  

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2018 

9. Plnenie rozpočtu obce k 30.11.2018 

10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k viacročného rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

11. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2019-2021 

12. Plán  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2019 
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13. Zápis do obecnej kroniky za rok 2017 

14. Žiadosť Ing. Jozefa  Saloňa  o vydanie stanoviska k možnosti výstavby chaty  

15. Žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

16. Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom pozemku 

17. Rôzne :  a) Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019 

                           b)  Určenie vývozov odpadov v roku 2019 

                           c) Informácia o žiadostiach na ÚPSVR  

                           d) Informácia o zápise do Registra poskytovateľov sociálnych služieb 

                           

18.         Diskusia – Interpelácie poslancov 

19.         Návrh na uznesenie 

20.         Záver 

 

Hlasovanie: 
Za:         4                                                        Proti:    0                    Zdržali sa:  0 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 A. určilo  za zapisovateľa   Helenu Malastovú 

 B.  určilo za overovateľov zápisnice  Milana Matviaka a Bc. Martina Kurcina 

              C.   volí   Bc. Emíliu Hrickovú a Ing. Rastislava Hriňáka  do návrhovej komisie 

                              

Hlasovanie: 
Za:         4                                                        Proti:    0                    Zdržali sa:  0 

 

           1.   Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva  

                                                          Uznesenie č. 1 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

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

 

1. výsledky voľby starostu obce  a volieb obecného zastupiteľstva, konaných dňa 10.11.2018, 

2. vystúpenie novozvolenej starostky obce Anny Hiľákovej, 

 

B) k o n š t a t u j e,   ž e 

1. novozvolená starostka obce Anna Hiľáková zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce, 

2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Emília Hricková, Ing. Rastislav Hriňák,  Bc. Martin                  

Kurcin, Milan Matviak  zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. 
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Hlasovanie: 
Za:            4                                                     Proti:              0          Zdržali sa:  0  

 

 

          2.   Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.            

                                                                      Uznesenie č. 2 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

P o v e r u j e  

 
poslanca Ing. Rastislava Hriňáka zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 

ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie: 
Za:         4                                                               Proti:           0                      Zdržali sa: 0 

                                                                                                                                    

3. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov 

komisií 

                                                    Uznesenie č. 3 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 
K Návrhu na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určeniu náplne ich práce, voľbe predsedov a členov 

komisií  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A) z r i a ď u j e  

            1.  Inventarizačnú komisiu 

  

B) u r č u j e  

                       náplň práce Inventarizačnej komisie:   

                       inventarizácia majetku, zásob, pohľadávok, záväzkov, pokladne, cenín 

 

C) v o l í 
a) predsedu Inventarizačnej  komisie  Bc. Emíliu Hrickovú, 

b) členov komisie:  poslancov Bc. Martina Kurcina, Milana Matviaka, Ing. Rastislava Hriňáka,  
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Hlasovanie: 
Za:           4                                                         Proti:        0                  Zdržali sa:  0 

 

 
     5. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zák. č. 357/2004Z.z. o ochrane verejného záujmu 

       pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

 

Uznesenie č. 4 

 
K Návrhu na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

A) z r i a ď u j e  

komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

B) v o l í 

a) predsedu komisie  Bc. Martina Kurcina, 

b) členov komisie:   Bc. Emíliu Hrickovú, Milana Matviaka, Ing. Rastislava Hriňáka    

 

Hlasovanie: 
Za:        4                                                            Proti:   0                       Zdržali sa:  0 

 

 

   6. Schválenie poslancov Obecného zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle 

             § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

 

Uznesenie č. 5 

 

K návrhu na schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením v zmysle § 4 ods. 

1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne v zmysle § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z. z. o rodine 

 

s ch v a ľ u j e 

poverenie sobášiaceho poslanca pre toto volebné obdobie  Ing. Rastislava Hriňáka 

 

Hlasovanie: 
Za:            4                                                        Proti:            0              Zdržali sa:  0 



13 

 

 

 
                       7. Určenie platu starostke obce a doterajšiemu starostovi obce  

 

Uznesenie č. 6 

 

K návrhu na určenie mesačného platu starostu obce 

  

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

a) u r č u j e 
 v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v znení neskorších predpisov mesačný plat starostky obce Anny Hiľákovej vo výške 

1.575.- €. 

 

Hlasovanie: 
Za:       4                                                             Proti:        0                  Zdržali sa:  0 

 

 

b)  u r č u j e 
doterajšiemu starostovi Štefanovi Romaňákovi úpravu platu v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov 

vo výške  1.575.- € za obdobie od 1.12.2018 do 9.12.2018 ( zvýšenie koeficientu na 1,65). 

