Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA

z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 24.01.2019

V Súlovciach dňa: 01.02.2019

Zápisnica
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 24.01.2019
Prítomní poslanci : Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, Jozef Kasana, Marián Benďák
Ospravedlnený/í:
Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková
Starosta obce :

Ing. Gabriel Svorad

1.Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ing. Gabriel Svorad. Privítal všetkých
prítomných, skonštatoval, že rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní všetci poslanci.
2.Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa
Oboznámil prítomných s návrhom programu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke a na
úradnej tabuli obce, spýtal sa poslancov, či má niektorý z nich niečo na doplnenie. Prihlásil sa
JUDr. Ján Hodál s nasledovnými zmenami: doplniť bod 3. Poverenie poslanca, ktorý bude
vykonávať funkciu zástupcu starostu, bod 4. Návrh komisií OZ, voľba predsedov, bod 5. Určenie
platu starostu , bod 6. Delegovanie poslanca do Rady školy pri MŠ Súlovce, bod 7. Kontrola
plnenia uznesení, ďalší bod 8. Priority na nasledujúce volebné obdobie doplnil starosta obce Ing.
Gabriel Svorad , potom by nasledoval bod 9. Rôzne a bod 10. Ukončenie. Starosta sa spýtal
poslancov, či majú nejaký iný návrh, prípadne, či s nejakým bodom nesúhlasia. Poslanci sa
jednohlasne vyslovili, že s doplnenými bodmi programu 2.zasadnutia OZ súhlasia.
Starosta obce vyzval poslancov, aby hlasovali za upravený program 2. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v znení:
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

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Starosta obce Ing. Gabriel Svorad za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Mariána Benďáka
a Jozefa Kasanu. Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov –
JUDr. Jána Hodála, Petra Košelu a Ivana Pecháča, za zapisovateľku určil Gabrielu Šiškovú.
Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili, určenie overovateľov a zapisovateľky
zobrali na vedomie.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Prijaté 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
3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude vykonávať funkciu zástupcu starostu
Starosta Ing. Gabriel Svorad oboznámil poslancov s tým, že v právomoci starostu je určiť si
zástupcu starostu, zároveň oznámil, že za zástupcu si určil poslanca Ivana Pecháča, ktorého sa
spýtal, či s funkciou zástupcu súhlasí. Poslanec Ivan Pecháč sa vyjadril, že súhlasí, ak mu ostatní
pomôžu a ak mu dôverujú. JUDr. Ján Hodál vyslovil názor, že zástupcovi by mala byť schválená
odmena za vykonávanie funkcie a plnenie povinností, ktoré mu vyplývajú na základe poverenia.
Zástupca starostu Ivan Pecháč sa vyjadril, že odmena je riešená v zásadách odmeňovania. JUDr.
Hodál navrhol čiastku 50 €, tak ako to bolo v minulom funkčnom období, zároveň navrhol, aby
výška odmeny bola schválená uznesením. Starosta dal schváliť mesačnú odmenu vo výške 50 €
zástupcovi starostu Ivanovi Pecháčovi.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

Peter Košela, JUDr. Ján Hodál, Jozef Kasana,
Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
1

Ivan Pecháč

Prijaté 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 €
4.Návrh komisií OZ, voľba predsedov
K bodu rokovania sa vyjadril zástupca starostu Ivan Pecháč, ktorý prezentoval názor poslancov, že
komisia bude len jedna a to Komisia na ochranu verejného záujmu, ktorá sa má ako jediná zriadiť

zo zákona, členovia budú všetci piati poslanci. JUDr. Ján Hodál navrhol zriadiť ešte Komisiu na
inventarizáciu majetku obce, ktorej členmi by boli všetci poslanci. Poslanec Marián Benďák
vyslovil názor, že či by si nemali dať spraviť nezávislý účtovný audit, aby začali ako noví poslanci
s čistým štítom. Nakoniec sa poslanci dohodli, že inventarizáciou si preberú všetok majetok,
pohľadávky, záväzky, prípadne poveria hlavnú kontrolórku, ak niečo nebude sedieť, aby to
skontrolovala.
Za predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu bol navrhnutý JUDr. Ján Hodál a za predsedu
Komisie inventarizácie majetku obce bol navrhnutý poslanec Peter Košela. Poslanci pristúpili
k hlasovaniu za zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu a voľbu predsedu JUDr. Jána
Hodála
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Prijaté 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
Ďalšie hlasovanie bolo za zriadenie Komisie inventarizácie majetku a voľbu predsedu Petra Košelu
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Prijaté 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
5.Určenie platu starostu
O slovo sa prihlásil zástupca starostu Ivan Pecháč, ktorý oboznámil prítomných s tým, že plat
starostu poslanci prebrali na pracovnom stretnutí, že plat sa momentálne nebude navyšovať, ale
všetko je otvorené, k tejto téme sa dá hocikedy vrátiť.
JUDr. Hodál vysvetlil, že plat do novembra bol 1 422 €, od decembra je plat vo výške 1 575 € ,
lebo sa navýšil koeficient zo zákona, obec sa od januára posunula do pásma, kde je koeficient 1,83,
čo znamená, že plat starostu je od januára vo výške 1 746 €, plat sa bude navyšovať zo zákona, keď
bude zverejnená priemerná mzda v národnom hospodárstve za rok 2018.

