
U Z N E S E N I A 

 

z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa 21.05.2019 

 

(4.37 – 4.48) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Správa o činnosti starostu obce.  

4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2018. 

5. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2018. 

6. Rozpočtové opatrenie 1/2019. 

7. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018. 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019. 

9. Prerokovanie možnosti zriadenia obecnej s.r.o.  

10. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci 

výzvy „Wifi pre Teba“. 

11. Ukončenie. 

 

 

Uznesenie č. 4.37 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Peter Košela, Ivan Pecháč 

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Marián Benďák, Jozef  Kasana 

d) berie na vedomie  určenie zapisovateľky: Daniela Kunová 

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 4.38 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) konštatuje, že s uzneseniami z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli poslanci 

oboznámení v lehote podľa rokovacieho poriadku obce a z toho dôvodu nie je  možné 

vykonať kontrolu plnenia jednotlivých uznesení. 

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 



Uznesenie č. 4.39 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o predloženie návrhu dodatku č. 9 k Zmluve so spoločnosťou ENVI-

GEOS, s.r.o do najbližšieho zasadnutia OZ v zmysle rokovacieho poriadku OcÚ. 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 4.40 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie návrh starostu obce na odkúpenie pozemkov v obci Súlovce  so zámerom 

výstavby Domova sociálnych služieb  

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 4.41 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) berie na vedomie správu starostu obce o činnosti starostu. 

b) berie na vedomie správu Komisie na ochranu verejného záujmu. 

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 4.42 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu obce Súlovce 

za rok 2018. 

b)   berie na vedomie upravený schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018                                        

       vo výške  370 398,43 €   

c) berie na vedomie vysporiadanie schodku  bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2018  

      prebytkom zostatku finančných operácií vo výške   370 398,43 €   

d) schvaľuje Záverečný účet obce Súlovce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad 

e) schvaľuje použitie zostatku finančných operácií za rok 2018 vo výške 1 764,98  € na tvorbu 

      rezervného fondu. 

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 



 

Uznesenie č. 4.43 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

schvaľuje 

 

a) použitie rezervného fondu vo výške 1000 € na bránu na cintoríne,  

b) použitie rezervného fondu vo výške 500 € na umývačku riadu, 

c) Rozpočtové opatrenie č. 1/2019.  

 

V Súlovciach 21.05.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 4.44 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

a) berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018. 

V Súlovciach 21.05.2019 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce  

 

Uznesenie č. 4.45 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018. 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 4.46 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

a) berie na vedomie návrh starostu obce na predloženie výzvy na realizáciu projektu Wifi pre 

Teba v rámci Integrovaná infraštruktúra 

b) žiada starostu obce o predloženie podkladov a podmienok na prijatie návrhu v lehote podľa 

rokovacieho poriadku obce 

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 



Uznesenie č. 4.47 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

a) berie na vedomie žiadosť pani Emílie Kunovej o výstavbu múru a plota z prostriedkov obce 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 4.48 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

a) schvaľuje vyradenie detskej šmýkačky pri materskej škole z majetku obce 

 

V Súlovciach 21.05.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce  

 


