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V Súlovciach dňa: 10.06.2019 

  



 

  

Z á p i s n i c a 

z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 10.06.2019 

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 

(pán Benďák príde trochu neskôr). 

 

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.  

Starosta obce  vyzval poslancov, aby hlasovali za  program 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

v znení: 

 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie dodatku č. 9 k Zmluve číslo: 66200001 o zabezpečení komplexného 

nakladania s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi  nebezpečnými 

odpadmi obce s ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 

3. Schválenie spoluúčasti obce na Stavebné úpravy – výmena strechy a stavebných 

otvorov hasičskej zbrojnice v Súlovciach č. 232. 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019. 

5. Ukončenie. 

 

 

Starosta obce Ing. Gabriel Svorad za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Petra Košelu 

a Jozefa Kasanu. Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov –

 JUDr. Jána Hodála, Petra Košelu a Ivana Pecháča. Zloženie návrhovej komisie  poslanci 

jednohlasne schválili, určenie overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta 

určil : Bc. Adriána Gabčová Geršiová. 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje 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: Bc. Adriána Gabčová Geršiová. 

 

 



Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana,  

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

3. Schválenie dodatku č. 9 k Zmluve číslo: 66200001 o zabezpečení komplexného nakladania 

s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi nebezpečnými odpadmi obce s ENVI-GEOS 

Nitra s.r.o. 

 

Starosta prerokoval s pánom Kulichom s ENVI-GEOS Nitra požiadavku poslancov a ten to doplnil 

do zmluvy bod B) Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré dojednania ohľadne ceny za 

poskytované služby a to z nasledovných dôvodov majúcich vplyv na poskytovanie služby: viaceré 

legislatívne zmeny v slovenskom odpadovom hospodárstve, majúce za následok nemožnosť 

aplikácie niektorých konceptov Zhotoviteľa, najmä Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za 

uloženie odpadov na skládku odpadov (to je ten poplatok za uloženie – skládkovanie, ktoré sa 

zvýšilo podľa nich) a odkalisko, Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška 

sadzieb poplatkov, s účinnosťou od 1.1.2019 boli zavedené nové sadzby poplatkov za ukladanie 

odpadov, ako aj Smernica európskeho parlamentu a rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES 

o skládkach odpadov z 30.5.2018 ( smernica sa týka rekultivačných poplatkov ktoré sa 

nedodržiavali a niektoré skládky ich jednoducho nevyberali), ďalej taktiež prudký nárast miezd 

a cien za služby v nitrianskom regióne za posledné obdobie, nárast miery inflácie, minimálnej mzdy 

a zavedenie niektorých nových povinností napr. pri rekultivácií skládky jej monitoring po dobu 30 

rokov od jej uzavretia. Poslanec pán Hodál mal pripomienku, pretože poslancom nebol materiál 

doručený v dostatočnom čase nemohol sa viacej dodatku k zmluve zaoberať. V predchádzajúcej 

zmluve bola vyznačená hviezdička čo znamená k poplatku sa prirátavajú ďalšie sumy. Starosta 

povedal, že áno, pripočítava sa napríklad suma za odvoz. Pán Hodál tiež poznamenal, že oproti 

pôvodnej zmluve z roku 2011 je v novej zmluve v bode 4.2 uvedené, že zmluva nadobúda platnosť 

a účinnosť jeho podpisom Zmluvnými stranami, ale v pôvodnej je, že zmeny sú účinné až od 1.1. 

nasledujúceho roka od podpísania zmluvy. Treba sa tomu viac venovať. Starosta bude s pánom 

Kulichom, kvôli separovanému odpadu túto stredu a predostrie mu pripomienky poslancov. 

Poslanci sa rozdebatovali o dodatku. Pani kontrolórka poznamenala, že v zmluve by malo byť, že 

zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom a zverejnením webovej stránke a to tam nemajú. 

Poslanci nesúhlasia s bodom 4.2. a chcú aby podľa pôvodnej zmluvy bola účinnosť od prvého 

januára. Prijali uznesenie, že berú na vedomie dodatok č. 9 k Zmluve číslo: 66200001 s firmou 

ENVI-GEOS Nitra s.r.o. Majú výhrady k bodu 4.2. predmetného dodatku a budú sa ním zaoberať 

na budúcom OZ, ktoré sa bude konať 18.6.2019. Poslanci tiež chcú aby starosta zistil cenu na 

skládke na Bojnej, prípadne iných vývozcov komunálneho odpadu. 

