
U Z N E S E N I A 

z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa 15.12.2019 

 

(15.110 – 15.119) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom 15.  zasadnutí prerokovalo nasledovný program: 

 
 

1. Otvorenie 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020. 

3. Rozpočet obce Súlovce na roky 2020 – 2022. 

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

5. Návrh VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

6. Návrh VZN č. 2/2019 o miestnych daniach.  

7. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení. 

8. Rôzne.  

9. Ukončenie. 

 

Uznesenie č. 15.110 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení :  Ivan Pecháč, Peter Košela, Jozef Kasana 

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice:  Marián Benďák, Jozef Kasana 

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

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 15.111 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022. 

 

b) schvaľuje 

rozpočet na rok 2020. 

 

c) berie na vedomie 

rozpočty na roky 2021 – 2022. 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 



Uznesenie č. 15.112 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov 

v Súlovciach pre rok 2020 vo výške 500 Eur.   

 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 15.113 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 15.114 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  

 

1.) VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

2.) VZN č. 2/2019 o miestnych daniach. 

3.) VZN č. 3/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy. 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 15.115 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 8 písm. e) zákona 



č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov o výmere 23 m2 vo 

vlastníctve obce Súlovce, k. ú. Súlovce, obec Súlovce, okres Topoľčany 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, manželom Ing. 

Petrovi Bakytovi, rod. Bakytovi, nar. 10.01.1980 a Miroslave Bakytovej rod. Filipejovej, 

nar. 8.3.1986, obaja bytom Bernoláková 2016/5, 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 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 15.116 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť na povolenie výstavby  rodinného domu v extraviláne obce Súlovce na parcele číslo 288/4. 

Po doplnení listu vlastníctva poslanci opätovné žiadosť prerokujú.   

 

 

 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 15.117 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť Adriany a Andreja Paučíra o zakúpenie kanalizačných rúr. Odporúča pozvať žiadateľov 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súlovciach na osobné prehodnotenie.  

 

V Súlovciach 15.12.2019. 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 



Uznesenie č. 15.118 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z jeho mesačného platu za všetky mesiace roka 

2019 

 

 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 15.119 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada  

 

starostu obce 

 

preveriť možnosť odkúpenia budovy Materskej školy do vlastníctva obce.  

 

 

 

 

V Súlovciach 15.12.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

           


