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                           z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
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V Súlovciach dňa: 02.06.2020 

  



  

Z á p i s n i c a 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 02.06.2020 

Prítomní poslanci : Ivan Pecháč,  Jozef Kasana, Peter Košela, JUDr. Ján Hodál 
 

Neprítomný poslanec:  Marián Benďák - ospravedlnený 
 

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková   
 

Starosta obce :   Ing. Gabriel Svorad – PN  

 

1.Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu obce Ivan Pecháč, poverený 

starostom obce Ing. Gabrielom Svoradom zastupovaním.  Privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že  rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní štyria poslanci.  

 

2.Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

Za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Jozefa Kasanu, JUDr. Jána Hodála.  Do návrhovej 

komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov: JUDr. Jána Hodála, Ivana 

Pecháča, Petra Košelu. Zloženie návrhovej komisie  poslanci jednohlasne schválili, určenie 

overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice zástupca starostu určil : Bc. Adriánu 

Gabčovú Geršiovú. 

Zástupca starostu oboznámil prítomných s návrhom  programu, ktorý bol zverejnený na internetovej 

stránke a na úradnej tabuli obce.  Poslanci  nemali pripomienky, súhlasili s návrhom  programu 

zasadnutia a tento schválili v znení: 
 

1) Otvorenie. 

2) Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019. 

3) Záverečný účet obce Súlovce za rok 2019. 

4) Rozpočtové opatrenie 2/2020. 

5) Rôzne.  

6) Ukončenie. 
 

Prijaté Uznesenie č. 19.144 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 
 

a) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Jozef Kasana, JUDr. Ján Hodál 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál,  Ivan Pecháč, Peter Košela 

c) berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

d) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Jozef Kasana, Judr. Ján Hodál, Ivan Pecháč,       

Peter Košela  

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

Uznesenie bolo prijaté. 



3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019 

 

Zástupca starostu požiadal pani hlavnú kontrolórku o  stanovisko k Záverečnému účtu za rok 

2019. Pani kontrolórka konštatovala, že záverečný účet bol zverejnený podľa zákona a obsahuje 

všetky povinné náležitosti. Informovala poslancov o celkových príjmoch a výdavkoch za minulý 

rok, poskytnutých úveroch obci, počiatočnom stave rezervného fondu, jeho čerpaní a stave po 

schválení použitia prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu. Ďalej 

informovala o stave úverov k 31.12.2019 a porovnala dlh obce na jedného obyvateľa od roku 2015 

do roku 2018, ktorý klesal a stúpol v roku 2019 na 108,31. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách 

môže obec prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu neprekročí 60% 

skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma ročných splátok 

návratných zdrojov financovania neprekročí 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 

rozpočtového roka. Podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov roka 2018 nebol 

prekročený tak ako ani podiel splátok. Výsledok, HK odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať 

uznesenie: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému 

účtu obce Súlovce za rok 2019, Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné 

hospodárenie bez výhrad a Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového 

hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5 145,93 EUR. Stanovisko je priložené 

k zápisnici. Pán poslanec Hodál mal pripomienky k návrhu záverečného účtu a upozornil na zmeny 

a chybu pri porovnaní rozpočtu a jeho plnení. Pani kontrolórka na chybu upozornila pracovníčku 

obecného úradu, ktorá ju odstráni. V návrhu urobila, kontrolórka, zmeny pri výpočte prebytku 

rozpočtového hospodárenia ako aj pri výpočte podielu dlhu a splátok na objeme bežných príjmov. 

Sčítacia chyba nemá vplyv na celkový výsledok hospodárenia. Pán Hodál bol proti schváleniu 

záverečného účtu. Zástupca starostu p. Pecháč požiadal o návrh uznesení a poslanci vzali na 

vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súlovce za rok 2019, 

schválili Záverečný účet obce Súlovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad a použitie 

prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 5 145,93 EUR. 

 

Prijaté uznesenie 19.145 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce 

Súlovce za rok 2019 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Jozef Kasana, JUDr. Ján Hodál, Ivan Pecháč,       

Peter Košela 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

b) schvaľuje Záverečný účet obce Súlovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez 

výhrad 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Jozef Kasana, , Ivan Pecháč, Peter Košela 

PROTI 1 JUDr. Ján Hodál 

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 



c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia  na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 5 145,93 €.  

