
U Z N E S E N I E 

 

z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 04.12.2014 

(36.187 – 36.194) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 22. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Schválenie dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve medzi obcou Súlovce a TOVO 

s. r.o.  

2. Prenájom časti parciel vo vlastníctve obce za účelom vybudovania 

parkovacích  miest pre  Nájomný bytový dom Súlovce.  

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

5. Úprava rozpočtu. 

6. Návrh Všeobecne záväzných nariadení. 

7. Účelové viazanie finančných prostriedkov z predaja kapitálových aktív. 

8. Schválenie prevodu vlastníctva nového vodovodu (po jeho kolaudácii) do 

majetku Obce Súlovce.  
 

 

 

1. Schválenie dodatku č. 1 ku kúpnej zmluve medzi obcou Súlovce a TOVO s. r.o. 

Uznesenie č. 36.187 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve medzi obcou Súlovce a TOVO s. r.o. zo dňa 17.10.2014. 

 

2. Prenájom časti parciel vo vlastníctve obce za účelom  vybudovania  parkovacej plochy pre 

Nájomný bytový dom Súlovce 

Uznesenie č. 36.188 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 



prenájom časti parcely č. 161/1 o výmere 170 m
2
 a parcely č. 162 o výmere 41 m

2
 v k.ú. 

Súlovce spoločnosti TOVO s r.o. za účelom vybudovania parkovacej plochy pre nájomný 

bytový dom Súlovce. Nájomca TOVO s. r.o. sa zaväzuje, že po vybudovaní a kolaudácii 

odovzdá parkovacie plochy do majetku obce Súlovce za 1 EURO. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 36.189 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie     

Správu o kontrole plnenia uznesení. 

 

4. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia 

Uznesenie č. 36.190 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

Správu o činnosti starostu od posledného zasadnutia.  

 

5. Úpravu rozpočtu obce Súlovce 

Uznesenie č. 36.191 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce Súlovce na rok 2014 – rozpočtové opatrenie č. 3. 

 

6. Návrh Všeobecne záväzných nariadení.  

Uznesenie č. 36.192 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Súlovce č. 1/2015 o miestnych daniach. 



2. Všeobecne záväzné nariadenie obce Súlovce č. 2/2015 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015. 

 

7. Účelové viazanie finančných prostriedkov z predaja kapitálových aktív.  

Uznesenie č. 36.193 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

účelové viazanie finančných prostriedkov vo výške 5000 tis EUR, ktoré boli získané 

z predaja kapitálových aktív (predaj budovy popisné číslo 231). S danými prostriedkami je 

možné nakladať len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva.    

 

8. Schválenie prevodu vlastníctva nového vodovodu do majetku Obce Súlovce. 

Uznesenie č. 36.194 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

prevod vlastníctva nového vodovodu na parc. číslo 761, 762 a 763 (po jeho kolaudácii) 

v k.ú. Súlovce do majetku Obce Súlovce.  

 

 

 

        Ing. Gabriel Svorad  

    starosta obce 

V Súlovciach dňa 04.12.2014 

 

 


