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Z á p i s n i c a 

zo 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 21.12.2020 

Prítomní poslanci : Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. Július Šuchter 

 

Neprítomní poslanci: Peter Košela, Marián Benďák 

  

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková 

Starosta obce :  Ing. Gabriel Svorad  

1. Otvorenie, schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie,  určenie 

overovateľov zápisnice a zapisovateľa 

 

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 traja 

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) Správa o činnosti starostu obce. 

3) Kontrola plnenia uznesení. 

4) Rozpočet obce Súlovce na roky 2021 – 2023. 

5) Rozpočtové opatrenie. 

6) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. 

7) Správa audítora za rok 2018 a 2019. 

8) Rôzne. 

9) Ukončenie. 

 

 

          Za overovateľov zápisnice navrhol starosta poslancov: Ivan Pecháč, Jozefa Kasanu. Do 

návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov: Ivana Pecháča, JUDr. 

Júliusa Šuchtera, Jozefa Kasanu.  Zloženie návrhovej komisie  poslanci jednohlasne schválili, 

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

Adriánu Gabčovú Geršiová.  

Prijaté Uznesenie č. 25.184 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ivan Pecháč, JUDr. Július Šuchter,  Jozef Kasana, 

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Ivan Pecháč, Jozef Kasana, 

d) berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová. 

 

 



Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

2. Správa o činnosti starostu obce.  

 

Starosta informoval poslancov, že dal urobiť projekt firme AM-studio, s.r.o. na elektrickú 

prípojku a rozvod elektrickej energie – Hasičská zbrojnica, Súlovce č. 232 v hodnote 180 € ako aj 

projekt na elektrickú prípojku a meranie pre verejné osvetlenie v časti obce Súlovce – Betlehem 

v hodnote 84€. Do konca roka budú namontované všetky LED lampy aj na Betleheme. Tiež chcel 

riešiť aj osvetlenie v časti obce Podlužany, ale občania, ktorí tam bývajú nemajú záujem. Poslanci 

sa pýtali na osvetlenie niektorých častí obce, napríklad nad krčmou. Starosta prisľúbil, že lampy 

budú namontované všade kde je potrebné. Tiež starosta informoval poslancov, že dnes vyhlásil 

ponuky na rekonštrukciu elektriky v kultúrnom dome. Správu o činnosti poslanci vzali na vedomie.  

 

Prijaté Uznesenie č. 25.185 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

Správu o činnosti starostu obce. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  

 

K tomuto bodu požiadal o slovo pán Pecháč, ktorý vybral z nesplnených uznesení. Na zasadnutí 

zastupiteľstva poslanci hovorili o možnosti čistenia kanálov v obci. Požiadali starostu aby zistil či 

priestranstvá o ktorých sa hovorilo sú obecné? Ďalej sa starostu spýtal na plnenie uznesenia 11.110 

o sfunkčnení všetkých kamier v obci. Starosta odpovedal, že boli v obci keď inštalovali PC 

v kancelárii, vymenili a teda sfunkčnili kamery pri KD ale od vtedy v obci neboli najmä kvôli 

momentálnej situácii. Uznesenie č. 15.119 – možnosť odkúpenia nehnuteľnosti archív od Coop 

Jednoty je v riešení. Hovoril o možnosti dať urobiť geometrický plán a keď predaj odsúhlasia obe 

strany, môžeme hovoriť o cene. Pán poslanec Šuchter poslancom povedal, že cena nebude určite 

nízka a treba kúpu prehodnotiť. Ďalej hovorili poslanci so starostom o streche na materskej škole. 

V marci budúceho roku by mala vychádza výzva na školy, ktorú chce starosta využiť a prerobili by 

sa aj garáže mi škôlke. Uznesenie 21.158 bolo splnené. Pani kontrolórka mala urobiť kontrolu 

neplatičov daní a poplatkov. Jedna daňovníčka si nesplnila daňovú povinnosť ani po viacerých 

výzvach. Poslanci navrhli predvolať pani Kováčovú a v prípade, že ani potom nezaplatí dlh, nech 

starosta podá exekúciu. Starosta navrhol, že dohovorí pani Kováčovej a navrhne jej splátkový 

kalendár. Poslanci navrhli poslať menovanej výzvu, aby zaplatila do 15.1.2021. Uznesenie 21.159 



sa týkalo reklamácie strechy na KD. Poslanci trvajú na pracovnom stretnutí, kde by prišiel pán 

Gráčik a spolu by prezreli všetky reklamované závady. Uznesenie 23.174 – prevádzkový poriadok 

multifunkčného ihriska dal starosta urobiť do Santovky. Sľúbil, že ho preskenuje a pošle poslanom. 

Poslanci vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení a konštatovali, že nesplnené uznesenia 

zostávajú v platnosti.  

Prijaté Uznesenie č. 25.186 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení.  

 

b) konštatuje 

že  nesplnené uznesenia zostávajú v platnosti. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Rozpočet obce Súlovce na roky 2021 – 2023. 

 

Nasledoval ďalší bod programu a rozpočet obce Súlovce na roky 2021 – 2023. Základná 

organizácia Jednoty dôchodcov požiadala v stanovenom termíne o poskytnutie dotácie na podporu 

kultúry a športu pre rok 2021vo výške 500,00 €. Dotácia je zapracovaná v návrhu rozpočtu. 

Poslanci jednohlasne schválili poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Základnej 

organizácie Jednoty dôchodcov v Súlovciach pre rok 2021 vo výške 500,00 EUR.   

