
U Z N E S E N I A 

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa 18.6.2019 

 

(6.52 – 6.62) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 6. Riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Správa o činnosti starostu obce.  

4. Schválenie dodatku č. 9 k Zmluve číslo: 66200001 o zabezpečení 

komplexného nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi  

nebezpečnými odpadmi obce s ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 

5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

6. Zloženie novej školskej rady pri MŠ Súlovce. 

7. Spôsob nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce.  

8. Prehodnotenie platných zmlúv. 

9. Prehodnotenie rozhodnutia komisie ROEP z roku 2015. 

10. Rôzne. 

11. Ukončenie. 

 

Uznesenie č. 6.52 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje 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: Bc. Adriana Gabčová Geršiová 

 
V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 6.53 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) konštatuje,  že zostali nesplnené uznesenia č. 2.13, 2.14, 4.46, ktoré zostávajú naďalej 

v platnosti  

b) žiada starostu obce o zabezpečenie ich plnenia 

 

 

V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 



Uznesenie č. 6.54 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie správu o činnosti starostu obce 

 

 
V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 6.55 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje dodatok č. 9 k Zmluve číslo: 66200001 o zabezpečení komplexného 

nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi 

obce so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 

 
V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 6.56 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  

 

zmenu nastavenia vypínania a zapínania verejného osvetlenia.  

 

V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 6.57 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

 Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

 

 

V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 



 

Uznesenie č. 6.58 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  sedem člennú Radu školy pri MŠ v Súloviach na štvorročné volebné obdobie od 

22.9.2019 v  zložení : 1 pedagogický zamestnanec MŠ, 1 nepedagogický zamestnanec MŠ, 2 

zástupcovia rodičov detí navštevujúcich MŠ, 3 zástupcovia delegovaní obcou Súlovce, z toho 

minimálne 1 poslanec obecného zastupiteľstva. 

       

V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 6.59 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie informáciu o spôsobe nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce, podrobný 

postup bude prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva dňa 

27.6.2019 o 18.00 hod. v budove obecného úradu obce Súlovce. 

 
V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 6.60 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada hlavnú kontrolórku o prehodnotenie vyplatených faktúr, ktoré sa týkajú odstránenia 

zistených závad na bytovom dome súp. č. 231 od doby po uzatvorení Kúpnej zmluvy so 

spoločnosťou TOVO, s.r.o. dňa 10.8.2018  

b) žiada starostu obce aby po výmene tonerov v multifunkčom zariadení SHARPDESK 

vypovedal zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Scharp Business Systems Slovakia, s.r.o., 

Technická 2, Bratislava  

c) žiada starostu obce o vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Lindstrom  

d) žiada starostu obce o vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Ekotec spol. s.r.o. 

Lamačská cesta č. 20, Bratislava,  

e) žiada starostu obce aby po uplynutí ochrannej doby 24 mesiacov vypovedal zmluvu 

uzatvorenú so spoločnosťou Bc. Jana Magdolenová, Za humnami 511/52, Podhajská. 

 

  
V Súlovciach 18.6.2019 

 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 



 

Uznesenie č. 6.61 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) žiada starostu obce o poskytnutie Rozhodnutia  komisie ROEP zo dňa 15.7.2015 spolu 

s dokumentačným materiálom Komisii pre ochranu verejného záujmu obecného úradu 

Súlovce do budúceho zasadnutia OZ. 

 

  
V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 
 

Uznesenie č. 6.62 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) žiada starostu obce o zvolanie pracovnej porady obecného zastupiteľstva v prípade, že 

stavebný úrad rozhodne o povolení rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v Súlovciach  

b) konštatuje, že 
- je vypracovaný projekt na „Stavebné úpravy – oprava strechy a výmena otvorových 

konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“ , na ktoré je možné požiadať o dotáciu 

zo štátneho rozpočtu 

- celkové  náklady by predstavovali na opravu 29 987,44 EUR, z ktorých financovanie 

vlastných zdrojov obce by boli 1 499,37 EUR 

c) schvaľuje 

- Podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Stavebné úpravy – oprava strechy a výmena 

otvorových konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“, Výzva číslo V. P 

HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom 

ciele projektu sú v súlade s  platným programom rozvoja obce. 

- Súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov. 

 

 
V Súlovciach 18.6.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 