 

Prijaté Uznesenie č. 5.49 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie dodatok č. 9 k Zmluve číslo: 66200001 o zabezpečení komplexného nakladania 

s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi a nebezpečnými odpadmi obce so 

spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 

 

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  

 

4. Schválenie spoluúčasti obce na Stavebné úpravy – výmena strechy a stavebných otvorov 

hasičskej zbrojnice v Súlovciach č. 232 

 

Nakoľko je vyhlásená výzva na rekonštrukciu požiarnych zbrojníc pôvodný termín 12.6., mali sme 

aj stretnutie s policajtmi a CO tam sa tiež riešilo to prečo platíme pani Magdolenovú, ale o tom viac 

povie na budúcom. Hrozí nám kontrola z úradu vlády a vysoká pokuta. Nech si kto chce urobí 

školenie CO a budem tých päťdesiat eur mesačne platiť jemu. Čo sa týka hasičskej zbrojnice my 

máme pána Kasanu vedeného ako šéfa hasičov, ktorý je aj originál vyškolený strojník. Každá obec 

musí mať hasičský zbor, Oponice nemajú a preto túto službu robíme aj im. Teda Oponice používajú 

náš zbor,  preto máme nárok na túto dotáciu. Poslanec Kasana sa spýtal, čoho sa tá rekonštrukcia 

týka, či celej budovy, alebo iba strechy. Starosta dal kolovať projekt, ktorý stojí 1490 eur, na ktorý 

treba v rozpočte nájsť peniaze. Poslanec Hodál chcel vedieť na čo sa bude budova používať, teda jej 

účel, podľa toho je treba urobiť rekonštrukciu. Poslanci ďalej debatovali nad tým čo treba na 

budove urobiť, ale starosta im povedal, že projekt je určený iba na výmenu strechy, okien a dverí. 

Poslancov zaujímalo či sa budova môže používať na iný účel a keď to má slúžiť ako hasičská 

zbrojnica, treba aj vybavenie aj ľudí a tiež tam nie je elektrika  a voda či tam nemôže byť 

pneuservis, krčma, prípadne by tam parkoval malý traktorček, ktorý by slúžil obci. Starosta 

povedal, že vybavenie máme. Striekačku majú požičanú v Kovarciach. Je otázne či musíme mať 

hasičský zbor, keď ho Oponice nemajú. Starosta odpovedal, že so starostom p. Luknišom urobili 

zmluvu, kde sa dohodli, že náš hasičský zbor bude zastrešovať aj obec Oponice. Starosta tiež 

poslancom povedal, že môžeme na rekonštrukciu zbrojnice žiadať každý rok, tým by sme ju mohli 

zrekonštruovať kompletne. Poslanci uznali, že obec na rekonštrukciu peniaze nemá a dnes  sa jedná 

o  spoluúčasti obce 5%, v prípade, že bude dotácia schválená. Môže sa stať, že nám dotácia nebude 

poskytnutá. V každom prípade treba zaplatiť projekt. Poslanci chcú, aby ich starosta informoval 

keď sa ide do nejakého projektu aby mali čas a priestor na preštudovanie projektu ako aj zahrnúť 

financie na projekt do rozpočtu. Starosta im vysvetlil, že treba čakať na výzvu, ktorú dáva 

ministerstvo až potom môže obec žiadať o dotáciu, pri splnení stanovených podmienok.  

 Poslanci schválili 5% spoluúčasť obce na projekt Stavebné úpravy – opravy strechy a výmena 

otvorových konštrukcií hasičskej zbrojnice v obce Súlovce.   

 

Prijaté Uznesenie č. 5.50 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

5% spoluúčasť  obce na projekt Stavebné úpravy – opravy strechy a výmena otvorových konštrukcií 

hasičskej zbrojnice v obci Súlovce. 

 

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. 

 



 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

 

Potom sa poslanci zaoberali návrhom rozpočtového opatrenia č. 2/2019. Jedná sa o výdavky na 

spoluúčasť obce na projekte rekonštrukcie hasičskej zbrojnice vo výške 5% čo je 1500 eur, 

vypracovanie projektu 1400 eur, opiľovania tují na cintoríne a odpratávanie v celkovej výške 2000 

eur. Poslanci vzali na vedomie rozpočtové opatrenia a žiadajú konkrétnu analýzu rozpočtu do 

budúceho zasadnutia.  

 

Prijaté Uznesenie č. 5.51 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 

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. 

 

7. Rôzne 

 

V bode rôzne sa poslanci riešili program budúceho zasadnutia. Starosta povedal, že ak majú nejaký 

bod na doplnenie, treba zavolať starostovi, alebo pracovníčke. Pán Hodál mal konkrétne body, ktoré 

chce do programu zahrnúť.  Najmä prehodnotenie rozhodnutia komisie ROEP z roku 2015. Jedná sa 

o nehnuteľnosti v obci, ktoré nie sú po roepe vo vlastníctve občanov. Pán Pecháč mal otázku o či 

bolo vypísané výberové konanie. Starosta mu odpovedal, že výberové konanie beží, bolo 

zverejnené a môžu sa prihlasovať do 19.6.2019. Či budeme riešiť sťažnosť pána Kováčika.  

 

8.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:    ..................................... 

Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 

V Súlovciach dňa  10.06.2019 

                                                                                                          Ing. Gabriel Svorad 

                                                                                                              starosta obce 