 

Hlasovanie: 
Za:        4                                                            Proti:       0                   Zdržali sa:  0 

 

 

                                                            8. Úprava rozpočtu 

                                                                 Uznesenie č. 7 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

 

A. berie na vedomie   

1. úpravu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 5/2018 z 29.10.2018 – transfer na komunálne voľby, ktorým 

sa navýšili príjmy i výdavky rozpočtu  o 527.- € a transfer na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 

29.898.- €, ktorým sa navýšili kapitálové príjmy.  

 

        B. schvaľuje 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2018 ktorým sa navýšili príjmy i výdavky rozpočtu o 4.400.- € 

      

Vykonaním týchto rozpočtových opatrení sa menia záväzné ukazovatele rozpočtu takto: 

 

 

Príjmy celkove:                          133.270.- € 
 
              v tom: Bežné príjmy:          102.972.- € 
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                           Kapitálové príjmy:    30.298.- € 

                           Finančné operácie:             0.- € 

 

Výdavky celkove:                         103.372.- € 

 
                v tom: Bežné výdavky:      102.872.- € 

                           Kapitálové výdavky:       500.- € 

                     Finančné operácie               0.- € 

 

Hlasovanie: 
Za:            4                                                       Proti:         0                 Zdržali sa:  0 

 

 

                                                       9. Plnenie rozpočtu 

                                                           Uznesenie č. 8 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

 

A.  berie na vedomie 

Plnenie rozpočtu k 30.11.2018, ktoré je nasledovné: 

 

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné príjmy 87.123,00 98.572,00 94.781,61 

Kapitálové príjmy 300,00 30.298,00 30.296,56 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Príjmy spolu: 87.423,00 128.870,00 125.078,17 

 

 Rozpočet Úprava Skutočnosť 

Bežné výdavky 82.923,00 96.472,00 91.703,95 

Kapitálové výdavky 4.500,00 2.500,00 0,00 

Finančné operácie 0,00 0,00 0,00 

Výdavky spolu: 87.423,00 98.972,00 91.703,95 

  

 Rozdiel príjmov a výdavkov: 33.374,22 €         

Výsledok rozpočtového hospodárenia: prebytok  vo výške  3.363,78 €  
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 (nevyčerpaná dotácia na hasičskú zbrojnicu: 29.897,70 €, na komunálne voľby: 80,97 €, ŽP: 31,77 €). 

Hlasovanie: 
Za:            4                                                  Proti:          0                  Zdržali sa:  0 

     

 

       10. Stanovisko hlavného kontrolóra obce  k viacročnému rozpočtu obce na roky 2019 - 2021 

                                                                     Uznesenie č. 9 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A. berie na vedomie  

     Stanovisko hlavného kontrolóra obce Mgr. Jozefa Jendrichovského  k viacročnému rozpočtu obce 

B. konštatuje , že 

     bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení 

neskorších predpisov, v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami obce i v súlade so zákonom č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

 

Hlasovanie: 
Za:               4                                                        Proti:        0                    Zdržali sa:  0 

 

                                11. Návrh viacročného rozpočtu obce Sulín na roky 2019 – 2021 

                                                                   Uznesenie č. 10                                                                

       Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

A.  schvaľuje  

       1. Rozpočet obce Sulín na rok 2019 a to nasledovne:  

 

             Príjmy:                                           Rozpočet                   

             Bežné príjmy :                                95.497.-  €                       

            Kapitálové príjmy:                                    0.-  €                 

            Finančné operácie                            29.898.-  €                 

           ---------------------------------------------------------------- 

            S p o l u :                                       125.395.- € 

 

            Výdavky:                                            Rozpočet                          

             Bežné výdavky :                                93.997.-  €          

            Kapitálové výdavky:                          31.398.-  €           

            Finančné operácie                                       0.- € 

           ---------------------------------------------------------------- 

            S p o l u :                                           125.395.-  €      

Hlasovanie: 
Za:        4                                                                    Proti:            0                Zdržali sa:  0 
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B. berie na vedomie 

         Rozpočet obce na roky 2020 – 2021 a to nasledovne:  

        Príjmy:                                           Rozpočet  2020                Rozpočet 2021                  

             Bežné príjmy :                                  94.395.-                       96.400.-                        

            Kapitálové príjmy:                                    0 .-                                0.-             

            Finančné operácie                                     0.-                                 0.-           

           --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            S p o l u :                                         94.395.-                           96.400.-             

 