 

 

Prijaté Uznesenie č. 25.187 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  

 

poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov  

v Súlovciach pre rok 2021 vo výške 500,00 Eur. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 



Starosta odovzdal slovo pani kontrolórke, ktorá prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 

2021 – 2023. Záver stanoviska – HK odporúča schváliť rozpočet obce Súlovce na roky 2021. 

Poslanci vzali stanovisko HK na vedomie. Dokument je priložený k zápisnici. 

 

     Poslanci následne schválili rozpočet na rok 2021 bez výhrad. Rozpočty na roky 2022- 2023 vzali 

na vedomie.   

 

Prijaté Uznesenie č. 25.188 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. 

 

b) schvaľuje 

rozpočet na rok 2021. 

 

c) berie na vedomie 

rozpočty na roky 2022 – 2023. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5. Rozpočtové opatrenie. 
 

Poslancom bol doručený návrh rozpočtového opatrenia. Úpravy boli najmä  kvôli realizácii 

dopravného značenia v obci a na položkách na ktorých bolo prekročené čerpanie. Poslanci schválili 

realizáciu dopravného značenia podľa schváleného projektu firmou RSÚC Nitra a.s., stredisko 

Topoľčany vo výške 4824,36 € a rozpočtové opatrenie č. 5/2020. 

 

Prijaté Uznesenie č. 25.189 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

realizáciu dopravného značenia podľa schváleného projektu firmou RSÚC Nitra a.s., stredisko 

Topoľčany vo výške 4 824,36 €. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 



Prijaté Uznesenie č. 25.190 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

rozpočtové opatrenie 5/2020.  

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

 

Nasledoval bod - plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021, ktorý prečítala pani Šišková, 

hlavná kontrolórka obce Súlovce. Poslanci schválili plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Plán 

je prílohou zápisnice.  

 

Prijaté uznesenie č. 25.191 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

7. Správa audítora za rok 2018 a 2019. 

 

Starosta obce požiadal pracovníčku OcÚ p. Gabčovú Geršiovú, aby prečítala správy audítora, 

ktoré sú prílohou zápisnice. V obidvoch správach sa uvádza, že podľa názoru audítora účtovná 

závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce Súlovce k 31.12.2018 

a 31.12.2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedeným dátumom podľa zákona 

o účtovníctve. Poslanci vzali na vedomie správu audítora za rok 2018 a správu audítora za rok 

2019. 

 

 

 

 

 



Prijaté uznesenie č. 25.192 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

  

správu audítora za rok 2018 

správu audítora za rok 2019. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana,  JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

8. Rôzne. 

 

V bode rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťou pani Jany Gažovej, bytom Súlovce 297, ktorá 

žiada o finančnú pomoc z dôvodu, že je onkologická pacientka, má preukaz ŤZP, je po operácií 

žlčníka a čaká na operáciu štítnej žľazy. Práceneschopnosť jej skončí 11.1.2021, čaká ju 

vybavovanie invalidného dôchodku, čiže bude určitý čas bez príjmu. Poslanci vzali žiadosť pani 

Gažovej na vedomie a poverili obecný úrad v Súlovciach napísaním odpovede na žiadosť v tom 

smere, že obec Súlovce nemá finančný fond z ktorého by mohla uvedenú žiadosť uspokojiť. 

 

Prijaté uznesenie č. 25.193 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť pani Jany Gažovej o finančnú pomoc  

 

poveruje 

 

Obecný úrad v Súlovciach 

 

napísaním odpovede na žiadosť v tom smere, že obec Súlovce nemá finančný fond z ktorého by 

mohla uvedenú žiadosť uspokojiť. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, JUDr. Július Šuchter 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

 



Poslanci sa ďalej zaoberali faktúrou JUDr. Sotolářa, ktorú pán JUDr. Šuchter preštudoval spolu 

so zmluvou, kde predmetom zmluvy je poskytnutie právnych služieb  vo veciach uvedených 

v článku II. Podľa neho také úkony ako fakturuje neexistujú. Navrhol, aby faktúra nebola uhradená. 

Spor ešte nie je ukončený. Nechať túto záležitosť otvorenú, prekonzultovať to s pánom Sotolářom 

a keďže takéto úkony neexistujú, zvážiť možnosť stornovať vystavenú faktúru. 

Pán poslanec Pecháč sa pýtal na kontrolu z PPA na multifunkčné a detské ihrisko. Starosta 

odpovedal, že do konca roka kontrola nebude. Kvôli nepriaznivej situácií, kvôli corone, sa kontrola 

doposiaľ neuskutočnila.  

Starosta informoval poslancov, že do miestneho obchodu Coop Jednota zapožičal senzorový 

dávkovač. Niektorým občanom sa to nepáči, keďže obchod obci nepatrí. Starosta a poslanci sú však 

toho názoru, že zapožičanie je v poriadku, keďže ide o zdravie našich občanov.  

Pán Pecháč ešte k blížiacim vianočným sviatkom chcel, či by sa nedalo kvôli občanom obce, 

zabezpečiť aby betlehemské svetlo priniesli do Súloviec aby nemuseli naši občania pre svetlo 

chodiť do kostola do Oponíc.    

 

9. Ukončenie. 

 

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

starosta obce Ing. Gabriel Svorad  poďakoval poslancom za účasť  a zasadnutie ukončil.   

 

Overovatelia: 

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

Ivan Pecháč:             .................................... 

 

Zapisovateľka:           

Bc. Adriána Gabčová Geršiová  .................... 

 

V Súlovciach dňa  21.12.2020 

                                                                                                          Ing. Gabriel Svorad 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


