
  U Z N E S E N I E 

z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 08.12.2016 

24.130 – 24.140  

Obecné zastupiteľstvo na svojom 26.  zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Poverenie poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

4. Schválenie dodatku zmluvy č. 2 ku Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve zo dňa 8.1.2016. 

5. Poverenie zástupcu starostu Juraja Štadlera podpísaním zmluvy so 

ŠFRB. 

6. Rozpočtové opatrenie č 3/2016. 

7. Rozpočet na roky 2017 – 2019. 

8. Návrh VZN č. 6/2016 o zrušení VZN č. 3/2010 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby. 

9. Návrh VZN č. 7/2016 o zrušení VZN č. 1/2013 o úhradách za 

poskytované služby obcou Súlovce.  

10. Návrh VZN č. 8/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania 

pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku, o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp 

11. Návrh VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady. 

12. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017. 

13.  Schválenie odmeny za rok 2016 hlavnému kontrolórovi obce. 

14. Ukončenie. 

 

 
 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 24.130 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

        Juraj Štadler 

             zástupca starostu obce 



 

2. Poverenie poslanca vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 24.131 

Obecné zastupiteľstvo 

poveruje 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Súlovciach pána Ing. Daniela Gabča vedením 

zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 08.12.2016 podľa  

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

predpisov. 

        Juraj Štadler 

             zástupca starostu obce 

 

3. Schválenie dodatku zmluvy č. 2 ku Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 

8.1.2016. 

Uznesenie č. 24.132 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 8.1.2016 uzatvorenej medzi 

zmluvnými stranami TOVO s.r.o. a obcou Súlovce v schválenom znení, 

poveruje 

zástupcu starostu obce p. Juraja Štadlera podpísaním Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej 

zmluve zo dňa 8.1.2016 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami TOVO s.r.o. a obcou 

Súlovce. 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

4.  Schválenie zmluvy o úvere č. 400/270/2016 POo so ŠFRB. 

Uznesenie č. 24.133 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 



zmluvu o úvere č. 400/270/2016 POo so Štátnym fondom rozvoja bývania, 

poveruje 

zástupcu starostu obce p. Juraja Štadlera podpísaním zmluvy o úvere č. 400/270/2016 POo so 

Štátnym fondom rozvoja bývania. 

 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016. 

Uznesenie č. 24.134 

 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 3/2016. 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 

 

6. Rozpočet na roky 2017 – 2019. 

Uznesenie č. 24.135 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

stanovisko Hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2017 – 2019, 

schvaľuje 

rozpočet na rok 2017, 

berie na vedomie 

rozpočty na roky 2018 – 2019. 

           Juraj Štadler  

  zástupca  starostu obce 

 



7. VZN č. 6/2016 o zrušení VZN č. 3/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

Uznesenie č. 24.136 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 6/2016 o zrušení VZN č. 3/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby zo dňa 

15.12.2009. 

            Juraj Štadler  

   zástupca starostu obce 

 

 

 

8. VZN č. 7/2016 o zrušení VZN č. 1/2013 o úhradách za poskytované služby obcou 

Súlovce. 

Uznesenie č. 24.137 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 7/2016 o zrušení VZN č. 1/2007 o úhradách za poskytované služby obcou Súlovce zo 

dňa 13.12.2012. 

              Juraj Štadler 

   zástupca  starostu obce 

 

 

9. VZN č. 8/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné 

účely v čase jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp. 

Uznesenie č. 24.138 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

VZN č. 8/2016 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase 

jej nedostatku, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania 

odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp. 

            Juraj Štadler  

 zástupcu  starostu obce 



10. VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 

Uznesenie č. 24.139 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

schvaľuje 

VZN č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 
         Juraj Štadler 

           zástupca  starostu obce 

 

11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 

Uznesenie č. 24.140 

Obecné zastupiteľstvo  

schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017, 

schvaľuje 

mesačnú odmenu hlavnému kontrolórovi vo výške 30% z jeho mesačného platu za všetky 

mesiace roka 2016. 

            

         Juraj Štadler 

    zástupca  starostu obce 

 

V Súlovciach dňa 08.12.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

         

          


