Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA

zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 18.06.2019

V Súlovciach dňa: 18.06.2019

Zápisnica
z 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 18.06.2019
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.
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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v znení:
Otvorenie.
Kontrola plnenia uznesení.
Správa o činnosti starostu obce.
4. 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.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
6. Zloženie novej školskej rady pri MŠ Súlovce.
7. Spôsob nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce.
8. Prehodnotenie platných zmlúv.
9. Prehodnotenie rozhodnutia komisie ROEP z roku 2015.
10. Rôzne.
11. Ukončenie.
1.
2.
3.

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. Zloženie návrhovej komisie poslanci
jednohlasne schválili, určenie overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta
určil : Bc. Adriána Gabčová Geršiová.
Prijaté Uznesenie č. 6.52
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

5

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
3. Kontrola plnenia uznesení.
Starosta Ing. Gabriel Svorad sa začal venovať plneniu uznesení z predošlých OZ. Uznesenia
z tretieho zasadnutia. Starosta informoval, že bolo vyhlásené výberové konanie na riaditeľku MŠ
dňa 28.5.2019. Žiadosti do výberového konania a požadované doklady je potrebné doručiť do
19.6.2019. Po otvorení obálok za prítomnosti starostu obce a členov rady školy budú na výberové
konanie do sedem dní pozvaní všetci uchádzači. Poslanec p. Hodál upozornil na nesplnené
uznesenie č. 2.13. Starosta mal zabezpečiť výmenu zámkov v kultúrnom dome a svadobke
a spracovanie návrhu systému zapožičiavania kľúčov. Starosta informoval, že majiteľ kľúčovej
služby, ktorému bola zaplatená záloha bol v obci a prešli so starostom všetky objekty kde chce
starosta realizovať systém generálneho kľúča. Poslanci chcú vedieť cenu za celý systém a dátum,
kedy bude zrealizovaný. Starosta rieši priority a kľúčový systém je potrebný. Uznesením 2.14.
poslanci žiadali starostu, aby prejednal s oprávneným dopravným inžinierom možnosť riešenia
dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obci a nechal vypracovať projekt a zabezpečil
dopravné značenie. Starosta hovoril s pánom Streďanským, je nachystaný len dokončí svetelné
prechody o ktoré majú obce záujem. Pán Hodál povedal, že mal starosta osloviť aj iných. On oslovil
z Nitry aj Nových Zámkov projektantov a im stačí poslať mailom zadanie, pošlú cenovú ponuku
a potom sa prídu pozrieť keď sa odklepne ponuka. Starosta povedal, že pán Streďanský to tu pozná
a projektanti nech prídu najskôr pozrieť a potom čosi navrhovať. Podľa Streďanského sa tu nedá
urobiť kruhový prejazd. Pán Hodál oslovil nejakého projektanta, ktorý tiež nedoporučuje kruhový
prejazd, Súlovce pozná, keď mu dáme zadanie, príde a navrhne riešenie. Uznesenie 2.15 je, že
nedáva starosta do programu správu o činnosti, to je splnené. Uznesenie 3.27 – výpoveď
z Nájomného bytového domu pánovi Ing. Vítekovi. Starosta odpovedal, že výpoveď bola poslaná.
Starosta pánovi Vítekovi volal, mal vypnuté všetky telefóny. Stále chce hovoriť s poslancami.
Poslanci súhlasia so stretnutím, no najmä chcú aby bol ukončený nájom z dôvodu neplatenia.
Nájomca nezaplatil obci ani jeden nájom, úhrada bola iba s časti zo zábezpeky, ktorú chce pán
Vítek vrátiť. Mal by to riešiť SlužbyTop s nájomcom. Starosta sľúbil, že do SlužbyTop pôjde aby
sa to doriešilo. Byt nemôže byť pridelený ďalšiemu nájomníkovi pokiaľ to neschvália poslanci
a neukončí sa nájomná zmluva s predchádzajúcim nájomcom. Ďalšie uznesenie je 3.29 kde mal
starosta zistiť ohľadom ČOV. Pán Hodál to zistil za starostu, poslanci nesúhlasia, vybavené.
Starosta navrhuje urýchlené stretnutie, termín, aby sme sa vedeli zariadiť či prídu s tou rúrou až po
náš kataster, či ideme robiť vlastnú čističku, alebo ideme s nimi. Pán Hodál sa pýtal starostu či už
zisťoval či by sme mohli dostať dotáciu na čističku, keď už sme dostali dotáciu na spoločnú
s Oponicami, čo mal starosta za úlohu. Starosta zisťoval a možné by to bolo. Potrebuje však
štatutára Oponíc, alebo obecné zastupiteľstvo aby sa vyjadrili. Starosta Oponíc čaká na navrhnutý
termín stretnutia. V rôznom sa musí dohodnúť termín stretnutia. Uznesenie 3.31 – žiada starostu
a JUDr. Hodála o doriešenie dodatku č. 9 k zmluve s ENVI-Geos. Starostovi dnes volal pán Kulich,
že všetky obce už dodatky podpísali, že či chceme ukončiť s nimi zmluvu. Pán Hodál sa vyjadrí

