Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA
č. 1
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 04.12.2018

V Súlovciach dňa: 04.12.2018

Zápisnica
z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 04.12.2018
Prítomní novozvolení poslanci: Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, Jozef Kasana,
Marián Benďák
Prítomní doterajší poslanci:

Starosta obce :

Juraj Štadler, Ing. Daniel Gabčo, Peter Paučír,
PaedDr. Monika Barátová, Marián Benďák

Ing. Gabriel Svorad

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková
Predsedníčka miestnej volebnej komisie: Mária Zacharová
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Svorad.
Privítal prítomných na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva. Všetci boli
pozvaní pozvánkou, ktorá obsahovala miesto, čas a program rokovania. Zdôraznil účel
ustanovujúceho zasadnutia a určil zapisovateľku zápisnice pani Bc. Adriánu Gabčovú
Geršiovú a za overovateľov zápisnice poslancov – Mariána Benďáka a Jozefa Kasanu.
Zloženie overovateľov zápisnice, ako aj určenie zapisovateľky, poslanci jednohlasne schválili.
Potom požiadal predsedníčku miestnej volebnej komisie pani Máriu Zacharovú, aby
oboznámila prítomných o výsledkoch volieb starostu a o výsledkoch volieb poslancov
obecného zastupiteľstva zvolených vo voľbách konaných dňa 10.11.2018. Informácia je
priložená k zápisnici ako príloha č. 1.
Po prečítaní informácie o výsledku volieb odovzdala pani Zacharová insígnie
novozvolenému starostovi Ing. Gabrielovi Svoradovi. Následne novozvolený starosta zložil
zákonom predpísaný sľub v súlade s § 13 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.
n. p. (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“) a podpísal jeho písomné vyhotovenie, ktoré je
prílohou č. 2 tejto zápisnice. Starosta následne podpísal „Čestné vyhlásenie k nezlučiteľnosti
funkcií“, ktoré je prílohou zápisnice.
Novozvolení poslanci zložili zákonom predpísaný sľub v súlade s § 26 Zákona
o obecnom zriedení tak, že podpísali jeho písomné vyhotovenie, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto
zápisnice. Nato starosta skonštatoval, že novozvolené Obecné zastupiteľstvo Obce Súlovce je
uznášaniaschopné. Poslanci podpísali „Čestné vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií, ktoré sú
prílohou zápisnice.
Vystúpenie novozvoleného starostu Ing. Gabriela Svorada bolo ďalším bodom
programu. Poďakoval doterajším poslancom a novým poslancom zaželal dobrú spoluprácu na
najbližšie štyri roky. Taktiež poďakoval miestnej volebnej komisii za ich prácu. Noví poslanci
prichádzajú s novými myšlienkami. Hlavnou prioritou v najbližších štyroch rokoch je
odkanalizovanie obce a doriešenie vývozu tekutého komunálneho odpadu do Oponíc.
Navrhuje stretnutie poslancov s poslancami a starostom obce Oponice.

V ďalšom bode oboznámil poslancov s navrhovaným programom a požiadal ich
o pripomienky. Poslanec pán Ivan Pecháč navrhol aby z programu boli vypustené body číslo
11. Návrh komisií OZ a voľba predsedov, bod číslo 12. Určenie platu starostu obce a bod
číslo 14. Delegovanie poslanca OZ do rady školy pri MŠ Súlovce. Poslanci súhlasili, nemali
už k programu žiadne pripomienky a ten bol schválený jednohlasne v tomto znení:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, prevzatie
osvedčenia o zvolení za starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie
osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ.
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu
zástupcu starostu.
11. Správa mandátovej komisie.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0

Starosta predložil návrh zloženia:
návrhovej komisie: JUDr. Ján Hodál, Peter Košela, Ivan Pecháč
mandátovej komisie: JUDr. Ján Hodál, Marián Benďák, Ivan Pecháč
Poslanci jednohlasne schválili zriadenie návrhovej a mandátovej komisie.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,

Jozef Kasana, Marián Benďák,
PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0

Poverenie poslanca zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva bol ďalším bodom
programu. Starosta navrhol za poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva pána Mariána Benďáka. Poslanci podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona
o obecnom zriadení za podmienok v citovaných ustanoveniach poverili poslanca Mariána
Benďáka zvolávať a viesť zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0

Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu sa poslanci
dohodli, že prerokujú na pracovnom stretnutí dňa 10.12.2018. Na tomto stretnutí sa chcú
zaoberať aj návrhom komisií, ich zložením, delegovaním člena do rady školy ako aj platom
starostu. Starosta informoval poslancov aké komisie doteraz pracovali a ktorí poslanci boli
predsedovia komisií. Zoznam a zloženie komisií bude doručený poslancom na pracovné
stretnutie. Pani PaedDr. Monika Barátová ako členka rady školy poslancom predloží zloženie
rady školy a rokovací poriadok.
Správa mandátovej komisie bola ďalším bodom programu. Starosta požiadal
predsedu mandátovej komisie JUDr. Hodála aby prečítal správu, ktorá je priložená
k zápisnici. Komisia overuje, že starosta obce a poslanci obecného zastupiteľstva zložili
zákonom stanovený sľub, prevzali osvedčenie o zvolení vydané miestnou volebnou komisiou
a nevykonávajú ani jednu z funkcií uvedených v ustanovení § 13 ods. 3 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré sú nezlučiteľné
s funkciou starostu a poslanca OZ. Poslanci OZ predloženú správu na vedomie.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI

0

ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0

Ďalším bodom bola diskusia. Do diskusie sa ako prvý prihlásil v danom okamihu už
bývalý poslanec p. Gabčo, ktorý v prvom rade poďakoval svojim kolegom za úžasnú
spoluprácu, ktorá začala pred ôsmimi rokmi a ako sa postupne ukázalo, dokázali v obci
vykonať významné kroky k tomu, aby obec mohla zrealizovať v posledných 4 rokoch viacero
rozsiahlych projektov, ktoré minimálne v okrese Topoľčany nemajú konkurenciu. Prvé štyri
roky sa niesli v znamení riešenia problémov so starostom, ktorý musel pod tlakom poslancov
vyriešiť predovšetkým svoje finančné problémy a resty, a musel pochopiť, že bez toho nebude
možné obec posunúť dopredu. Aj noví poslanci musia pochopiť, že oni rozhodujú
o smerovaní obce, že oni sú ten rozhodujúci prvok, ktorý musí ukontrolovať zákonnosť
krokov obce, ako aj starostu, oni zdvíhajú pri hlasovaní ruky za to, čo má byť najlepším
riešením pre obec bez ohľadu na starostu, ktorý je v tomto reťazci výkonným orgánom a teda
hlavná zodpovednosť je na poslancoch a nie starostovi. Žiaden starosta, bez kvalitnej práce
poslancov, nemá šancu uspieť. Staro-nový starosta bol úspešný pri vybavovaní projektov pre
obec, asi všetkým prítomným zo známych dôvodov, začo mu patrí vďaka, ale poslanci nesmú
zabudnúť, že tento starosta je súčasne „neriadenou strelou“, ktorá nesmie mať prístup
k finančným zdrojom a len takto môžu spoločne dosiahnuť potrebnú symbiózu k realizácii
ďalších, pre obec potrebných, projektov. Tak isto zdôraznil, že v súčasnosti starí poslanci
odovzdávajú tým novým obec v dobrej finančnej kondícii, obec nemá skoro žiadne dlhy,
dokonca má vytvorený rezervný fond, predčasne boli splatené viaceré úvery z predošlých
projektov a tak existujú predpoklady pre ďalší želaný rozvoj obce. Nedoriešené zostali len
niektoré z pohľadu náročnosti menej významné, ale aj tak dôležité veci, ktoré musí nové OZ
doriešiť: náhradu poškodených elektrických rúr v kuchyni DK, náhradu rozbitého zrkadla
v DK, vrátenie alebo dočerpanie zálohy 500 € na výrobu kľúčov, bránu na miestnom cintoríne
tak, aby tento bol uzamykateľný v zmysle príslušného VZN, doriešiť s novým starostom
Oponíc vhodný spôsob zvozu tekutého odpadu na ČOV v Oponiciach a doriešenie nedoplatku
daní od spoločnosti Slov Forest AJ. Na záver poprial novým poslancom veľa úspechov pri
neľahkej a zodpovednej práci.
Starosta poďakoval pánovi Gabčovi. Informoval ešte poslancov, že dočasný zberný
dvor na biologický odpad bude do jari na ihrisku. Pani Barátová pripomenula starostovi, že
nesvieti pri novostavbe rodiny Fodorových lampa a tiež aj pri č. 221 kde žije rodina
Slámková. Starosta zabezpečí opravu lámp.
Keďže boli prerokované všetky body programu a poslanci už nemali žiadne
pripomienky, požiadal starosta predsedu návrhovej komisie pána JUDr. Ján Hodála, aby
prečítal návrh uznesenia. Uznesenia boli schvaľované priebežne.
Starosta poďakoval všetkým poslancom za účasť na ustanovujúcom
Obecného zastupiteľstva a zasadanie zastupiteľstva ukončil.

zasadnutí

Overovatelia:
Marián Benďák
Jozef Kasana
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce
V Súlovciach dňa 04.12.2018

UZNESENIE
z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce
zo dňa 04.12.2018
(1.1. – 1.6.)
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, prevzatie
osvedčenia o zvolení za starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie
osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia OZ.
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu
zástupcu starostu.
11. Správa mandátovej komisie.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver.

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .

Uznesenie č. 1.1
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľky – Bc. Adriána Gabčová Geršiová
2. určenie overovateľov zápisnice: Marián Benďák, Jozef Kasana

V Súlovciach 04.12.2018
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

2. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí.
Uznesenie č. 1.2
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

A. b e r i e n a v e d o m i e
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu

B. k o n š t a t u j e
že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili
a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub.
V Súlovciach 04.12.2018

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

3. Schválenie programu 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ obce Súlovce

Uznesenie č. 1.3
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
upravený program 1. ustanovujúceho zasadnutia OZ Súlovce v znení:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií, prevzatie
osvedčenia o zvolení za starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva, prevzatie
osvedčení o zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva.
6. Príhovor starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie.
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

a viesť zasadnutia OZ.
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude vykonávať funkciu
zástupcu starostu.
11. Správa mandátovej komisie.
12. Diskusia.
13. Schválenie uznesenia.
14. Záver.
V Súlovciach 04.12.2018

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

4. Voľba návrhovej a mandátovej komisie

Uznesenie č. 1.4
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení –
1. zriaďuje návrhovú komisiu
v zložení:
predseda komisie: JUDr. Ján Hodál
členovia komisie: Peter Košela, Ivan Pecháč
2. zriaďuje mandátovú komisiu:
predseda komisie: JUDr. Ján Hodál
členovia komisie: Marián Benďák, Ivan Pecháč
V Súlovciach 04.12.2018

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

5. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného
zastupiteľstva 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. 1.5
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
poveruje
zvolávaním a vedením zasadnutí 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 poslanca Mariána Benďáka.
V Súlovciach 04.12.2018
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce
6. Správa mandátovej komisie

Uznesenie č. 1.6
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie
predloženú správu mandátovej komisie

V Súlovciach 04.12.2019

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

V Súlovciach dňa 04.12.2018

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce Súlovce