Starosta obce povedal, že do obce priniesol 800 000 € a nemal za to ani cent navyše, robil za
minimálny plat.
Zástupca starostu Ivan Pecháč sa spýtal, či je možnosť, aby na každom zastupiteľstve mali
predložený výpis z účtu, aby vedeli koľko financií má obec na účte, lebo bez toho,aby vedeli koľko
financií má obec sa nedá nič robiť. Starosta odpovedal, že nie je problém oboznámiť poslancov
s výškou finančných prostriedkov, ktoré sa aktuálne nachádzajú v banke.
Poslanec JUDr. Ján Hodál navrhol, aby ohľadom platu bolo prijaté uznesenie. Hlavná kontrolórka
informovala poslancov, že pokiaľ plat starostovi nie je navýšený, tak sa plat, ktorý mu prináleží zo
zákona nemusí schvaľovať, stačí, ak sa prerokovávanie platu zachytí v zápisnici. Poslanec JUDr.
Ján Hodál vyslovil názor, že i napriek tomu príjmu uznesenie, aby ľudia, ktorí budú čítať
uznesenia na internete vedeli, že bod programu bol prerokovaný, zároveň navrhol
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.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, ,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA
Uznesenie bolo prijaté.

0
1

Marián Benďák

6.Delegovanie poslanca do Rady školy pri MŠ Súlovce
Zástupca starostu Ivan Pecháč oboznámil prítomných s tým, že na miesto bývalej poslankyne pani
PaedDr. Moniky Barátovej treba do rady školy delegovať poslanca, na pracovnom stretnutí o tomto
bode sa rokovalo, do rady školy z poslancov bol navrhnutý JUDr. Ján Hodál. Starosta dal
odhlasovať delegovanie navrhnutého poslanca.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
1

JUDr. Ján Hodál

Prijaté Uznesenie č. 2.12
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
deleguje poslanca JUDr. Jána Hodála za člena Rady školy pri Materskej škole v Súlovciach
7.Kontrola plnenia uznesení
Starosta oboznámil poslancov s tým, že posledné zasadnutie bolo ustanovujúce, neboli prijaté
uznesenia, v ktorých boli dané nejaké úlohy, ktoré by bolo potrebné plniť.
Prihlásil sa JUDR. Ján Hodál, ktorý sa vyjadril, že si prešiel uznesenia od 2011 roku a našiel v nich
uznesenia, ktoré neboli splnené.
Uznesenie zo 4.2.2011 – zabezpečiť výmenu zámkov od kultúrneho domu a „ svadobky“
a spracovanie návrhu zapožičiavania kľúčov, nebolo do dnešného dňa splnené, riešilo sa to aj na
pracovnom stretnutí poslancov, ale myslí si, že pán Krajčovič do dnešného dňa nebol oslovený.

Starosta obce povedal, že to ešte neriešil, lebo treba riešiť veci, ktoré sú dôležitejšie, momentálne sa
rieši záložná zmluva na bytovku, čo je prvoradé.
Zástupca starostu Ivan Pecháč, vyslovil názor, že treba stanoviť termín vyriešenia, sám navrhol
15.2.2019 s tým, že pána Krajčoviča treba osloviť, buď kľúče spraví, alebo vyplatenú zálohu vráti.
Starosta obce Ing. Svorad sa vyjadril, že každého poslanca bude mailom informovať, čo ktorý deň
rieši, lebo niektorí ľudia si myslia, že nič nerobí.
JUDr. Hodál navrhol prijať uznesenie:
Uznesenie 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
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

