Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA

zo 23.zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 01.10.2020

V Súlovciach dňa: 01.10.2020

Zápisnica
zo 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 01.10.2020
Prítomní poslanci : Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák, JUDr. Július Šuchter
Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková
Starosta obce : Ing. Gabriel Svorad
1. Otvorenie, schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie,
overovateľov zápisnice a zapisovateľa

určenie

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Svorad. Privítal
všetkých prítomných a skonštatoval, že rokovanie OZ je uznášania schopné, zúčastňujú sa ho
všetci poslanci.
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 a program schválili v tomto znení:
1) Otvorenie.

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Správa o činnosti starostu obce.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce.
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
Voľba predsedu komisie n ochranu verejného záujmu.
Rozpočtové opatrenie.
Rôzne.
Ukončenie.

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta poslancov: Mariána Benďáka, Jozefa Kasanu. Do
návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov: JUDr. Júliusa
Šuchtera, Petra Košelu, Ivana Pecháča. Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili,
určenie overovateľov zápisnice zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil : Bc.
Adriánu Gabčovú Geršiová.
Prijaté Uznesenie č. 23.163
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a)
b)
c)
d)

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva,
schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Marián Benďák, Jozef Kasana
berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Július Šuchter, Peter Košela, Ivan Pecháč
berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová.

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
2. Správa o činnosti starostu obce.
Starosta obce informoval poslancov, že bola zabezpečená firma, ktorá na základe reklamácie,
opravuje strechu Kultúrneho domu. Poslanci uznesením 21.159 žiadali obecný úrad napísaním
urgencie reklamácie opravy reklamovaných závad na Dome kultúry a Obecného úradu v Súlovciach
s termínom opravy do 14 dní od doručenia. V prípade nedodržania termínu sa bude vec riešiť
súdnou cestou. Na základe tejto urgencie firma oznámila, že dňa 19.9.2020 začne s odstraňovaním
oprávnených reklamačných závad predmetu zmluvy a ich odstránením v čo najkratšom technicky
možnom čase. Poslancov zaujíma ako bude reklamácia vybavená a preto po ukončení prác chcú
skontrolovať či boli odstránené všetky reklamované závady, ktoré firma uznala a pán Gráčik sľúbil
čo všetko sa opraví, vymení, vyčistí. Poslanec pán JUDr. Šuchter sa spýtal kto preberal strechu, že
musí existovať preberací protokol. Starosta odpovedal, že protokol o preberaní existuje. Na dome
smútku bola strecha urobená dobre a pri daždivom počasí do budovy zateká. Poslanci navrhli
reklamovať strechu na dome smútku. Starosta pokračoval v správe o činnosti. Riešil opravu kamier
na obecnom kamerovom systéme. Táto firma opraví kamery urobí každoročnú kontrolu a revíziu
kamier, zabezpečí aj kameru na ihrisku a tiež počítač na obecný úrad. Poslancov zaujímalo prečo to
firme tak dlho trvá, či nie je iná firma, ktorá by už dávno dala kamery do poriadku. Starosta
odpovedal, že táto firma je jedna z najlepších, doteraz mali veľa práce, preto nemohli opravu riešiť.
Poslanci ako aj občania sa zapojili do rozhovoru. Poslanec Šuchter požiadal starostu aby postupoval
podľa programu. Starosta pokračoval, že sa zmenila situácia. ŠFRB zrušilo veľkým mestám dotácie
na bytovky tým pádom sa tu otvára priestor na riešenie našej bytovky. Už sedel s pánmi, ktorý chcú
riešiť aj domov dôchodcov aj bytovku. Byty potrebujeme je o ne záujem. Možno budeme riešiť aj
správu bytov. Na zasadnutí sa zúčastňuje aj pán Orel, ktorý robil nejaké opravy na byte. Poslanci
chceli aby pokračoval starosta v správe o činnosti. Ďalej starosta hovoril o projektovej
dokumentácii na byty a domov dôchodcov, pre ktorý majú páni svoj pozemok a na bytovku má
pozemok obec. Ďalšia veľká vec je zberný dvor to chce starosta do konca októbra podať s tým, že to
na budúci týždeň prídu geodeti vymerať a dáme na Envirofond žiadosť, aby sme deklarovali
separované zložky tohto odpadu. Aby sme už mali konečne zberný dvor. Treba informovať aj
verejnosť, že zberný dvor bude na konci družstva, ďaleko. Potom si povieme aké zložky odpadu
tam chceme riešiť. Starosta si objednal kniha unika čo je cena projektových prác architektov aby
sme zase nezhoreli na tom, že niekto povedal, že projekt sa dá urobiť za sto eur. Ďalšia vec, ktorú
treba riešiť, že čím budeme kúriť v škôlke. Lebo drevo bolo sľúbené na minulé Vianoce a nie je
doteraz. Určité firmy už do škôlky ani nikomu, pre istotu, nechcú doviesť drevo. Bolo sľúbené
drevo sponzorsky. Urbáru sme zaplatiť museli. Starosta pokračoval tým, že do škôlky zohnali
sponzorsky stoličky pre deti, pre učiteľky, kúpili sme nový koberec do triedy, nový nábytok do
kuchyne. Pokračoval starosta tým, že kedysi chceli poslanci aby si zapisoval kilometre. Keď
vybavoval kolaudáciu bytovky urobil s bratom sedemnásť tisíc kilometrov, s neterou ďalšie
kilometre a nikto mu ani nepoďakoval, nijako všetku tú snahu neocenil. Teraz je dôležitý zberný
dvor, kompostéry akým spôsobom sa bude financovať nákup. Úspešná bola akcia veteránsky
cyklisti, kde bola výborná atmosféra. Úspešný bol aj hokejbalový turnaj na novom multifunkčnom
ihrisku. V kultúrnom dome sa mal uskutočniť zápas v stolnom tenise. Vrátil sa do našej obce Erik
Illáš 25 násobný majster republiky v prinpongu. Chceme tu hrávať extra ligu, ale kvôli pandémii
volal starosta s hygieničkou a tá neodporučila aby sa hralo. Erik Illáš sa bude starať o mládež.

