Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach

ZÁPISNICA

zo 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa: 14.12.2021

V Súlovciach dňa: 14.12.2021

Zápisnica
zo 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 14.12.2021
Prítomní poslanci : Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák,
Neprítomní poslanci: Peter Košela, 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 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) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022.

3)
4)
5)
6)

Rozpočet obce Súlovce na roky 2022 – 2024.
Rozpočtové opatrenie 2/2021.
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Ukončenie.

Za overovateľov zápisnice navrhol starosta poslancov: Jozef Kasana, Marián Benďák. Do
návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov: Ivan Pecháč, Jozef
Kasana, Marián Benďák,. Zloženie návrhovej komisie poslanci jednohlasne schválili, určenie
overovateľov zápisnice zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil : Bc. Adriánu
Gabčovú Geršiová.
Prijaté Uznesenie č. 30.226
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a)
b)
c)
d)

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

Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA
Uznesenie bolo prijaté.

3
0
0

Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák

2.) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022.
Ešte predtým ako starosta požiadal hlavnú kontrolórku o stanovisko k návrhu rozpočtu na rok
2022, prečítala HK žiadosť Jednoty dôchodcov v Súlovciach o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce
Súlovce v roku 2022. Dotáciu žiadajú na projekt: kultúrna, vzdelávanie, šport, spoločenské a
reprezentačné. Cieľom akcie sú kultúrne podujatie, športové hry, zájazdy, schôdze, jubileá
a stretnutia seniorov. Požadovaná výška dotácie 500 €. Poslanci schválili dotáciu na podporu
kultúry a športu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov v Súlovciach pre rok 2022 vo výške
500,00 Eur.
Prijaté Uznesenie č. 30.227
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
poskytnutie dotácie na podporu kultúry a športu Základnej organizácie Jednoty dôchodcov
v Súlovciach pre rok 2022 vo výške 500,00 Eur.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
0

Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák,

Uznesenie bolo prijaté.
3.) Rozpočet obce Súlovce na roky 2022 - 2024
Starosta požiadal pani kontrolórku, aby predložila stanovisko k návrhu rozpočtu na roky 2022 –
2024. Záver stanoviska – na základe uvedených skutočností odporúča Obecnému zastupiteľstvu
v Súlovciach predložený Návrh rozpočtu obce Súlovce na rok 2022 schváliť a navrhované rozpočty
na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie. Poslanci vzali stanovisko HK na vedomie. Dokument je
priložený k zápisnici. Poslanci následne schválili rozpočet na rok 2022 bez výhrad. Rozpočty na
roky 2023- 2024 vzali na vedomie.
Prijaté uznesenie č. 30.228
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024
b) schvaľuje
rozpočet na rok 2022
c) berie na vedomie
rozpočty na roky 2023 – 2024.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA
Uznesenie bolo prijaté.

3
0
0

Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Mariána Benďák

4.) Rozpočtové opatrenia 2/2021.
Ďalší bod boli rozpočtové opatrenia číslo 2/2021. Navrhnuté úpravy boli podľa plnenia rozpočtu
ako aj nepredvídaným nákladom mimo schváleného rozpočtu. Poslancov zaujímali výdavky na
multifunkčné a detské ihrisko, kde boli zakúpené tabule potrebné ku kontrole. Taktiež boli do
opatrenia zahrnuté výdavky za arboristické práce, ošetrenie stromov v obci a zníženie rastúcich tují
na cintoríne. Poslanci nemali už žiadne pripomienky k navrhovaným rozpočtovým opatreniam
a tieto jednohlasne schválili.
Prijaté uznesenie č. 30.230
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. 2/2021.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
0

Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák

Uznesenie bolo prijaté.
5.) Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
V ďalšom bode starosta požiadal HK, aby predložila plán kontrolnej činnosti na I. Polrok roka 2022
v súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Dokument je priložený k zápisnici.
Poslanci nemali žiadne pripomienky k navrhovanému plánu a plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2022 jednohlasne schválili.
Prijaté uznesenie č. 30.231
Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.
Výsledky hlasovania

Počet hlasov

Mená poslancov

ZA
PROTI
ZDRŽAL SA HLASOVANIA

3
0
0

Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák

Uznesenie bolo prijaté.

6.) 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. Na
začiatku mali záujem zúčastniť sa zasadnutia občania obce. Kvôli núdzovému stavu a aktuálnym
opatreniam sa zasadnutí, schôdzí, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona, nemôže zúčastniť
verejnosť. Starosta túto skutočnosť overil telefonicky s Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva v Topoľčanoch, kde mu to bolo potvrdené.

Overovatelia:
Jozef Kasana:
Marián Benďák:

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

Zapisovateľka:
Bc. Adriána Gabčová Geršiová ....................
V Súlovciach dňa 14.12.2021
Ing. Gabriel Svorad
starosta obce