            Výdavky:                                     Rozpočet   2020              Rozpočet 2021                       

             Bežné výdavky :                                94.395.-                         96.400.- 

            Kapitálové výdavky:                                    0.-                                 0.- 

            Finančné operácie                              334.600.-                                0.- 

           --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            S p o l u :                                            94.395.-                           96.400.-  

Hlasovanie: 
Za:        4                                                                    Proti:            0                Zdržali sa:  0 

 

 

                      12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2019 

                                                                 Uznesenie č. 11 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A. schvaľuje  

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Sulín na I. polrok 2019 

 

Hlasovanie: 
Za:         4                                                                   Proti:       0                     Zdržali sa:  0 

 

 

                                                 13. Zápis do obecnej kroniky za rok 2017 

                                                                 Uznesenie č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A. schvaľuje  

 Zápis do obecnej kroniky za rok 2017 
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Hlasovanie: 
Za:              4                                                              Proti:        0                    Zdržali sa:  0 

 

 

                        14. Žiadosť Ing. Jozefa Saloňa o súhlasné stanovisko obce k možnosti výstavby chaty 

                                                                 Uznesenie č. 12 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A. schvaľuje  

 Vydanie súhlasného stanoviska k možnosti realizácie vyhotovenia dokumentácie pre výstavbu rekreačného 

zariadenia v katastrálnom území Malý Sulín na novovytvorených parcelách č. KN-C 175/2 – orná pôda, KN-

C 174/4 – ostatné plochy a KN-C 174/5 – ostatné plochy, ktoré boli odčlenené z parcely KN-E 453/100 

a KN-E 452/100 na základe Geometrického plánu  12/2017 dňa  2.7.2018.  

Vlastníctvo pozemkov je preukázané LV č. 542. 

 

Hlasovanie: 
Za:         4                                                                   Proti:      0                      Zdržali sa:  0 

 

 

15. Žiadosť doterajšieho starostu obce Štefana Romaňáka o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 

                                                                Uznesenie č. 13 

A. schvaľuje  

vyplatenie náhrady platu doterajšiemu starostovi obce Štefanovi Romaňákovi za nevyčerpanú dovolenku 

v rozsahu  9  dní, s poukázaním na ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z.    

 

Hlasovanie: 
Za:       4                                                                     Proti:     0                       Zdržali sa:  0 

 

 

                                      16. Žiadosť Michala Hanišáka o prenájom pozemku 

                                                                 Uznesenie č. 14 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

schvaľuje 

 

           Zámer prenájmu časti pozemku KN-C 353, vedeného na LV 691 nachádzajúceho sa v katastrálnom 

území Veľký Sulín,  o výmere 18 m2 za účelom postavenia  garáže.  
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        Prenájom pozemku je z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a stanovuje sa na obdobie 5 rokov.  

Prenájom pozemku je stanovený vo výške 1.- €/m2.  

 

    Hlasovanie: 

    Za:       4                                                                    Proti:       0                             Zdržali sa:  0 

 

 

                                      17. Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v roku 2019 

                                                                 Uznesenie č. 15 

 

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne  

A. schvaľuje  

      1. termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a to:  

          8. marca, 14. júna, 30. augusta, 13. decembra  

 

    Hlasovanie: 

    Za:       4                                                                    Proti:       0                             Zdržali sa:  0 

 

                                    18. Určenie vývozov odpadov v roku  2019 

                                                               Uznesenie č.16  

 

A. berie na vedomie 

       1. vývozy komunálnych odpadov v týždňoch: 

              1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 45, 49  

 

       2.  vývozy separovaného zberu: 

                 sklo :  20.2., 18.6., 7.11.  

                 plasty:   30.1., 21.3.,30.5., 27.6., 2.8., 19.9., 31.10.2019 

                papier:   24.9.2019 

                 kovy:   15.11.2019 

                NO a VOO:  9.4., 1.10.2019 

               

          Hlasovanie: 

         Za:        4                                                                   Proti:              0                      Zdržali sa:  0 
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                      19.  Informácia o zápise do Registra poskytovateľov sociálnych služieb  

                                                               Uznesenie č.17  

 

     

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne 

schvaľuje  

Žiadosť o registráciu poskytovateľa sociálnych služieb – terénnej opatrovateľskej služby podľa zákona 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

 

     Hlasovanie: 

     Za:        4                                                                   Proti:              0                      Zdržali sa:  0 

           

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:   

                                   Milan Matviak                                                       Anna Hiľáková 

                                  Bc. Martin Kurcin                                                    starostka obce 

 

 

 

 

Zapisovateľka: Helena Malastová 


