
      U Z N E S E N I E 

 

z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 26.06.2014 

(29.156 – 29.163) 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 19. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Odvolanie Hlavného kontrolóra obce Súlovce. 

2. Kontrola plnenia uznesení.  

3. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

4. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2013. 

5. Plnenie rozpočtu za I. Polrok 2014. 

6. Úprava rozpočtu. 

7. Určenie platu starostu. 

8. Vyhlásenie nových volieb na hlavného kontrolóra. 
  

 

1. Odvolanie Hlavného kontrolóra obce Súlovce 

Uznesenie č. 29.156 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

vzdanie sa Ing. arch. Ota Hodála funkcie hlavného kontrolóra obce Súlovce podľa § 

18a ods. 8 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení k 30.6.2014 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 29.157 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

Správu o kontrole plnenia uznesení.  

 



 

3. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

Uznesenie č. 29.158 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

Správu o činnosti starostu od posledného zasadnutia 

4. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2013. 

Uznesenie č. 29.159 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje     

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

berie na vedomie 

1. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Súlovce za rok 2013.      

2. Správu o kontrolnej činnosti HK vykonávanej v obci Súlovce v roku 2013.   

  

5. Správa o plnení rozpočtu za I. polrok 2014 

Uznesenie č. 29.160 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

Správu o plnení rozpočtu za I. polrok 2014. 

6. Úpravu rozpočtu na rok 2014 

Uznesenie č. 29.161 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu na rok 2014. 



7. Určenie platu starostu na rok 2014 

Uznesenie č. 29.162 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

plat starostu v súlade so zákonom č. 253/94 Zb. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí  vo výške 1228 eur s navýšením o 20% spolu 1474,00 EUR 

(slovom jedentisícštyristosedemdesiatštyri eur) s účinnosťou od 1.7.2014. 

 

8. Vyhlásenie volieb na hlavného kontrolóra 

Uznesenie č. 29.163 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

vyhlasuje 

voľby na hlavného kontrolóra obce Súlovce 

žiada  

starostu obce 

           zabezpečiť vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Súlovce v súlade s príslušným 

zákonom, ako aj všeobecne záväznými predpismi obce.   

  

 

 

        Ing. Gabriel Svorad  

    starosta obce 

V Súlovciach dňa 26.06.2014 

 