v samostatnom bode programu. Uznesenie 3.34 – zaslať p. Urminskému odpoveď na sťažnosť. List
bol zaslaný, uznesenie je splnené. Starosta spomenul, že mu volala p. E. Kopcová, ktorá má
problém so susedmi. Hneď jej odpovedal a doporučil jej problém riešiť s úradom ŽP a tiež so
stavebným úradom. Ďalšie, odpoveď dopravnému inšpektorátu bola odoslaná. Uznesenie 4.46 kde
mal starosta predložiť podklady a podmienky k projektu Wifi, ale doposiaľ poslanci nič nedostali.
Uznesenie zostáva v platnosti. Poslanci konštatujú, že zostali nesplnené uznesenia č. 2.13, 2.14,
4.46, ktoré zostávajú naďalej v platnosti a žiadajú starostu obce o zabezpečenie ich plnenia.
Prijaté Uznesenie č. 6.53
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a) konštatuje, že zostali nesplnené uznesenia č. 2.13, 2.14, 4.46, ktoré zostávajú naďalej
v platnosti.
b) žiada starostu obce o zabezpečenie ich plnenia.

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
4. Správa o činnosti starostu obce.
Správa o činnosti starostu obce bola ďalším bodom programu. Starosta vysvetlil poslancom, že
napríklad čo sa týka Wifi, museli sme určiť body cca 15, ktoré sú najmä na budovách obce a potom
na stĺpoch ulíc, aby bola pokrytá celá obec. Čo sa týka krčmy, asi tam príde nový nájomník. Potom
požiadal družstvo Tríbeč, že chceme uskutočniť výstavbu domu sociálnych služieb, či nemajú
pozemok cca 3 – 4 tisíc m2, kde je blízkosti voda, prístupová cesta. Tí odpovedali, že takým
pozemkom nedisponujú. Tiež starosta písal na OÚ Topoľčany, pozemkový a lesný odpor čo sa týka
ceny za m2 vyňatia podľa BPEJ tak v Súlovciach cena za trvalý trávnatý porast je 10€/m2 a orná
pôda 15€/m2. Starosta ďalej hovoril, že ho mrzí, že od p. Duranziu sme chceli pozemok za
päťdesiat centov a jeho stálo nemalé peniaze keď pozemok čistil. Nechce aby sme si s ním pokazili
vzťahy. Máme s ním dobre dohodnuté so zberným dvorom. Čo sa týka likvidácie BIO odpadu sú
firma, ktorá jediná má široko-ďaleko jediná oprávnenie na energetické zhodnocovanie drevnej
hmoty. Pomohol nám s likvidáciou šiestich veľkokubíkových kontajnerov čo bola pomoc. Za cenu
znaleckého nám nikto nepredá pozemok a ani tí dvaja ľudia čo tu boli nebudú čakať. Preto riešime
určité veci extrémne rýchlo, aby sme niečo získali. Preto potrebujeme aj stanovisko Oponíc keď tu
už takýto záujem je. Bol tu už aj pán z banky leto mu starosta hovoril že máme určitý zámer, že
budeme kupovať a ten hneď starostovi nadiktoval návrhy dvoch uznesení. Čo sa týka ihrísk, úver na
prefinancovanie, to sme vždy tak robili, keď sme robili dom smútku a tieto námestíčka, že sme mali
s Prima banky jednopercentný úver, že tá firma to urobila, my sme im zaplatili a peniaze z PPA si
hneď nechala banka. To preto, aby sme neboli tej firme počas celej realizácie dlžní. Takže starosta
rokoval s bankou, že chceme preklenovací úver 147 tisíc, to musíme schváliť. A druhé, banka nám
je ochotná požičať na kúpu pozemku od pani Raučinovej. Predstava banky bola, že to dnes na OZ
poslanci schvália. Poslanci chceli vedieť návrh ceny pozemku, ktorý chceme kúpiť. Ponuka je
podľa znaleckého posudku dobrá a treba sa vyjadriť či to chceme. Pán Hodál pripomenul, že tam