Sponzorsky nám dodala firma Fanstar Topoľčany dva stoly v hodnote 900 euro. Starosta
pokračoval témou korona o tom aká je to vážna choroba a že netreba ju podceňovať a zľahčovať.
Starosta zhrnul svoju správu o činnosti a všetko fotí. Chcel poslancom dať správu čo bol udaný
kvôli odpadu. Našlo sa tam čosi, ale ten kto chcel udať starostu, udal úplne iného človeka. Týkalo
sa to čiernej skládky, čo nás stálo vyše štyristo euro a štyri dni to chlapci upratovali. Na budúcom
zasadnutí starosta poslancom poskytne podrobnejšie informácie. Poslanec p. Pecháč prečítal návrh
uznesenia a poslanci vzali na vedomie správu o činnosti starostu obce. Ešte starosta dodal, že ho
stále niekto udáva napríklad kvôli psovi, ktorý bol zatvorený v koterci v areáli KD. Niekto to nafotil
a poslal ako udanie, že starosta týra psa. Starosta má odfotené, že pes mal žrádlo, vyčistený koterec,
čistú vodu. Psa potom vzali a keď ho chceli vrátiť, koterec bol už zamknutý. O psa bolo postarané.
Poslanci požiadali, aby tento problém riešili v bode rôzne.
Prijaté Uznesenie č. 23.164
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie
Správu o činnosti starostu obce.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
3. Kontrola plnenia uznesení
Nasledoval ďalší bod programu a to kontrola plnenia uznesení. Zástupca starostu prečítal uznesenia,
ktoré boli uložené starostovi, nie všetky. Uznesenie č. 2.14 zo dňa 24.1.2019, kde obecné
zastupiteľstvo žiada starostu obce, aby prejednal s oprávneným dopravným inžinierom možnosť
riešenia dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obce Súlovce, nechal vypracovať
projekt a zabezpečil jeho realizáciu v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom OR PZ Topoľčany
v termíne do 28.02.2019. Uznesenie bolo splnené počas práceneschopnosti starostu obce v roku
2020 zástupcom starostu. Projekt bol vypracovaný, schválený dotknutými inštitúciami. Zostáva iba
zrealizovať ho. Tiež bolo splnené uznesenie č. 4.46 kde starosta predložil podklady a podmienky
na prijatie návrhu na predloženie výzvy na realizáciu projektu Wifi pre Teba v rámci Integrovanej
infraštruktúry keď sa zasadnutia OZ zúčastnil Ing. Turčániy. S firmou NITRANET, s.r.o. bola
uzatvorená zmluvy „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách
v rámci obce Súlovce“. Uznesením č. 6.60 žiadalo OZ hlavnú kontrolórku o prehodnotenie
vyplatených faktúr, ktoré sa týkajú odstránenia zistených závad na bytovom dome sup. číslo 231 od
doby po uzatvorení Kúpnej zmluvy so spoločnosťou TOVO, s.r.o. dňa 10.8.2018. Toto uznesenie
bolo splnené, kontrolórka predniesla správu a starosta mal s firmou Tovo riešiť. Na to nadväzuje
ďalšie uznesenie č. 16.127 aby zabezpečil vrátenie finančných prostriedkov vynaložených na
odstránenie závad a nedorobkov v Nájomnom bytovom dome Súlovce 213, investovaných obcou
Súlovce od firmy TOVO s.r.o. Prievidza. Starosta odpovedal, že zatiaľ to s kontrolórkou ešte
neriešili. Vysvetlil poslancom, že obci išlo o kolaudáciu a preplatenie financií z MVD a ŠFRB.
Keby nebolo všetko podľa projektu, prišli by sme o peniaze. Pán Pecháč trval na tom, že sme mali
reklamovať nedorobky, napríklad schodisko a firma to mala na ich náklady opraviť. Starosta

