
U Z N E S E N I E 

z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 01.06.2017 

26.144 – 26.154 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 28.  zasadnutí prerokovalo: 

1. Poverenie poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016. 

4. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2016. 

5. Prerokovanie odmeny zástupcovi starostu.  

6. Rozpočtové opatrenie 1/2017. 

7. Žiadosť o prerokovanie stavu vodnej plochy. 

8. Oboznámenie s listom Ochrancov dravcov z okresu Topoľčany. 

9. Žiadosť o vyjadrenie obce k zriadeniu hostinca v obci Súlovce.  

10. Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017. 

11. Rôzne. 

12. Ukončenie 
 

 

 

1. Poverenie poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 26.144 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Súlovciach pána Ing. Daniela Gabča vedením 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 01.06.2017 podľa  

§ 12 ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

        Juraj Štadler 

             zástupca starostu obce 

 

 

 

 

 

 

 



2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva – doplnenie programu 

Uznesenie č. 26.145 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

upravený program zasadnutia.  

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2016 

Uznesenie č. 26.146 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súlovce za rok 2016. 

 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

4. Záverečný  účet obce Súlovce  za rok 2016 

Uznesenie č. 26.147 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

1.) Záverečný účet obce Súlovce  za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

2.) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 

15 541,21 € 

 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

 



5. Prerokovanie odmeny zástupcovi starostu 

Uznesenie č. 26.148 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje  

zástupcovi starostu 

1.) odmenu za obdobie od 1.11.2016 do 31.05.2017 vo výške 7 x 250,00 EUR  

2.) mesačnú odmenu od 1.6.2017 vo výške 300,00 EUR 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

 

6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 

Uznesenie č. 26.149 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017. 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

 

7. Žiadosť o prerokovanie stavu vodnej plochy 

Uznesenie č. 26.150 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

žiadosť o prerokovanie stavu vodnej plochy 

 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 



 

 

8. List ochrancov dravcov z okresu Topoľčany 

Uznesenie č. 26.151 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

list ochrancov dravcov z okresu Topoľčany 

žiada 

Obecný úrad 

o zaslanie listov relevantným orgánom tak, ako bolo uvedené v rozprave k danému bodu. 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

9. Žiadosť o vyjadrenie obce k zriadeniu hostinca 

Uznesenie č. 26.152 

Obecné zastupiteľstvo 

súhlasí 

so zriadením hostinca v obci Súlovce číslo domu 1, na parcelách 1/1, 1/3, 1/5 a 2/4, za 

dodržania všetkých súvisiacich právnych predpisov. 

 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 

Uznesenie č. 26.154 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 



            

         Juraj Štadler 

    zástupca  starostu obce 

V Súlovciach dňa 01.06.2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

          


