
 

U Z N E S E N I E 

 

z 1. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 20.02.2015 

(3.20 – 3.24) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 1. mimoriadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Schválenie prílohy k žiadosti na ŠFRB. 

2. Úprava rozpočtu obce Súlovce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 

1. 

3. Schválenie VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach  trhový poriadok obce 

Súlovce. 

4. Schválenie VZN č. 4/2015 o zásadách nakladania s bytmi vo 

vlastníctve obce.  

5. Schválenie nájomnej zmluvy za účelom vybudovania spevnených 

plôch (parkovisko).  
 

 

 

 

1. Príloha k žiadosti na ŠFRB. 

Uznesenie č. 3.20 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 Prílohu k žiadosti na ŠFRB.   

 

 
        Ing. Gabriel Svorad 

            starosta obce 
V Súlovciach dňa 20.2.2015 

 



 

 

2. Úprava rozpočtu obce Súlovce na rok 2015 – rozpočtové opatrenie č. 1 

Uznesenie č. 3.21 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

 

Investičný zámer: kúpu nájomných bytov v bytovom dome  v sume  625 860,- € 

Spôsob financovania: - úver ŠFRB 60%    t. j.            375 510,- €

  

     Dotácia NDV RR SR 40% t.j.      250 340,- € 

Dofinancovanie výstavby bytových domov z rozpočtu obce t.j.                    10,- € 

Financovanie technickej vybavenosti bude hradené  

z rozpočtu obce                                            10,- €  

 

Predloženie žiadosti o úver zo ŠFRB a s výškou 

Požadovaného úveru v predpokladanej sume    375 510,- € 

 

Predloženie žiadosti o dotáciu z NDV RR SR 

a s výškou požadovanej dotácie v predpokladanej sume   250 340,- € 

 

Spôsob zabezpečenia záväzku: nehnuteľnosťou – 14 b.j. 

Nájomný bytový dom Súlovce súpisné číslo 231  

Nájomný charakter bytov na dobu 30 rokov 

 

Úpravu rozpočtu obce na rok 2015 

Zapracovanie splátok do rozpočtu obce počas trvania zmluvného vzťahu a zapracovanie 

minimálne troch splátok úveru ŠFRB na bytový dom z rozpočtu obce na rok 2015 

Vo výške 3624,- € 

 
        Ing. Gabriel Svorad 

            starosta obce 
V Súlovciach dňa 20.2.2015 

 

3. VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok obce Súlovce 

Uznesenie č. 3.22 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 



VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 

miestach a trhový poriadok obce Súlovce. 

 
          Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce 
V Súlovciach dňa 20.2.2015 

4. VZN č. 4/2015 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce. 

Uznesenie č. 3.23 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

VZN č. 4/2015 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce. 

 
         Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce 
V Súlovciach dňa 20.2.2015 

 

5. Nájomná zmluva za účelom vybudovania spevnených plôch 

Uznesenie č. 3.24 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

Nájomnú zmluvu a dohodu so zriadením vecného bremena týkajúcej sa parcely č. 162 

a parc. č. 161/1 o výmere 211 m2 v k. ú. Súlovce a časti nehnuteľnosti parc. č. 162 

o výmere 41 m
2
 a parc č. 161/1 o výmere 170 m

2
. Prenajímaná plocha je vyznačená 

v priloženej situácii, ktorá spolu so snímkou z katastrálnej mapy tvorí nedeliteľnú 

súčasť zmluvy.  

 
        Ing. Gabriel Svorad 

            starosta obce 
V Súlovciach dňa 20.2.2015 

 

 