povedal, že to s kontrolórkou vypracujú a budú peniaze žiadať od firmy Tovo. Pán poslanec Šuchter
sa spýtal starostu, prečo tá firma nerobila podľa projektu. Starosta odpovedal, že podľa tej firmy to
bolo spravené dobre. Poslanci sa dohodli, že k tomuto príjmu uznesenie v bode rôzne. Uznesenie
pokračovalo výpoveďami zmlúv firme a to Scharp Business Systems Slovakia ohľadom prenájmu
multifukčného zariadenia Scharpdesk. Starosta odpovedal, že zmluva bola zrušená a toho času nám
robí servis firma Revis Servis. Zmluva so spoločnosťou Lindsröm nebola zrušená. Starosta znovu
tvrdí, že také rohože ako nám prenajíma a perie táto spoločnosť, nekúpime. Takže poslanci navrhli
výmenu rohoží požiadať len raz mesačne. Kontrola ihrísk firmou Ekotec spol. s.r.o. nebola zrušená,
kontrolu nám robili naposledy v roku 2019. Zmluvu s Bc. Magdolenovou nebola zrušená, práve
v tomto krízovom období to nie je vhodné čo uznal aj pán zástupca počas zastupovania. Uznesenie
6.61 kde žiadali poslanci starostu o poskytnutie Rozhodnutia komisie ROEP zo dňa 15.7.2015 spolu
s dokumentačným materiálom Komisii pre ochranu verejného záujmu obecného úradu Súlovce bolo
splnené. Uznesenie č. 6.62 sa týkalo zvolania pracovnej porady OZ v prípade, že stavebný úrad
rozhodne o povolení rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v Súlovciach. Hasičská zbrojnica je už
zrekonštruovaná ale pracovné stretnutie zvolané nebolo. Splnené bolo uznesenie č. 7.68 kde
poslanci žiadali starostu o sprevádzkovanie a riadne označenie úradných tabúľ obce. Uznesenie č.
12.96 sa týkalo zabezpečenia kamerového systému na multifunkčnom ihrisku, zistenia cenovej
ponuky. Uznesenie č. 14.110 kde OZ žiada starostu obce zabezpečiť sfunkčnenie všetkých kamier
v obci. Starosta rieši sfunkčnenie kamier s firmou, ktorá zabezpečí aj kameru na ihrisku
v najbližších dňoch. Uznesením č. 12.97 žiadalo OZ starostu obce, aby zaradil do programu
prerokovanie vyplatených faktúr za Nájomný bytový dom č. 231, po uzatvorení kúpnej zmluvy so
spoločnosťou TOVO, s.r.o. Toto uznesenie nebolo splnené tak ako uznesenie č. 14.105 kde žiadali
poslanci starostu zistiť najmenej tri cenové ponuky na vyčistenie kanálov v obci. Preveriť možnosť
odkúpenia budovy MŠ do vlastníctva bolo uznesenie č. 15.119, ktoré nebolo splnené. Uznesením č.
16.127 žiadali poslanci starostu obce aby zabezpečil vrátenie finančných prostriedkov
vynaložených na odstránenie závad a nedorobkov v Nájomnom bytovom dome Súlovce 213,
investovaných obcou Súlovce od firmy TOVO s.r.o. Prievidza, zostáva v platnosti. Uznesením
16.129 žiadali poslanci starostu o zabezpečenie výziev dlžníkom nájmu v Nájomnom bytovom
dome Súlovce 231 prostredníctvom SlužbyTop s.r.o. a upozorniť nájomníkov na dodržiavanie VZN
obce číslo 3/2018 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce. Starosta informoval
poslancov, že dlžné nájomné bolo vyrovnané a nájomníci boli na dodržiavanie VZN upozornení.
Splnené bolo aj uznesenie č. 17.136, starosta vrátil zálohu 500 eur vyplatenej na spracovanie
generálneho kľúča a uznesenie č. 18.42 kde OZ žiadalo obecný úrad vyhlásiť zákaz vývozu
akéhokoľvek odpadu na ihrisko, plnenie zabezpečil zástupca starostu. Uznesenie č. 18.143 bolo
splnené, zástupca starostu zaslal stanovisko k sťažnosti obce Oponice. Preverenie predaja obecného
pozemku predzáhradky pani Fürstenzellerovej žiadali poslanci uznesením č. 20.152. Starosta
odpovedal, že majiteľ uvedeného pozemku riešil kúpu s pôvodným vlastníkom. Ak by bol pozemok
obecný, museli by predaj schváliť poslanci. Ďalšie uznesenie sa týkalo hlavného kontrolóra.
Poslanci žiadali o výpis dlžníkov obce na miestnych daniach za rok 2018. Kontrolórka výpis
predloží v správe o kontrolnej činnosti. Uznesenie č. 21.159 bolo splnené. Urgencie reklamácie
opravy reklamovaných závad bola zaslaná firme, ktorá opravy na kultúrnom dome realizuje.
Poslanci berú na vedomie kontrolu plnenia uznesení a konštatujú, že nesplnené uznesenia zostávajú
v platnosti.
Prijaté Uznesenie č. 23.165
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.

