
U Z N E S E N I A 

z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

                                      zo dňa 10.09.2019 

 

                                         (12.86 – 12.98) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 10.  zasadnutí prerokovalo nasledovný program: 
 

 

1. Otvorenie. 

2. Delegovanie troch zástupcov obce do rady školy pri MŠ Súlovce na štvorročné 

funkčné obdobie od 22.9.2019. 

3. Prerokovanie žiadosti Ing. Bakytu. 

4. Rekonštrukcia WC v Kultúrnom dome. 

5. Rôzne. 

6. Ukončenie. 

 

 

Uznesenie č. 12.86 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Ivan Pecháč, Jozef Kasana 

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Peter Košela, Marián Benďák 

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

 
V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 12.87 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

deleguje  

 

zástupcov obce do rady školy pri MŠ Súlovce  p. Gabrielu Šiškovú, Ivana Pecháča a Jozefa 

Kasanu na štvorročné obdobie od 22.09.2019. 

 

 

V Súlovciach 10.9.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 10.88 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

schvaľuje: 

 

Zámer na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku evidovaného na Okresnom 

úrade Topoľčany, katastrálny odbor, pre obec Súlovce, kat. územie Súlovce, na LV č. 959 ako 

parcela reg. „C“, č. 833/4, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 23 m²  manželom 

Ing. Petrovi Bakytovi, rod. Bakytovi, nar. 10.1.1980 a Miroslave Bakytovej rod. Filipejovej, 

nar. 8.3.1986, obaja bytom Bernoláková 2046/5, 955 01 Topoľčany, občania SR a to ako 

prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je 

skutočnosť, že sa jedná o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ 

využije na zlepšenie prístupu k svojmu pozemku, parcela č. 581/5, na ktorom plánuje 

výstavbu rodinného domu, za cenu 8,50 €/m², teda celkovo 195,50 €. Náklady na 

vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci. 

 
 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 12.89 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje uchádzača na rekonštrukciu WC v Kultúrnom dome spol. Gemat Oponice 

s termínom dokončenia do 1.11.2019,  

b) schvaľuje  použite finančných prostriedkov z rezervného fondu z dôvodu havarijného stavu 

WC v Kultúrnom dome Súlovce,  

c) schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 12.90 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje použitie peňažných prostriedkov vo výške 100,- € na občerstvenie na kultúrne 

podujatie Oponický pedál, 

 

b) žiada poslanca Ivana Pecháča o zabezpečenie organizovania a občerstvenia na toto podujatie. 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 



Uznesenie č. 12.91 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o prerokovanie možnosti navýšenia dotácie na akciu Kultúrne Vianoce 

s predsedom mikroregiónu Západný Tribeč Ing. Andrejom Čopíkom. 

 

Termín: do 17.10.2019 
 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 12.92 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o vyjadrenie sa k faktúre za spracovanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“  od 

spoločnosti Progrant, s.r.o., Bratislava. 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 12.93 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) konštatuje, že uznesenie č. 2.13 zo dňa 24.1.2019 doposiaľ splnené nebolo, 

b) ruší, uznesenie č. 2.13 zo dňa 24.1.2019, 

c) nesúhlasí so zriadením generálneho kľúča na budovách v správe obce Súlovce, 

d) žiada o vrátenie zálohy poskytnutej na zabezpečenie výmeny zámkov. 

 

Termín: do 17.10.2019 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 
 

Uznesenie č. 12.94 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) žiada starostu obce o zabezpečenie prostredníctvom správcu bytového domu vypratania bytu 

č.3 v bytovom dome súpisné č. 231 Súlovce a jeho následné sprístupnenie novému 

nájomníkovi. 

Termín: do 25.9.2019  

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 



Uznesenie č. 12.95 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce o zorganizovanie pracovného stretnutia s  projektantkou, na posúdenie 

možnosti vypracovania projektu na rekonštrukciu MŠ v rámci výzvy. 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 12.96 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o zistenie cenovej ponuky na zabezpečenie kamerového systému na 

multifunkčom ihrisku. 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 12.97 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) berie na vedomie, správu hlavnej kontrolórky k uzneseniu č. 6.60, písm. a), zo dňa 18.6.2019 

b) žiada starostu obce, aby do programu nasledujúceho zasadnutia zaradil bod - prerokovanie 

vyplatených faktúr za Nájomný bytový dom č. 231, po uzatvorení kúpnej zmluvy so 

spoločnosťou TOVO, s.r.o.  

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 12.98 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje nákup materiálu na svojpomocnú opravu mostíka medzi pohostinstvom a predajňou 

COOP Jednota. 

 

V Súlovciach 10.09.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 


