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Z Á P I S N I C A  

  

 

                           zo 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa: 15.12.2019  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

V Súlovciach dňa: 15.12.2019 

  



 

  

Z á p i s n i c a 

z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 15.12.2019 

Prítomní poslanci : Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák,  Peter Košela,  

 

Neprítomný: JUDr. Ján Hodál 

  

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková 

Starosta obce :   Ing. Gabriel Svorad  

1.Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Svorad.  Privítal 

všetkých prítomných a skonštatoval, že  rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní štyria 

poslanci.  

 

2.Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

Starosta oboznámil prítomných s návrhom  programu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke 

a na úradnej tabuli obce, spýtal sa poslancov, či má niekto k navrhovanému programu pripomienky.   

Poslanci nemali žiadne pripomienky  program zasadnutia schválili v tomto znení: 

 

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. 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol zástupca starostu poslancov: Mariána Benďáka, Jozefa 

Kasanu.  Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov  Ivana 

Pecháča, Petra Košelu a Jozefa Kasanu. Zloženie návrhovej komisie  poslanci jednohlasne schválili, 

určenie overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil : Bc. Adriánu 

Gabčovú Geršiová 

Prijaté 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 



 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák,       

Peter Košela 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 

 

Starosta požiadal hlavnú kontrolórku aby prečítala stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu na rok 2020.  Stanovisko je priložené k zápisnici. Poslanci vzali na vedomie stanovisko 

hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020 - 2022.  

 

4. Rozpočet obce Súlovce na roky 2020 – 2022. 

 

Rozpočet na roky 2020 – 2022 bol ďalším bodom programu. Poslanci schválili rozpočet na rok 

2020 a vzali na vedomie rozpočty na roky 2021 – 2022.  

 

Prijaté 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. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 



5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Základnej organizácie Jednoty 

dôchodcov pre rok 2020. 

 

Pri príprave rozpočtu bolo v rozpočte počítané aj s poskytnutím dotácie o ktorú požiadala 

v stanovenej lehote Základná organizácie Jednoty dôchodcov pre rok 2020. Poslanci súhlasia aby 

bola JD poskytnutá dotácia na podporu kultúry a športu pre rok 2020 vo výške 500 Eur. Poslanec 

pán Benďák bol za vyššiu dotáciu. Starosta navrhol poskytnúť finančný príspevok aj pre 

rímskokatolícku cirkev farnosť Oponice. Žiadosťou rímskokatolíckej cirkvi sa poslanci zaoberali na 

svojom zasadnutí a navrhli zbierku občanov. Farníci prispeli na zariadenie zbierkou, ktorú 

vyzbierali v obci Súlovce. V obci Oponice požiadala rímskokatolícka cirkev o dotáciu, ktorú im 

obec poskytla. Nám takáto žiadosť nebola doručená.  

 

Prijaté 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.  

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, ,  

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 1 Marián Benďák   

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. 

 

Starosta požiadal pani kontrolórku aby prečítala plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020. Plán je 

priložený k zápisnici. Poslanec pán Pecháč požiadal, aby bola do plánu zahrnutá aj kontrola VZN 

o zásadách nakladania s bytmi. Plán kontrolnej činnosti poslanci schválili. 

 

Prijaté Uznesenie č. 15.113 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

 plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.    

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 



 

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

odpady. Návrh  VZN č. 2/2019 o miestnych daniach. Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka 

v školskom zariadení. 

 

Poslanci sa ďalej zaoberali návrhmi všeobecne záväzných nariadení. Miestny poplatok za 

komunálne odpady ktorý bol navrhnutý na 0,07 € na osobu a kalendárny deň, navrhli poslanci 

zvýšiť na 0,082 € a 0,40 € pre právnické osoby a FO podnikateľov  z dôvodu zvýšených nákladov 

na odvoz a skládkovanie od firmy ENVI-GEOS. Starosta poslancom predložil dodatok zmluvy tejto 

firmy. Poslanci schválili VZN č. 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady s navrhnutou úpravou. Poplatok musíme zvýšiť a občanov osloviť, aby viac 

separovali odpad. VZN 2/2019 o miestnych daniach poslanci schválili s jednou zmenou sadzby 

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

materskej školy bolo upravené a poslancami schválené.  