konštatuje
že nesplnené uznesenia zostávajú v platnosti.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Starosta odovzdal slovo hlavnej kontrolórke obce, ktorá prečítala správu o kontrolnej činnosti.
Poslanci požiadali o výpis zoznamu dlžníkov obce na miestnych daniach za rok 2018. Kontrola
bola vykonaná a správa je priložená k zápisnici.
Prijaté Uznesenie č. 23.166
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
5. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 prečítala pani Gabriela Šišková, hlavný kontrolór
obce Súlovce. Plán je prílohou zápisnice.
Prijaté Uznesenie č. 23.167
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
6. Voľba predsedu komisie na ochranu verejného záujmu.
Voľba predsedu komisie na ochranu verejného záujmu bola ďalším bodom programu. Keďže
zanikol mandát poslanca JUDr. Jána Hodála ústnym vzdaním sa a on bol predsedom tejto komisie,
navrhli poslanci, aby sa novým predsedom komisie stal pán JUDr. Július Šuchter, ktorý nastúpil na
uprázdnený mandát. Starosta požiadal poslancov aby predniesli návrh iného kandidáta. Poslanci
nemali iné návrhy a zvolili poslanca JUDr. Júliusa Šuchtera za predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu.
Prijaté uznesenie č. 23.168
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
volí
Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu – JUDr. Júliusa Šuchtera.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
1