0
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
JUDr. Hodál sa vyjadril k Uzneseniu 20.120 zo dňa 29.4.2013, ktoré tiež nie je plnené, je to
uznesenie, ktoré sa týka podania informácií o činnosti starostu obce od posledného zasadnutia
obecného zastupiteľstva, vyzval ostatných poslancov, aby sa vyjadrili, či chcú, aby starosta obce
informoval poslancov o svojej činnosti. Zástupca starostu Ivan Pecháč a poslanec Peter Košela sa
vyslovili, že starosta by mal poslancov informovať o svojej činnosti. Zároveň starosta sa vyjadril, že
informovať poslancov nie je problém, lebo on si píše čo robil, kde bol a dokonca sa zapisuje i do
knihy dochádzky, napriek tomu, že on sa zapisovať nemusí.
JUDr. Hodál navrhol
Uznesenie č.2.14
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
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
JUDr. Hodál otvoril uznesenia ohľadom fekálií, ich zvážania do čističky v Oponiciach. Starosta
vysvetlil, že problém bol doteraz v tom, že sa s Oponicami nedalo dohodnúť, aby fekálie zvážali zo
Súloviec na traktore Opončani, ale teraz komunikuje s novým starostom a myslí si, že sa budú
vedieť dohodnúť. Zástupca starostu Ivan Pecháč povedal, že aj na pracovnom stretnutí sa zaoberali
tým, že starosta bude iniciovať spoločné stretnutie poslancov Oponíc a Súloviec, na ktorom sa

dohodne o zvážaní. Starosta informoval, že sa so starostom Oponíc dohodol, že na budúci týždeň sa
stretnú a prejednajú možnosť zvážania fekálií, prípadne spoločné stretnutia poslancov oboch obcí.
JUDr. Ján Hodál prešiel k uzneseniam z roku 2012 ohľadom dopravnej bezpečnosti – riešenie
kruhového objazdu a vypracovanie projektu riešenia križovatky v obci Súlovce Ing. Martinom
Streďanským, navrhol
Uznesenie č. 2.15
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
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté.
Starosta Ing. Gabriel Svorad situáciu s dopravnými inžiniermi pozná, vie že dvaja sú v Nitre, zavolá
jedného na pracovné stretnutie a dojednajú to spoločne.
JUDr. Ján Hodál oboznámil s ďalším nesplneným uznesením – č. 20.108 z roku 2016, týka sa to
poškodených elektrických rúr a dámskych toaliet v kultúrnom dome. JUDr. Ján Hodál po rozprave
poslancov navrhol
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.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
JUDr. Ján Hodál skonštatoval, že to sú uznesenia z minulých období, ktoré bude treba splniť. Ďalej
sa venoval uzneseniam ohľadom schválenia 150 tisíc eur na výstavbu detských ihrísk, 50 tisíc eur
na športové aktivity, ďalším uznesením je uznesenie ohľadom schválenia nájomnej zmluvy
s TOVO s.r.o. za účelom vybudovania detského ihriska, vyjadril sa, že zmluvu nečítal, ale podľa
všetkého malo TOVO detské ihrisko, na ktoré boli peniaze schválené vybudovať, vyzval starostu,
aby situáciu ohľadom ihriska objasnil..
Starosta vysvetlil, že dohody ohľadom ihriska boli rôzne, potom vyšla výzva, že za 5 % sa dá
ihrisko postaviť z PPA, tak sa dal spravil projekt, v tomto čase sa dopĺňala žiadosť na PPA,
v projekte je , že z tenisového kurtu sa spraví multifunkčné ihrisko a detské ihrisko medzi bytovkou

