
U Z N E S E N I E 

z 38. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 28.06.2018 

36.193 – 36.204 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 38.  zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie. 

2. Poverenie poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017. 

5. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2017. 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2018. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

8. Prerokovanie zámeru vo verejnom záujme k zámene pozemkov 

v prospech obce.  

9. Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023 obce Súlovce. 

10. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 

v roku 2018. 

11. Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné 

obdobie 2018 – 2022. 

12. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné 

obdobie.  

13. Ukončenie. 

 

 

 

1. Poverenie poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 36.193 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Súlovciach pána Ing. Daniela Gabča vedením 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 28.06.2018 podľa  

§ 12 ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 

 

 



 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 36.194 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

program zasadnutia. 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 

 

 

3. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 36.195 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

informáciu o plnení uznesení za predošlé obdobie. 

                     Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 
 

 

 

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2017 

 

Uznesenie č. 36.196 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súlovce za rok 2017. 

 

           Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

 

 



5. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2017 

 

Uznesenie č. 36.197 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

1. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad, 

2. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  
19 748,85 €, 

3. použitie prostriedkov rezervného fondu na splátku úveru vo výške 15 000,00 €. 

 

Ing. Gabriel Svorad 

       starosta obce 
 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2018 

 

Uznesenie č. 36.198 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

 Rozpočtové opatrenie č. 1/2018. 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

               starosta obce  

 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018. 

 

Uznesenie č. 36.199 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018. 

        Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce 

 



 

8. Prerokovanie zámeru vo verejnom záujme k zámene pozemkov v prospech obce. 

 

Uznesenie č. 36.200 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

žiadosť pani Daniely Pekarovičovej o zámenu pozemkov listom zo dňa 24.06.2018, 

žiada 

starostu obce 

o zabezpečenie podkladov k rozhodnutiu v predmetnej veci. 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce  

 

 

 

9. Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023 obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 36.201 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2023 obce Súlovce. 

 

 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

               starosta obce 

 

 

 

10. Určenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 

 

Uznesenie č. 36.202 



Obecné zastupiteľstvo 

u r č u j e  

v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 

2022 v obci Súlovce 

jeden volebný obvod. 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce 

 

 

11. Určenie  rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu na celé funkčné obdobie 2018 – 

2022 

 

Uznesenie č. 36.203 

Obecné zastupiteľstvo 

u r č u j e  

v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 

2022 v obci Súlovce 

rozsah výkonu funkcie (úväzku) starostu 100% na celé funkčné obdobie. 

 

 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce 

 

 

 

12. Určenie poštu poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie 

 

Uznesenie č. 36.204 

Obecné zastupiteľstvo 

u r č u j e  



v súlade s § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s § 11 ods. 3 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na volebné obdobie 2018 – 

2022 v obci Súlovce 

počet poslancov päť na celé volebné obdobie. 

 

 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce   

 

 

 

 

            

         Ing. Gabriel Svorad 

                starosta obce 

V Súlovciach dňa 28.06.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

          