JUDr. Július Šuchter

Uznesenie bolo prijaté.
7. Rozpočtové opatrenie.
Starosta pokračoval ďalším bodom a to rozpočtovým oparením číslo 4/2020, ktorého návrh
poslanci dostali v materiáloch na zasadnutie. Pracovníčka obecného úradu prečítala položky na
ktorých bola navrhnutá úprava podľa očakávaného plnenia rozpočtu so stručným vysvetlením.
Poslanci nemali výhrady okrem sumy 2 400 € na edukačné prvky na detskom ihrisku, ktoré neboli
v zmluve s firmou MARO. Poslanec pán Pecháč upozornil na cenu diela, článok III. Zmluvy kde
v bode 3.4 sa píše, že k zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas
platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prístupné upraviť počas platnosti zmluvy len
formou písomného dodatku k zmluve. Ďalej sa v zmluve uvádza, že zmena ceny nemôže mať za
následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu
zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy (bod č. 3.6.) môže dôjsť len v prípade
nevykonania niektorých prác tzv. menej práce alebo ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činnosti
nezahrnutých do pôvodného rozpočtu na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota
zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy tzv.
naviac práce. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku

k zmluve. Keďže takýto dodatok nebol uzatvorený, poslanec pán Pecháč navrhol tento výdavok
vypustiť z navrhovanej úpravy rozpočtu. Poslanci schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2020 s tým, že
sa vypúšťa suma 2 400 € pre firmu MARO na detské ihrisko.
Prijaté uznesenie č. 23.169
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 s tým, že vypúšťa sumu 2 400,00 € na detské ihrisko
(2.41. 08.1.0. 717 002).
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
8. Rôzne.
V bode rôzne sa poslanci zaoberali požiadavkou nájomníka Nájomného bytového domu
Súlovce 231 pána Orela o preplatenie nákladov spojených s maľovaním a opravami v novo
pridelenom byte. Konateľ SlužbyTop Továrniky, ktorá nájomný bytový dom spravuje súhlasil
s preplatením časti požadovaných nákladov ak to schvália poslanci obecného zastupiteľstva. Pán
Orel v preberacom protokole uviedol zistené závady, že byt nie je kompletne vymaľovaný, ale byt
prevzal. Náklady na materiál bol preplatený z fondu opráv. Vo VZN obce článok 6 bod č. 9. „Po
ukončení nájmu je nájomca povinný NB odovzdať obci v pôvodnom stave (so zohľadnením
primeraného opotrebenia, za čo sa však nepovažuje zrejmé poškodenie NB a jeho vybavenia
vrátane napr. vyvŕtaných dier v stenách, poškodenej resp. znečistenej maľovky a pod.). V opačnom
prípade zabezpečí vrátenie do pôvodného stavu (so zohľadnením primeraného poškodenia NB a
jeho vybavenia) obec a vynaložené náklady je obec oprávnená si odúčtovať z finančnej zábezpeky“.
Starosta ohľadom vrátenia zábezpeky navrhuje upraviť lehotu vrátenia šesťdesiat dní po ukončení
nájmu, aby v podobnom prípade obec mohla preplatenie vzniknutých nákladov žiadať od
predošlého nájomcu. Poslanci konštatovali, že pán Orel nemusel byt preberať ak závady boli také
vážne. S preplatením nákladov na maľovanie bytu pána Orela a pani Vrbičanovej nesúhlasia.
Prijaté uznesenie č. 23.170
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
nesúhlasí
s preplatením nákladov na maľovanie bytu pána Orela a pani Vrbičanovej
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
V bode rôzne pokračovali poslanci v diskusií o kompostovaní. Od 1.1.2021 obce čaká nová
povinnosť, zabezpečiť triedený zber kuchynského bioodpadu. Cieľom novely zákona o odpadoch je
zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z domácnosti. Obec je podľa vyhlášky povinná
zabezpečiť zberové kapacity pre každého obyvateľa počas jedného kalendárneho roka
s minimálnym objemom 250 litrov. Spôsob zberu sa bude líšiť. Pre obce s prevahou rodinných
domov je vhodný takzvaný „vedierkový“– domácnosti od zberovej spoločnosti dostanú vedrá
s objemom 7 – 25 litrov, podľa objemu vyprodukovaného odpadu a frekvencie zberu, a tiež
kompostovateľné vrecká na primárne separovanie. Naplnené vrecká obyvatelia pripravia pred dom
na odvoz. Ďalšou možnosťou budú hnedé nádoby v objeme 120, 240 alebo 660 litrov. Zber by mal
prebiehať v týždennej alebo dvojtýždennej frekvencii. Nevyhnutné je pravidelné čistenie zberných
nádob, ktoré má prebiehať po každom odvoze odpadu. Z tohto dôvodu je dôležité aby obec
zabezpečila služby prostredníctvom zberovej spoločnosti. Firma ENVI-GEOS prišla s ponukou. Je
potrebné aby sa poslanci rozhodli aký spôsob bude pre obec najlepší. Na kúpu kompostérov by
obec mohla použiť aj návratnú finančnú pomoc. Pani HK upozornila na výnimku ktorá zostáva
v platnosti a to pre obce kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú. O finančnú
výpomoc môže obec požiadať do 31.10.2020 Ministerstvo financií SR, ktoré v súvislosti
s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným
predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 kompenzuje výpadok príjmov subjektom územnej
samosprávy. Obec môže požiadať o návratnú finančnú výpomoc maximálne do výšky výpadku
dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020. Poslanci navrhli aby obec požiadala o finančnú
výpomoc. K tomu je potrebné stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre
prijatie návratnej finančnej výpomoci. Starosta požiadal p. Šiškovú aby prečítala stanovisko, ktoré
je prílohou zápisnice.
Prijaté uznesenie č. 23.171
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok pre prijatie návratnej finančnej
výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO za rok 2020.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra a schválili predloženie žiadosti
o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO v roku
2020 vo výške 9 261,00 €.