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Jozef Kasana, Judr. Ján Hodál, Ivan Pecháč,       

Peter Košela 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

 

4. Rozpočtové opatrenie 2/2020.  

 

Zástupca starostu v tomto bode navrhol použitie rezervného fondu vo výške 1 560,00 € na 

opravu skladových priestorov pri budove Materskej školy. Jedná sa o izoláciu strechy, nový plech 

z vrchu, fatrafól, nové ríny. Cenová ponuka  je v uvedenej výške a práce by mohli byť hotové do 

dvoch týždňov. Opravu treba urobiť, pretože je to havarijný stav, do skladu zateká, plesnivie, 

opadáva fasáda. Poslanci schválili použitie rezervného fondu vo výške 1 560,00 EUR na opravu 

strechy na sklade pri materskej škole, ktorá je v havarijnom stave.  

Rozpočtové opatrenia 2/2020 sa týkali prevodu rezervného fondu do príjmov obce vo výške 

1560,00 € a ich  použitie vo výdavkoch na opravu strechy.  Poslanci schválili Rozpočtové opatrenie 

číslo 2/2020.   

 

Prijaté uznesenie 19.146 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

a) použitie rezervného fondu vo výške 1 560,00 € na opravu strechy na sklade pri 

materskej škole, ktorá je v havarijnom stave.  

b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2020. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Jozef Kasana, Judr. Ján Hodál, Ivan Pecháč,       

Peter Košela 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté.   

 

5. Rôzne 

 

Zástupca starostu Ivan Pecháč informoval poslancov o plnení uznesení a dianí v obci  od 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Projekt na riešenie zmeny organizácie dopravy 

v troch lokalitách obce Súlovce podľa cenovej ponuky bol objednaný. Keď bude hotový, stretnú sa 

poslanci na pracovnom stretnutí, aby sa dohodli na konečnom riešení. Žiadosť o odloženie termínu 

vyjadrenia sa komisárke pre osoby so zdravotným postihnutím k výzve na prijatie opatrení do 



konca júna bola napísaná dňa 11.5. a odoslaná 12.5.2020. Pán Benďák požiadal zástupcu, aby do 

programu zasadnutia zahrnul bod, oficiálne vyjadrenie poslancov či súhlasia alebo nesúhlasia 

s vybavením žiadosti o vybudovanie mosta. Pán Benďák sa nezúčastňuje na zasadnutí a keďže sa to 

týka jeho, navrhol, aby na ďalšom zasadnutí za jeho prítomnosti sa touto vecou zaoberali a aby dal 

aj starosta k tomu stanovisko.  

Ďalšie uznesenie sa týkalo zákazu vývozu akéhokoľvek odpadu na ihrisko. Zákaz bol vyhlásený 

v miestnom rozhlase hneď na druhý deň. Čo sa týka vymedzenia priestoru na skladovanie konárov, 

pán Pecháč je za to aby sa najskôr odstránili náletové dreviny. Na stavebný odpad bol pristavený 

kontajner. Občanom oznámime, že stavebný odpad, nie iný, môžu do kontajnera voziť.  

K sťažnosti obce Oponice na vypúšťanie odpadových a splaškových vôd bolo obci zaslane písomné 

stanovisko dňa 12.5.2020. V miestnom rozhlase bol vyhlásený oznam, ktorý bol zverejnený aj na 

stránke obce a vo vývesnej skrini. Pán Hodál navrhol, aby boli občania opätovne upozornení na 

zákaz vypúšťania odpadových vôd, apelovať na ohľaduplnosť ku všetkým občanom.   

Potom pán zástupca informoval poslancov, že ohľadom výzvy na vrátenie finančných prostriedkov 

z Environmentálneho fondu bolo zaslané stanovisko obce dňa 14.5.2020.  Dotknuté obce v okrese 

sa spojili a doručili dňa 18.5.2020 za každú obec jednotlivo,  stanovisko na Environmentálny fond. 

Pripravovali sa podklady a obce chcú túto záležitosť riešiť spoločne cez právnika. Pán Hodál mal 

k tomuto pripomienky pretože je tam veľa zlých vecí. Chcel ísť za prokurátorkou ohľadne ROEpu 

a tak sa chcel spýtať aj na  obstarávanie. Podľa toho by sme mohli zvážiť či môžeme ako obec niečo 

riešiť. On v tom vidí osobnú, trestnoprávnu zodpovednosť. Hovoril aj s pani kontrolórkou a zhodli 

sa na tom, že je potrebné počkať ako dopadne spoločné riešenie obcí. Obce chcú túto záležitosť 

riešiť spoločne a zastupovať ich bude jeden právnik.  

Poslanci budú priebežne informovaní. Ďalej bol zaslaný list firme MARO, zatiaľ odpoveď na to ako 

vznikol cenový rozdiel detských a edukačných prvkov na projekte „Prestavba multifunkčného 

a detského ihriska v obci Súlovce, nebola na obecný úrad doručená. Keďže neprebehla kontrola 

a úver je splatný v júli, úver bol prolongovaný. Starosta sa vráti z PN a požiada o kontrolu. 

Zástupca informoval, že Západoslovenská distribučná nám potvrdila splnenie technických 

podmienok pripojenia prípojky do distribučného zariadenia. Teraz musíme požiadať dodávateľa 

elektrickej energie o uzavretie zmluvy.  

Ďalšia informácia bola o znovuotvorení prevádzky materskej školy a počtom detí jedenásť. 

K reklamácií, podaná dňa 21.04.2020 firme TopPrimo s.r.o., ktorá realizovala „Zvýšenie 

energetickej účinnosti Domu kultúry a Obecného úradu v Súlovciach“ sa dnes vyjadril jej konateľ. 

Žiada o zhovievavosť a pochopenie pri riešení predmetnej reklamácie pretože  v súvislosti 

s opatreniami proti výskytu a šíreniu ochorenia COVID 19 je tento proces technicky a časovo 

náročnejší.  V prvej polovici mesiaca jún 2020 plánujú ukončiť technickú prípravu a v druhej 

polovici mesiaca by previedli realizáciu opravných prác, pričom o presných termínoch budú 

priebežne informovať.  

Na oplotenie cintorína bol zakúpený materiál. Na realizácii sa dohodnú poslanci, buď sa vyhlási 

brigáda, alebo sa nájde firmu, aby výstavbu uskutočnila.  

Pán Košela naplánoval brigádu na výstavbu oplotenia pri MŠ na 13.06.2020 od 8.°° hod. Požiadal 

aby v miestnom rozhlase bol vyhlásený oznam, že sa brigáda uskutoční. Tiež pán poslanec Košela 

navrhol pre deti opekačku pri príležitosti ukončenia ŠR dňa 26.06.2020. 

Keďže boli uvoľnené opatrenia, požiadali ženy cvičiace Yogu, že by chceli opätovne používať 

priestory kultúrneho domu. Poslanci nemali výhrady.  

 

 

 

6. Ukončenie. 

 

Keďže boli prerokované všetky body programu a  poslanci už nemali žiadne pripomienky, zástupca 

starostu p. Ivan Pecháč  poďakoval všetkým poslancom za účasť  a zasadnutie ukončil.   

 



Overovatelia: 

Jozef Kasana:                ..................................... 

JUDr. Ján Hodál:         .................................... 

 

Zapisovateľka:    ..................................... 

Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 

V Súlovciach dňa  02.06.2020 

 

 

                                                                                                          Ivan Pecháč 

                                                                                                     zástupca starostu obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I A 

 

z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa 02.06.2019 

 

(19.144 – 19.146) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2019. 

3. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2019. 

4. Rozpočtové opatrenie 2/2020. 

 

 

Uznesenie č. 19.144 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Ivan Pecháč, Peter Košela  

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Jozef Kasana, JUDr. Ján Hodál 

d) berie na vedomie  určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 

V Súlovciach 02.06.2020 

 

 

 

  Ivan Pecháč 

zástupca starostu obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 19.145 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súlovce 

za rok 2019 

b) schvaľuje Záverečný účet obce Súlovce za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 5 145,93  EUR. 

 

V Súlovciach 02.06.2019 

 

Ivan Pecháč 

zástupca starostu obce Súlovce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 19.146 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

schvaľuje 

 

a) použitie rezervného fondu vo výške 1 560,00 € na opravu strechy na sklade pri materskej 

škole, ktorá je v havarijnom stave 

b) Rozpočtové opatrenie č. 2/2020.  

 

V Súlovciach 02.06.2020 

 

 

Ivan Pecháč 

zástupca starostu obce Súlovce 

 

 