kde má byť zberný dvor, je kopec vlastníkov, ktoré pozemky ešte nie sú prededené. A nemôžeme
im to vyvlastniť. Jednoduché pozemkové úpravy ako navrhuje p. Duranzia, by to vyriešili. Pán
Hodál pripomenul, že na ustanovujúcom zasadnutí sa riešila zámena pozemkov s pani Raučinovou,
prečo sme vymenili pozemky, ktoré teraz kupujeme. Vtedy sme nevedeli, že tam budeme chcieť
stavať domov dôchodcov. Starosta by pozemok kúpil. Poslanci sa pýtali či máme za čo, podľa
starostu máme. Starosta dal urobiť ponuku na opravu strechy garáže pri škôlke za 2,5 tis. Ešte čaká
na ďalšiu ponuku. To budeme musieť urobiť, lebo strecha je v havarijnom stave. Starosta
vysvetľoval poslanom, že kedysi nám nechodili také podielové dane ako teraz. Máme superlinku
v Prima banke, ktorú môžeme použiť na prevádzku a musíme ich do roka vrátiť. Poslanec J. Kasana
povedal, že jemu robili strechu 70m2 za 900 eur, nerozumie prečo 80m2 bude stáť 2,5 tisíc.
Poslanci chceli vedieť čo starosta robil, tak im odpovedal, že stále niečo rieši za obec, bol na
ZMOS, bol v Solčanoch. Ďalšia vec, dnes bol s Kulichom s ENVI-GEOS, ktorý stále vyvoláva či
schválime dodatok, alebo chceme zrušiť zmluvu. Pýtal sa poslanca Hodála, či chce aby sa v obci
nevyvážali smeti. To bolo k správe všetko, tak poslanci vzali na vedomie správu o činnosti starostu
obce.
Prijaté Uznesenie č. 6.54
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie správu o činnosti starostu obce.
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.
5. 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.
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., bol ďalší bod programu. Pán Hodál sa pýtal starostu či pozeral podmienky zmluvy, lebo aj on
pozeral. Starosta povedal, že nepozeral zmluvu a sme jediná dedina, ktorá nemá podpísaný dodatok
a hrozí nám, že nám prestanú vyvážať odpad. Pán Hodál pozeral podmienky zmluvy a podal správu
poslancom. Porovnal ceny zvýšenia. Hovoril na čo sa odvolávajú, zákon, smernice. Mohli
zvyšovať cenu každý rok, podľa zmluvy. Porovnával mieru inflácie. Ich návrh berie za
opodstatnený. Nám vzniknú vyššie náklady a firma by mohla s nami zrušiť zmluvu. Pán Hodál
navrhuje podpísať dodatok k zmluve. Starosta prerokoval s pánom Kulichom s ENVI-GEOS Nitra,
ktorý pre nás zabezpečuje odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov a separovanie zložiek,
požiadavku poslancov a ten to doplnil do zmluvy. V bode 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 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 30.05.2018, 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 rekultivácii
skládky jej monitoring po dobu 30 rokov od jej uzavretia. Dodatok je platný jej podpisom. Starosta
hovoril o poplatkoch za vývoz ktorý platia občania a ten je v okolitých obciach najvyšší. Poslanci
nemali problém so schválení dodatku, iba chceli vedieť podmienky zmluvy. Nechcú zmeniť
vývozcu. Poslanci schválili 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.
Prijaté Uznesenie č. 6.55
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje 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
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

6. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019
Poslanci sa ďalej zaoberali rozpočtovými opatreniami 2019/2 kde vo výdavkovej časti boli
navrhnuté úpravy. Pán poslanec Pecháč navrhol aby sa upravilo vypínanie a zapínanie verejného
osvetlenia čím by obec ušetrila. Navrhuje aby sa svetlá celoročne vypínali o 23.15 hodine a zapínať
sa budú o 4.30 hod. Poslanci jednohlasne súhlasili so zmenou nastavenia vypínania a zapínania
verejného osvetlenia tak ako ho navrhol pán Pecháč.
Prijaté Uznesenie č. 6.56
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie zmenu nastavenia vypínania verejného osvetlenia.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
0

Ivan Pecháč, , Jozef Kasana, Marián Benďák,

Uznesenie bolo prijaté.

K navrhovanému rozpočtovému opatreniu poslanci nemali pripomienky a toto jednohlasne
schválili.
Prijaté Uznesenie č. 6.57
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
0

Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák,

Uznesenie bolo prijaté.
7. Zloženie novej školskej rady pri MŠ Súlovce.
Poslanec pán Pecháč hneď prečítal návrh na uznesenie Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje sedemčlennú Radu školy pri MŠ v Súloviach na štvorročné volebné obdobie od
22.9.2019 v zložení : 1 pedagogický zamestnanec MŠ, 1 nepedagogický zamestnanec MŠ, 2
zástupcovia rodičov detí navštevujúcich MŠ, 3 zástupcovia delegovaní obcou Súlovce, z toho
minimálne 1 poslanec obecného zastupiteľstva. Návrh predložia v septembri. Starosta navrhol aby
bola v rade aj hlavná kontrolórka obce.
Prijaté Uznesenie č. 6.58
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
sedem člennú Radu školy pri MŠ v Súloviach na štvorročné volebné obdobie od 22.9.2019
v zložení : 1 pedagogický zamestnanec MŠ, 1 nepedagogický zamestnanec MŠ, 2 zástupcovia
rodičov detí navštevujúcich MŠ, 3 zástupcovia delegovaní obcou Súlovce, z toho minimálne 1
poslanec obecného zastupiteľstva.
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.
8. Spôsob nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce.
Spôsob nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce bol ďalší bod programu. Poslanec p. Benďák

požiadal o slovo. Poslal poslancom maily a prosí poslancov aby sa niečo urobilo so skládkou
odpadu na ihrisku. Starosta navrhol aby sme čo najrýchlejšie doriešili ponuku s pánom Duranziom,
kúpili pozemok a vyriešili tým zberný dvor. Poslanec p. Pecháč požiadal o slovo. Keby sme kúpili
pozemok na výstavbu domova dôchodcov napríklad za štyridsať tisíc. Páni so ŠFRB povedali, že
postavia domov a budú ho prevádzkovať, preplatia nám náklady prevádzky či by sa nemohla
zahrnúť do ceny aj kúpa pozemku. Starosta povedal, že sa zvýši majetok obce ale nevidí problém so
zahrnutím kúpy pozemku. K problému s odpadom na ihrisku pán Hodál povedal pánovi Benďákovi,
že za tie roky čo sa sťažuje na skládku na ihrisku, nedal žiadny návrh riešenia. Navrhol, že na
pozemku, ktorý sme zamieňali s pani Raučinovou by sme mohli ohradiť časť nášho pozemku,
umiestniť tam kontajnery a použiť ich dočasné riešenie zberného dvora. Starosta oponoval, že
žiadny odbor ŽP mu takýto zberný dvor neschváli.. Pán Hodál znovu navrhol, že by sa kontajnery
oplotili a bol by poriadok. Otváralo by sa to len v určenom čase. Vyvážalo by sa na Bojnú. Ďalej
poslanci so starostom hovorili o štiepke. K tomuto bodu navrhuje starosta urobiť pracovné stretnutie
s pánom Duranziom, dňa 27.6.2019 o 18.°°hodine. Poslanci chcú vyriešiť problém pána Benďáka,
ale to nie je len jeho problém ale aj všetkých občanov bývajúcich v okolí ihriska. Poslanci vzali na
vedomie informáciu o spôsobe nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce, podrobný postup bude
prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva dňa 26.06.2019 o 18.°°
hodine v budove obecného úradu obce Súlovce.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
berie na vedomie
informáciu o spôsobe nakladania s BIO odpadmi v obci Súlovce, podrobný postup bude
prerokovaný na pracovnom stretnutí poslancov obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2019 o 18.00 hod.
v budove obecného úradu obce Súlovce.
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.
9. Prehodnotenie platných zmlúv
Poslanec p. Hodál požiadal o slovo. Kúpna zmluva so spoločnosťou TOVO, s.r.o. je v rozpore so
zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Vznikli nám náklady ktoré by nám inak neboli vznikli. Je tu
také ustanovenie kde je uvedené, že kupujúcemu je známy stav kupovanej nehnuteľnosti
a nevyhradzuje si žiadne úpravy. Na šťastie je tam 60 mesačná záruka. Na budove sa robili opravy,
ktoré vznikli na základe neodborne vykonaných prác, alebo tam zatekalo, vymieňali sa kuchynské
linky, opravovala sa strecha a tieto náklady by sme si mohli u firmy TOVO uplatniť a preto
navrhuje, že by sme požiadali hlavnú kontrolórku o prehodnotenie vyplatených faktúr, ktoré sa
týkajú odstránenia zistených závad na bytovom dome súpisné číslo 231 do doby po uzavretí Kúpnej
zmluvy so spoločnosťou TOVO, s.r.o zo dňa 10.8.2018, pretože je zato, že všetky tieto závady mala
hradiť spoločnosť TOVO, s.r.o. Starosta povedal, že išlo nám o kolaudáciu preto sme tieto závady
dali odstrániť a bude sa to nájomníkom postupne sťahovať. Starosta dal hlasovať za návrh
uznesenie, ktoré poslanci jednohlasne schválili.

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.
Zmluva so SCHARP o servisovaní kopírky, ktorá nás stála už nemálo peňazí. Starosta vysvetľoval
výhody kopírky. Na túto tému sa už hovorilo na predchádzajúcom OZ. Pán Hodál povedal znovu,
že tento spôsob servisovania je nevýhodný. Navrhuje aby starosta po výmene tonerov
v multifunkčnom zariadení SHARPDESK vypovedal zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou
SCHARP Business Systems Slovakia, s.r.o., Technická 2, Bratislava.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
2

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

Uznesenie bolo prijaté.
So spoločnosťou Lindström navrhuje pán Hodál vypovedanie zmluvy na prenájom rohoží na
obecnom úrade ako aj v dome smútku. Starosta hovoril o výhode prenájmu rohoží a nekúpia nikde
takú rohož. Poslanci žiadajú starostu o vypovedanie uvedenej zmluvy.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

4

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

1
0

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

Uznesenie bolo prijaté.
Ďalšia zmluva sa týkala kontroly detského ihriska, p. Hodál navrhuje vypovedanie zmluvy so
spoločnosťou Ekotec spol. s.r.o. , Lamačská cesta č. 20, Bratislava. Pán poslanec chápe, že so
zákona je potrebné dať kontrolovať detské ihrisko, ale v obci žiadne detské ihrisko nie je. Preto
navrhuje vypovedanie zmluvy. Táto zmluva je neopodstatnená a preto poslanci žiadajú starostu
obce o vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Ekotec spol. s.r.o.
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.

Posledná bola zmluva s pani Bc. Janou Magdolenovou, ktorá má pre obec zabezpečovať civilnú
obranu. Mala by robiť mesačne nejakú dokumentáciu, kontrolu, záplavy, povodne a robiť analýzy.
Výpovedná zmluva tak má dvadsaťštyri mesačnú ochrannú lehotu, počas ktorej ani jedna strana
nemôže zmluvu vypovedať. Navrhuje požiadať starostu obce aby po uplynutí doby 24 mesiacov
vypovedal zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Bc. Jana Magdolenová, Za humnami 511/52,
Podhajská.
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.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a) žiada hlavnú kontrolórku o prehodnotenie vyplatených faktúr, ktoré sa týkajú odstránenia
zistených závad na bytovom dome súp. č. 231 od doby po uzatvorení Kúpnej zmluvy so
spoločnosťou TOVO, s.r.o. dňa 10.8.2018
b) žiada starostu obce aby po výmene tonerov v multifunkčom zariadení SHARPDESK
vypovedal zmluvu uzatvorenú so spoločnosťou Scharp Business Systems Slovakia, s.r.o.,
Technická 2, Bratislava
c) žiada starostu obce o vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Lindstrom
d) žiada starostu obce o vypovedanie zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Ekotec spol. s.r.o.
Lamačská cesta č. 20, Bratislava,
e) žiada starostu obce aby po uplynutí ochrannej doby 24 mesiacov vypovedal zmluvu
uzatvorenú so spoločnosťou Bc. Jana Magdolenová, Za humnami 511/52, Podhajská.
10. Prehodnotenie rozhodnutia komisie ROEP z roku 2015.
Poslanec p. Hodál k tomuto bodu povedal, že v rámci ROEP-u sa stala taká chybyčka, že celá táto
horná ulica, obidve cesty okolo potoka až po Paučíra vlastne patria obci, len to je v poriadku tá
cesta aj patrí obci. Len nebolo to celkom dobre spravené pretože tá cesta patrí je až po múry domov
a predzáhradky všetky okrem Marty Kopeckej a Jara Sedmáka, tak všetky predzáhradky patria
obci. Ešte je rok na to aby sa to dalo nejakým spôsobom zrevidovať preto by som navrhoval to. Ja
viem že tá komisia na tom pracovala nejaké dva, tri roky, bolo toho veľa a aj chyby sa robia, ale
navrhoval by som to, že žiadame starostu obce o poskytnutie Rozhodnutia komisie ROEP zo dňa
15.7.2015 spolu s dokumentačným materiálom Komisii pre ochranu verejného záujmu obecného
úradu Súlovce pretože tu je verejný záujem všetkých občanov a takisto ako aj Palo Princ, keď si
dával do poriadku barák po svojom otcovi, tak musel si odkúpiť svoj vlastný pozemok. Pretože pred
roepom to viem stopercentne bolo tam nejakých 250 – 300 spoluvlastníkov tej cesty, ktorí vlastne
mali svoj podiel na tej ceste a tie predzáhradky to sú vlastne tie ich podiely. Treba to nejakým
spôsobom dať na správnu mieru. Lebo môže sa vyskytnúť zasa niekto ďalší si bude chcieť predať
barák alebo neviem čo. Tu pán Ťažár má tam barák a predzáhradka taktiež patrí obci, Šuchter, tento
vzal zodpovedne, nestará sa o predzáhradku, môže požiadať obec že chce od obce aby mu vykolili
malinčie, do vysokého vedenia mi trčí smrek, bolo by dobré ho odpíliť, lebo tu nesiete
zodpovednosť zato, že je to môj smrek a je na vašom pozemku zasiahne do vysokého vedenia
a poškodí to elektrické drôty. Starosta povedal, že smrek, ktorý je na našom pozemku je náš. Ale