Prijaté uznesenie č. 23.172
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane
z príjmov FO v roku 2020 vo výške 9 261,00 €.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Poslanec p. Pecháč požiadal o slovo. Keďže projekt „Trvalé dopravné značenie na ceste III/1701
a miestnych komunikáciách v obci Súlovce bol schválený Okresným riaditeľstvom Policajného
zboru v Topoľčanoch, Regionálnou správou a údržba ciest, Stredisko správy a údržby Topoľčany
a Okresným úradom, odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Topoľčanoch poslanci
požiadali starostu obce o zabezpečenie minimálne troch cenových ponúk na realizáciu dopravného
značenia v obci podľa schváleného projektu.
Prijaté uznesenie č. 23.173
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
žiada
starostu obce o zabezpečenie minimálne troch cenových ponúk na realizáciu dopravného značenia
v obci podľa schváleného projektu.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Poslanci požiadali starostu o vypracovanie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska a jeho
predloženie obecnému zastupiteľstvu na schválenie na najbližšie rokovanie OZ. Poslanci nesúhlasia
aby sa multifunkčné ihrisko využívalo na hokejbal, pretože nespĺňa požadované kritériá. Starosta
navrhol pracovné stretnutie 7.10.2020 o 17.°° hodine, na ktoré by pozval firmu ENVI-GEOS, kvôli
kompostovaniu, pozval by aj firmu Marko, kvôli ihrisku. Starosta požiadal aby poslanci navrhli
správcu multifunkčného ihriska. Poslanec p. Pecháč prečítal návrh uznesenia.

Prijaté uznesenie č. 23.174
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
žiada
starostu obce o vypracovanie prevádzkového poriadku multifunkčného ihriska a jeho predloženie
obecnému zastupiteľstvu na schválenie na najbližšie rokovanie OZ.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián
Benďák, JUDr. Július Šuchter

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
9. 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: .....................................

V Súlovciach dňa 01.10.2020
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce

