
 

U Z N E S E N I A 

 

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa 24.01.2019 

 

(2.7. – 2.22) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 

 

        1.Otvorenie 

        2. Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie, určenie        

            overovateľov a zapisovateľa 

 3.Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu 

 4.Návrh komisií OZ, voľba predsedov 

 5.Určenie platu starostu 

 6.Delegovanie poslanca do Rady školy pri MŠ Súlovce 

 7.Kontrola plnenia uznesení 

 8.Priority na nasledujúce volebné obdobie 

 9.Rôzne 

10.Ukončenie 
 

Uznesenie č. 2.7 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a)  schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Peter Košela a Ivan Pecháč                 

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

d)  berie na vedomie určenie zapisovateľky: Gabriela Šišková 

 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 2.8 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a)berie na vedomie určenie  zástupcu starostu obce Súlovce poslanca Ivana Pecháča 

b)schvaľuje mesačnú odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu poslancovi Ivanovi Pecháčovi  

vo výške 50 €  

 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 
 



 

Uznesenie č. 2.9 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) zriaďuje Komisiu na ochranu verejného záujmu, ktorej členmi budú všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva 

b) volí za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu JUDr. Jána Hodála 

 
 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 
 

 

Uznesenie č. 2.10 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) zriaďuje Komisiu na inventarizáciu majetku obce, ktorej členmi budú všetci poslanci obecného 

zastupiteľstva 

b) volí za predseda Komisie na inventarizáciu majetku obce Petra Košelu 

 
 

 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 2.11 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

sa uznieslo na výške platu  starostu obce a tento mu určuje v plnej výške podľa zákona č. 253/1994 

o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov s 0 % navýšením. 

 
 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 



Uznesenie č. 2.12 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

deleguje  poslanca JUDr. Jána Hodála za člena Rady školy pri Materskej škole v Súlovciach 

 
 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

  

Uznesenie č. 2.13 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada starostu obce o neodkladné splnenie Uznesenia č. 2.10 zo dňa 4.2.2011- zabezpečenie 

výmeny zámkov na kultúrnom dome  a „svadobke“  a spracovanie návrhu systému zapožičiavania   

kľúčov. 

Termín 15.02.2019 

 

 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 
 

 

Uznesenie č. 2.14 
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

žiada starostu obce, aby prejednal s oprávneným dopravným inžinierom možnosť riešenia 

dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci Súlovce, nechal vypracovať projekt 

a zabezpečil jeho realizáciu v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom OR PZ Topoľčany.  

Termín: 28.02.2019 

 

 
V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 
 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 2.15 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

a) konštatuje, že starosta obce si neplní povinnosti  vyplývajúce z Uznesenia č. 20.120 zo dňa 

29.04.2013- zaraďovanie do programu zasadnutí obecného zastupiteľstva bod – Informácia 

o činnosti starostu obce Súlovce za obdobie od predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva  

b) žiada starostu obce o zjednanie nápravy 
 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

  

 

Uznesenie č. 2.16 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada starostu obce, aby písomne vyzval občanov, ktorí sú zodpovední za poškodenie elektrických 

rúr a zariadenia dámskych toaliet v Kultúrnom dome obce Súlovce na náhradu vzniknutej škody.  

Termín: 15.02.2019. 
 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

  

 

Uznesenie č. 2.17 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada starostu obce o zabezpečenie vymoženia dlžnej pohľadávky na dani od spoločnosti SLOV 

FOREST AJ.  

Termín 31.03.2019 
 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

  



 

Uznesenie č. 2.18 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje investičný zámer - kúpu bytového domu ( 48 sociálnych bytov) za podmienok 

a štandardov stanovených  ŠFRB, kúpa bude financovaná za podmienok dotácie Ministerstva 

dopravy a výstavby SR a úverovaná za podmienok ŠFRB  
 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

  

 

Uznesenie č. 2.19 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada kontrolórku obce o preverenie ekonomických a právnych možností založenia  s. r. o. obcou 

Termín : do najbližšieho zastupiteľstva  
 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

  

Uznesenie č. 2.20 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

odporúča starostovi obce, aby v prípade konania akéhokoľvek  verejného obstarávania  nominoval 

do výberových komisií všetkých poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce  

 

 

 



Uznesenie č. 2.21 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada starostu obce, aby zabezpečil zverejnenie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva  na 

webovej stránke obce 

 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce  

 

Uznesenie č. 2.22 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

schvaľuje, aby usporiadanie športových podujatí v kultúrnom dome bolo pre občanov obce 

Súlovce bezplatné 

 
 

V Súlovciach 24.01.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

  

 

 