keď by bola predzáhradka jeho, tak už nie je náš. By sa musel on starať. Starosta povedal, že ak
niekto posadí strom na obecnom pozemku, obec je povinná sa oň starať, taký je zákon. Aj mohli by
ľudia povedať, poď nám vymaľovať prezáhradky. Pán Hodál navrhuje uznesenie v znení, že
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o poskytnutie Rozhodnutia komisie ROEP zo dňa
15.7.2015 spolu s dokumentačným materiálom Komisii pre ochranu verejného záujmu obecného
úradu Súlovce. A mali by sme si dať termín, lebo to nebude na jedno sedenie. Pán Hodál sa pokúsi
sa nájsť riešenie ako to napraviť. Starosta sa spýtal či chce p. Hodál analýzu od zhotoviteľa
Geometra Trenčín. Pán Hodál sa pýtal do kedy by vedel starosta toto zabezpečiť. Starosta povedal,
že zavolá do Geometry. Pán Hodál sa spýtal starostu či nemá komisia takéto rozhodnutie keďže
starosta bol jej predsedom. Starosta bol predsedom ale oni to všetko spracovávali, tak oni to majú.
Poslanci sa dohodli na termíne do budúceho zastupiteľstva.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a) žiada starostu obce o poskytnutie Rozhodnutia komisie ROEP zo dňa 15.7.2015 spolu
s dokumentačným materiálom Komisii pre ochranu verejného záujmu obecného úradu
Súlovce do budúceho zasadnutia OZ.
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.
11. Rôzne.
Do bodu rôzne si ponechal slovo pán Hodál, ktorý hovoril o projekte „Stavebné úpravy – oprava
strechy a výmena otvorových konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“. Prešiel si projekt
a poukázal na chyby v projekte za 1400 eur. Chýbajú tam strany, ale bo končí text uprostred vety
a nepokračuje čo je možno chyba v písaní. Je to podľa neho nezodpovedná robota. Starosta povedal,
že projekt bol urobený za krátky čas. Pán Hodál pokračoval ďalej, že predpokladaný projekt je pre
získanie stavebného povolenia a investor, čo sme my ako obec, vo výberovom konaní po
konzultácii s projektantom vyberie konkrétne riešenie pre realizáciu. To je pre nás dosť podstatné.
My chceme dať zrekonštruovať zbrojnicu a nevieme na aký účel bude slúžiť. Zapisovateľka
povedala, že pozerala papiere, ktoré sa vypisovali ohľadom tej hasičskej, tak tam sa zaväzuje
starosta alebo poslanci, že tá budova musí slúžiť na ten účel na ktorý je opravovaná. Sú to doklady
k žiadosti a sú tam vyhlásenia, že musí sa zachovať pôvodný účel. Pán Hodál povedal, že aj tak,
keď je to pôvodný účel, keď to má slúžiť ako hasičská zbrojnica nevie si predstaviť, že by tam
nebola privedená voda a elektrika a to vôbec v projekte nie je. Bolo mu vysvetlené, že sa dá viac
rokov po sebe dať dotácia, kde tento rok ide o výmenu strechy a okien. Pán Hodál povedal, že preto
navrhuje uznesenie, kde obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce o zvolanie pracovnej porady
obecného zastupiteľstva v prípade, že stavebný úrad rozhodne o povolení rekonštrukcie hasičskej
zbrojnice v Súlovciach, aby sme sa vedeli vyjadriť čo tam ešte chceme zrekonštruovať.
Ďalej obecné zastupiteľstvo konštatuje, že vypracovaní projekt na „Stavebné úpravy – oprava
strechy a výmena otvorových konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“ , na ktoré je možné
požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu. Konštatuje, že celkové náklady by predstavovali na
opravu 29 987,44 EUR, z ktorých financovanie vlastných zdrojov obce by boli 1 499,37 EUR.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Stavebné úpravy – oprava
strechy a výmena otvorových konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“ Výzva číslo V. P
HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom
rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom ciele projektu sú v súlade
s platným programom rozvoja obce a súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania
projektu t.j. minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov.
Prijaté uznesenie
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a) žiada starostu obce o zvolanie pracovnej porady obecného zastupiteľstva v prípade, že
stavebný úrad rozhodne o povolení rekonštrukcie hasičskej zbrojnice v Súlovciach
b) konštatuje, že
- je vypracovaný projekt na „Stavebné úpravy – oprava strechy a výmena otvorových
konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“ , na ktoré je možné požiadať
o dotáciu zo štátneho rozpočtu
- celkové náklady by predstavovali na opravu 29 987,44 EUR, z ktorých financovanie
vlastných zdrojov obce by boli 1 499,37 EUR
c) schvaľuje
-

Podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Stavebné úpravy – oprava strechy a výmena
otvorových konštrukcií hasičskej zbrojnice v obci Súlovce“, Výzva číslo V. P HaZZ
2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom
ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.

-

Súhlasí so zabezpečením povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových
oprávnených výdavkov.

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA

5

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

PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

0
0

Uznesenie bolo prijaté.
Poslanec Pecháč požiadal v bode rôzne o slovo. Sťažnosť pána Kovačika, ktorú poslal na pána
Fiksela, odporučiť na Právny odbor Okresného úradu v Topoľčanoch. Ďalšia otázka, že na
zastupiteľstvo mala byť pozvaná pani Kunová a nie je tu. Pani Kunová povedala, že keď tu nebude
mať dcéru na zasadnutie nepríde. Ešte jenu informáciu povedal pán Pecháč, že v pondelok 24.6.
prídu montovať na cintorín bránu. Brána bude taká aby sa tam dostalo aj väčšie auto, najmä keby
nastal požiar. Nebude tam ani stĺpik.
Starosta ešte chcel aby si poslanci určili termín stretnutia z Oponicami ohľadom ČOV. Starosta
chce vedieť ich názor. My máme jasno v tom čo chceme. Na pracovnom stretnutí 27.6. sa dohodnú
na termíne stretnutia s poslancami obce Oponice ohľadom ČOV.
Starosta ešte informoval o opiľovaní stromov, ktoré by vykonával pán Mažec. Starosta zisťoval.
Určite sa dohodneme na lepšej cene. Pýtal sa poslancov či môže dať objednávku. Má aj poistky,
keď poškodí hrob, hradí to on Poslanci povedali, že sú za, len aby za to nepýtal tak ako za firma čo

opiľovala tuje. Pán Pecháč mal ešte pripomienku chcel by apelovať na starostu, ktorý povedal pri
opiľovaní tují, že on zohnal firmu, nech poslanci hľadajú peniaze. Poprosil starostu aby to bolo
naopak nech starosta povie čo chce robiť a za koľko peňazí a poslanci to schvália ak na to budú
peniaze v rozpočte. Nie niečo urobiť a potom hľadať peniaze. Taká by mala byť spolupráca.
Starosta chcel ešte o Geobetre, to zabezpečí, ale on by moc do toho ROEPu. Spýtal sa pána Hodála
poslednú vec, či sa mu tí ľudia sťažovali. Pán Hodál povedal, že nesťažovali, nevedia o tom.
My môžeme urobiť jednu jak máme našu komunikáciu, že dáme urobiť nejakú čiaru a bude to ich.
Tak sa to dá spraviť. Pán Hodál povedal, že Princovi sme predali jeho predzáhradku, najskôr sme si
ju vzali a potom mu ju predali.
12.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 18.06.2019

Ing. Gabriel Svorad
starosta obce

