
U Z N E S E N I A 

zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa 08.07.2019 

 

(7.63 – 7.69) 
 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 7.  zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Otvorenie. 
2. Schválenie prefinancovania stavby „ PRESTAVBA 

MULTIFUNKČNÉHO A DETSKÉHO IHRISKA V OBCI SÚLOVCE“ 

prostredníctvom Prima banka, a.s. Žilina. 

3. Prerokovanie možnosti kúpy pozemku na výstavbu DSS Súlovce. 

4. Prerokovanie odpredaja pozemku ZDS. 

5. Rôzne. 

6. Ukončenie. 

 

Uznesenie č. 7.63 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Peter Košela a Marián Benďák 

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

d) berie na vedomie určenie zapisovateľky: Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 
V Súlovciach 08.07.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 7.64 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie 
 

stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úveru na zabezpečenie investičného projektu   

„ PRESTAVBA MULTIFUNKČNÉHO A DETSKÉHO IHRISKA V OBCI SÚLOVCE“ 
 

 

V Súlovciach 08.07.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 



Uznesenie č. 7.65 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje  prijatie úveru vo výške: 147 801,52 EUR. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení/resp. príslušných ustanovení Štatútu obce Súlovce 

 

schvaľuje  

 

prijatie úveru vo výške 147 801,52 EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so 

sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,IČ DPH: SK2020372541, 

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len 

„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve,  

s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý termínovaný 

úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu:  

„ PRESTAVBA MULTIFUNKČNÉHO A DETSKÉHO IHRISKA V OBCI SÚLOVCE“ 
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov 

Európskeho spoločenstva formou: 

Programu rozvoja vidieka 2014 - 2020, kód projektu  074NR220139, výzva číslo 

22/PRV/2017 

 

 
V Súlovciach 08.07.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 7.66 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie možnosť kúpy pozemku na výstavbu DSS Súlovce 

b) žiada starostu obce aby s majiteľkou pozemkov p. Raučinovou dojednal podrobnosti 

návrhu kúpnej zmluvy, s označením parcelných čísel pozemkov a výmery 

 

 

 

V Súlovciach 08.07.2019 

 

 

Uznesenie č. 7.67 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o zabezpečenie vypracovania zámeru k odpredaju časti pozemku 

o veľkosti 41,602 m² spôsobom hodným osobitného zreteľa z parcely Reg. KN C, 

číslo 215/1, evidovanom v k. ú. Súlovce na LV č. 344 o výmere  25 558 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria.  

b) berie na vedomie návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve k odpredaju časti pozemku 

o veľkosti 41,602 m² spôsobom hodným osobitného zreteľa z parcely Reg. KN C, 

číslo 215/1, evidovanom v k. ú. Súlovce na LV č. 344 o výmere  25 558 m², druh 



pozemku zastavané plochy a nádvoria.  

 
c) berie na vedomie návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na pozemkoch parc. číslo 

405/3 Reg. KN C, evidovanú v k. ú. Súlovce na LV 959 o výmere 647 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 519 Reg. KN C, evidovanú v k. ú. Súlovce na LV 

344 o výmere 838 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 215/1 Reg. 

KN C, evidovanú v k. ú. Súlovce na LV 344 o výmere 25 558 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie, parc. číslo 235/5 Reg. KN C, evidovanú v k. ú. Súlovce na 

LV 344 o výmere 1 565 m
2
, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. 

 
 
V Súlovciach 08.07.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

Uznesenie č. 7.68 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o sprevádzkovanie a riadne označenie úradných tabúľ obce. 

 

 

V Súlovciach 08.07.2019 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 

 

 

Uznesenie č. 7.69 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o zistenie cenovej ponuky k oprave kanalizácie pri KD. 

 

V Súlovciach 08.07.2019 

 

 

Ing. Gabriel Svorad 

          starosta obce Súlovce 

 

 


