
U Z N E S E N I E 

z 21. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 11.11.2014 

(35.180 – 35.186) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 21. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesení. 

2. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

3. Architektonická štúdia Nájomný bytový dom Súlovce.  

4. Plnenie rozpočtu k 31.10. 2014  

5. Úprava rozpočtu. 

6. Doplnenie PHSR – zmena využitia budovy bývalého detského 

domova. 

7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce 

Súlovce. 

8. Schválenie odmien poslancom za rok 2014. 

9. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce.  
 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 35.180 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

 Správu o kontrole plnenia uznesení.  

 

2. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

Uznesenie č. 35.181 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

Správu o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

 



3. Architektonická štúdia Nájomný bytový dom Súlovce. 

Uznesenie č. 35.182 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie     

Architektonickú štúdiu nájomných bytov Súlovce s tým, že súhlasí s riešením 

alternatívy číslo 2 na prvom nadzemnom podlaží.  

 

4. Plnenie rozpočtu k 31.10.2014 

Uznesenie č. 35.183 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

plnenie rozpočtu k 31.10.2014. 

 

5. Úpravu rozpočtu obce Súlovce 

Uznesenie č. 35.184 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu obce Súlovce na rok 2014, tak ako bola predložená na rokovanie 

Obecného zastupiteľstva v Súlovciach. 

 

6. Zmena PHSR - využitie budovy bývalého Detského domova 

Uznesenie č. 35.185 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

zmenu PHSR vo veci využitia budovy bývalého detského domova zo sociálneho zariadenia na 

nájomné  byty.  

 



7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce  Súlovce 

Uznesenie č. 35.186 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

 zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Súlovce.   

 

8. Odmeny poslancom za rok 2014 

Uznesenie č. 35.187 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

 odmeny poslancom OZ Súlovce podľa účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  

 

9. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórke obce 

Uznesenie č. 35.188 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

 odmenu hlavnému kontrolórovi za štyri mesiace roka 2014 v úhrnnej výške 100 eur.    

 

 

        Ing. Gabriel Svorad  

    starosta obce 

V Súlovciach dňa 11.11.2014 

 