 

Prijaté 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 pevádzku na 

dieťa materskej školy. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8. Rôzne 

 

Poslanci sa v bode rôzne zaoberali zámerom predaja pozemku. Na svojom zasadnutí dňa 

10.9.2019 uznesením 10.88 schválili  zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa vo vlastníctve obce Súlovce manželom Ing. Petrovi Bakytovi 

a Miroslave Bakytovej rod. Filipejovej, ktorý bol zverejnený dňa 12.09.2019.  

K zámeru predaja pozemku neboli vznesené žiadne námietky ani pripomienky a tak 

poslanci schválili 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. 

 Poslanci súhlasili s návrhom starostu aby bolo v  kúpnej zmluve uvedené vecné bremeno 

na odvádzanie dažďových vôd kanálom vedeným cez uvedený pozemok.   

 

 

Prijaté 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. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

  

V bode rôzne sa poslanci ďalej zaoberali  žiadosťou Juraja Babinca a manželky Marcely 

Babincovej o povolenie výstavby v extraviláne obce. Manželia plánujú výstavbu rodinného domu, 

ktorý bude stáť na parcele 288/4 v k.ú. Súlovce. Táto parcela sa nachádza v extraviláne a preto 

žiadajú o povolenie stavať na tejto parcele. Poslanec pán Košela upozornil, že parcela nie vo 

vlastníctve žiadateľov. Poslanci vzali na vedomie žiadosť na povolenie výstavby rodinného domu 

v extraviláne obce Súlovce na uvedenej parcele a po doplnení listu vlastníctva sa budú žiadosťou 

opätovne zaoberať.  

 

Prijaté Uznesenie č. 15.116 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 



a) berie na vedomie 

 

žiadosť na povolenie výstavby rodinného domu v extraviláne obce Súlovce na parcele číslo 

288/4. Po doplnení listu vlastníctva poslanci opätovne žiadosť prerokujú.  

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalšia žiadosť, ktorou sa poslanci zaoberali bola  od manželov Paučírových. Tí žiadajú   zakúpenie 

kanalizačných rúr na odvod dažďovej vody do obecnej kanalizácie. Na základe povolenia vykonať 

rozkopávku miestnej komunikácie rozhodnutím obce, pre uloženie vodovodnej prípojky a dažďovej 

kanalizácie, ktoré budú vykonávať na vlastné náklady by obec  mohla vybudovať kanál pre 

odvodnenie, ktoré by pomohlo aj ostatným občanom bývajúcim na susedných parcelách. Poslanci 

vzali žiadosť na vedomie a odporúčajú pozvať žiadateľov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva na 

osobné prehodnotenie.  

 

Prijaté Uznesenie č. 15.117 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

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

žiadateľov n zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Súlovciach na osobné prehodnotenie.  

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec pán Pecháč požiadal o slovo. Poďakoval hlavnej kontrolórke za jej celoročnú prácu 

a navrhol jej odmenu vo výške 30% z jej mesačného platu za všetky mesiace roka 2019. Poslanci 

s návrhom súhlasili a odmenu hlavnej kontrolórke schválili.  

 

Prijaté Uznesenie č. 15.118 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

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

roka 2019. 



 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalej sa poslanci zaoberali budovou materskej školy a archívu. Starosta poslancom vysvetlil, že 

časť budovy, ktorú užíva Coop Jednota Topoľčany, nie je vo vlastníctve obce. Poslanci žiadajú 

starostu preveriť možnosť odkúpenia budovy Materskej školy do vlastníctva obce.  

 

Prijaté Uznesenie č. 15.119 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce 

 

preveriť možnosť odkúpenia budovy Materskej školy do vlastníctva obce.  

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián 

Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

9. Ukončenie. 

 

Keďže boli prerokované všetky body programu a  poslanci už nemali žiadne pripomienky, starosta 

Ing. Gabriel Svorad  poďakoval všetkým poslancom za účasť  a zasadnutie ukončil.   

 

Overovatelia: 

Jozef Kasana :      ..................................... 

Marián Benďák:    .................................... 

 

Zapisovateľka:    ..................................... 

Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 

V Súlovciach dňa  15.12.2019 

 

 

                                                                                                          Ing. Gabriel Svorad 

                                                                                                             starosta obce           