a škôlkou.
Poslanec Peter Košela navrhol, aby sa škôlka úplne ohradila od bytovky a vyriešil sa i problém
s ohradením bytovky od vedľajšieho domu.
Zástupca starostu tiež vyslovil názor, že i napriek tomu, že pani na plote, ktorý by odhradil bytovku
od vedľajšieho domu netrvá, lebo tak sa minule vyjadrila, ale treba nájsť rozumné riešenie, aby boli
všetci spokojní a aby objekt škôlky bol samostatný.
Zástupca starostu sa spýtal starostu na vojenský bunker.
Starosta odpovedal, že momentálne pracuje na tom, aby obec dostala bunker od armády do
vlastníctva.
Zástupca starostu sa spýtal na firmu Slovforest, že ako to vyzerá s nesplatenou pohľadávkou.
Starosta odpovedal, že už niečo zaplatili, že je s nimi v jednaní, že do 31.03.2019 by sa to malo
vyriešiť.
JUDr. Ján Hodál navrhol
Uznesenie č. 2.17
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
žiada starostu obce o zabezpečenie vymoženia dlžnej pohľadávky na dani od spoločnosti
Slovforest AJ.
Termín 31.03.2019
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
8. Priority na nasledujúce volebné obdobie
Starosta obce Ing. Gabriel Svorad oboznámil poslancov, že základnou prioritou je vybudovanie
kanalizácie, v najbližšom období aspoň hlavnej vetvy - od Pomníka padlých do Oponíc. Projekt je
spracovaný Kovoprojektou Brno, je potrebné iniciovať stretnutie s Oponským zastupiteľstvom, aby
sa dohodlo na jednotnom postupe stavby kanalizácie. Na jeseň bude obec žiadať o traktor
s nakladačom, s kosačkami, fekálom, radlicou na odhŕňanie snehu. S tým úzko súvisí i zriadenie
zberného dvora. Ďalšou prioritou je postavenie bytovky, lebo záujem o byty je. Zároveň vysvetlil,
že takým spôsobom akým bola postavená prvá bytovka, že obec uzavrie zmluvu o budúcej kúpnej
zmluve so staviteľom a potom bytovku kúpi už nie je možné.
Starosta navrhol prijať
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
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA
Uznesenie bolo prijaté

0
0

Poslanec JUDr. Hodál oboznámil s jeho prioritou, ktorou je založenie obecnej s.r.o., ktorá by robila
pre obec rôzne služby, za ktoré by obec platila a neplatila tak iným firmám, peniaze by zostávali
obci, obecná s.r.o. by mohla napr. vyvážať fekálie od občanov, odhŕňať sneh, zvážať drevo z hory,
mohla by vykonávať práce pre iné obce. Ďalšou činnosť by mohli byť pohostinské služby –
zriadenie krčmy v priestoroch svadobky, čo by sa dalo využiť i pri rôznych obecných podujatiach,
obec by tak mohla oficiálne predávať občerstvenie, alkohol a pod.
Poslanec Marián Benďák sa spýtal ako by boli riešené oslavy rôznych výročí občanov, ktoré sa
uskutočňujú v svadobke.
JUDr. Ján Hodál vysvetlil, že obecná s.r.o. by mohla zabezpečovať aj súkromnú oslavu, občania by
to tak mali aj s obsluhou, prípadne s pomocou pri upratovaní.
Poslanec Marián Benďák vyslovil názor, že on by do „kulturáku“ krčmu nedal, lebo kultúrny dom
je kultúrny stánok a nie krčma.
Zároveň sa medzi poslancami rozprúdila debata ohľadom katastrofálneho stavu parkiet, ktoré sa
nachádzajú v svadobke a v tanečnej sále.
JUDr. Ján Hodál ďalej vysvetlil poslancom, že s.r.o. môže mať široký predmet činností, napr. tiež
stavebnú činnosť, môže opravovať domy, tiež i tie parkety. Zároveň povedal, že zriadenie s.r.o. je
záležitosťou dvoch týždňov, sú firmy, ktoré to za 250 € robia na kľúč, vyjadril sa, že konateľom by
mal byť poslanec a nie starosta. Potom sa rozprúdila debata, kto vlastne môže byť konateľom
obecnej s.r.o., či to môže byť poslanec, alebo starosta, či to nie je konflikt záujmov, poslanci
zároveň vyslovili názor, že by sa to malo prezistiť. O prezistenie požiadali kontrolórku obce.
Návrh Uznesenia č. 2.19
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
žiada kontrolórku obce o preverenie ekonomických a právnych možností založenia s. r. o.
obcou
Termín : do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
Zástupca starostu Ivan Pecháč sa vyjadril, že by bolo dobré pripraviť pre založenie s.r.o. podklady
a aby poslanci popremýšľali, aké činnosti by mohla s.r.o. vykonávať.
Zástupca starostu Ivan Pecháč oboznámil poslancov s jeho prioritami. Zrekonštruovať chodníky,
hlavne chodník od kultúrneho domu po 3 kríže, lebo ľudia keď idú do kostola idú po ceste, čo je
nebezpečné.
Starosta obce – chodníky nie sú naše, sú VÚC, dajú sa zobrať do prenájmu na min. 5 rokov, vtedy
ich môžeme opravovať.
Zástupca starostu Ivan Pecháč - ďalšia priorita do budúcna – oprava obecných komunikácií, lebo
tie cesty hore sa úplne rozpadajú.
JUDr . Ján Hodál sa k téme ohľadom ciest vyjadril, že treba požiadať štátne lesy a urbariát nech
cesty dajú do pôvodného stavu, prípadne, nech urbariát daruje cesty, ktoré mu patria obci, ktorá ich
opraví.
Zástupca starostu Pecháč – ďalšie priority- dokončiť led osvetlenie v celej obci, pri tenisovom
kurte je priestor, kde by sa dal spraviť pre občanov priestor na oddych - altánok, lavičky, ohnisko.
Starosta obce Ing. Svorad oznámil, že do konca marca sa podávajú žiadosti na led osvelenie, tiež, že
rokuje s armádou ohľadom vojenského bunkra, v ktorom by mohla byť tiež minikrčmička.
Poslanec JUDr. Hodál oboznámil s problémom vypúšťania žúmp do potoka, lebo keď niekto zavolá

na životné prostredie, obec môže dostať pokutu.
Starosta vysvetlil aký je v týchto prípadoch postup – v právomoci obce je dať pokutu 150 €, keď
občan neuposlúchne, tak potom to rieši životné prostredie, navrhol rozposlať list do každej
domácnosti, že vypúšťanie žúmp do potoka je protizákonné, že každý kto takto koná porušuje
zákon a dostane pokutu a že bude nahlásený na životné prostredie.
Poslanec Peter Košela sa zaoberal pálením plastov v kotloch, pri ktorom vznikajú dioxíny, ktoré
spôsobujú rakovinu.

9. Rôzne
O slovo sa prihlásil zástupca starostu Ivan Pecháč, ktorý dal návrh, aby členmi komisií pri
verejných obstarávaniach boli poslanci OZ. Starosta vysvetlil, že členov do komisií menuje
starosta, aj vtedy ak verejné obstarávanie robí externá firma, preto v tom nevidí žiadny problém,
môžu tam byť aj poslanci.
Návrh uznesenia 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
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
Poslanec JUDr. Ján Hodál vyjadril názor, že chce, aby na webovej stránke obce boli okrem
uznesení aj zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Navrhnuté uznesenie č. 2.21:
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
žiada starostu obce, aby zabezpečil zverejnenie zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
na webovej stránke obce
Výsledky hlasovania
Počet hlasov Mená poslancov
ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
0
ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0
Uznesenie bolo prijaté
Zástupca starostu Ivan Pecháč navrhol, aby ženy, ktoré chodia do kultúrneho domu cvičiť
neplatili za energie, lebo platba za elektrinu za rok nie je vysoká čiastka a aktivity občanov treba
podporiť.
Návrh na uznesenie č. 2.22
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje, aby usporiadanie športových podujatí v kultúrnom dome bolo pre občanov obce

Súlovce bezplatné
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál,
Jozef Kasana, Marián Benďák,

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté
Poslanec Marián Benďák sa zaujímal o to, koľko obec platí občanom za prenájom ihriska, lebo
Opončani si tam spravili tréningové ihrisko.
Starosta obce odpovedal, že je to čiastka okolo 20 € za rok.
Zástupca starostu Ivan Pecháč vyslovil svoj názor, že to je zanedbateľná položka, pokiaľ sa o
ihrisko budú starať.
Poslanec Marián Benďák sa spýtal, či už odišla čiastka vo výške 500 € na účet TJ Oponice.
Odpovedala kontrolórka obce, že suma vo výške 500 € ešte nebola uhradená, lebo dotácia TJ
Oponice nebola ešte schválená poslancami obecného zastupiteľstva.
Zástupca starostu Ivan Pecháč vyslovil názor, že by bolo vhodné, aby poslanci vedeli, aký je
mesačný príjem obce a aké sú mesačné výdavky, ktoré sa musia platiť – elektrina, mzdy, odvody
a pod.
Starosta odpovedal, že to nie je problém, že to ekonómka spraví, zároveň požiadal poslancov, aby
mu poskytli svoje mailové adresy.
10.Ukončenie
Keďže boli prerokované všetky body programu a poslanci už nemali žiadne pripomienky, starosta
obce Ing. Gabriel Svorad poďakoval všetkým poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Overovatelia:
Marián Benďák : .....................................
Jozef Kasana :

.....................................

Zapisovateľka: .....................................
Gabriela Šišková
V Súlovciach dňa 24.01.2019

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce

