
U Z N E S E N I E 

z 4. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 24.07.2015 

(8.47 – 8.56) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 4. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesenia. 

3. Žiadosť Jednoty dôchodcov.  

4. Informácia o projektoch - obecný kamerový digitálny systém. 

5. Zateplenie kultúrneho domu, obecného úradu a strechy.  

6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia. 

7. TOVO s.r.o – elektrická prípojka. 

8. Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 4/2008. 

9. Zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva 

Občianskeho združenia Ponitran. 

10. Zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva 

Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. 

11. Rôzne. 

12. Návrh na uznesenie. 
13. Ukončenie 

 

 
 

1. Program zasadnutia OZ – doplnenie 

Uznesenie č. 8.47 

       Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

doplnenie programu Obecného zasadnutia. 

                Ing. Gabriel Svorad  

                    starosta obce 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 8.48 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 



správu kontrole plnenia uznesení, 

žiada  

starostu obce 

o zaslanie listu Coop Jednote Topoľčany so žiadosťou o vypratanie priestorov budovy súpisné číslo 

64 na parcele číslo 160 v k. ú. Súlovce do 31.10.2015. 

                          Ing. Gabriel Svorad  

              starosta obce 

 

3. Žiadosť Obecnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Súlovciach 

Uznesenie č. 8.49 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje 

mimoriadnu dotáciu Obecnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska vo výške 400 Eur. 

 
         Ing. Gabriel Svorad  

         starosta obce 

 

4. Informácia o projektoch – obecný kamerový digitálny systém 

Uznesenie č. 8.50 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

informáciu o projekte – obecný kamerový digitálny systém. 

 
         Ing. Gabriel Svorad  

         starosta obce 

 

5. Zateplenie kultúrneho domu, obecného úradu a strechy 

Uznesenie č. 8.51 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie     

možnosť zateplenia kultúrneho domu, obecného úradu a strechy, 



žiada starostu obce 

o zabezpečenie predbežného rozpočtu zateplenia kultúrneho domu, obecného úradu a strechy a jeho 

predloženie na nasledujúce rokovanie Obecného zastupiteľstva. 

         Ing. Gabriel Svorad  

             starosta obce 

 

6. Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

Uznesenie č. 8.52 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie 

možnosť rekonštrukcie verejného osvetlenia. 

 

         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 

 

7. TOVO s.r.o. – elektrická prípojka 

Uznesenie č. 8.53 

Obecné zastupiteľstvo 

 

schvaľuje, že 
 

      Obec Súlovce povoľuje bezodplatné zriadenie vecného bremena formou zmluvy o budúcej 

zmluve na zriadenie vecného bremena v prospech budúceho oprávneného Západoslovenská 

distribučná a.s., Čulenova 6, 916 47 Bratislava na vybudovanie elektroenergetického zariadenia 

a s tým vyplývajúce ostatné práva budúceho oprávneného uvedené v zmluve o budúcej zmluve 

o zriadení vecného bremena, ktoré bude vybudované podľa PD na pozemku vo vlastníctve obce 

Súlovce, k. ú. Súlovce, parc. číslo 215/1 o výmere 25 600 m2. 

 
         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 

 

 

8. Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 4/2008 

Uznesenie č. 8.54 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  



schvaľuje 

 Dodatok č. 2/2015 k VZN č. 4/2008. 

         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 
 

9. Zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva 

Občianskeho združenia Ponitran 

Uznesenie č. 8.55 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach                 starosta nepodpísal uznesenie  

                                   (zákon 369/1990 Zb. § 13 ods. 6)  

zrušuje  

uznesenie číslo 7.46 zo dňa 3.7.2015 - vstup obce do Občianskeho združenia Ponitran, o.z., 956 13 

Hrušovany 133 a zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno–súkromného partnerstva 

Občianskeho združenia Ponitran, o.z., 956 13 Hrušovany 133 od 3.7.2015. 

 

Ing. Gabriel Svorad  

             starosta obce 

 

10. Zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva 

Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 

Uznesenie č. 8.56 

   starosta nepodpísal uznesenie  

                                                                            (zákon 369/1990 Zb. § 13 ods. 6)  

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Združenia 

mikroregiónu SVORNOSŤ. 

         Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

V Súlovciach dňa 24.07.2015 

          
Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 



 

 

           

 


