
U Z N E S E N I E 

z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 26.11.2015 

(12.67 – 12.76) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 8. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesenia. 

2. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2015. 

3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – východiská programu.  

4. Prerokovanie : Výzva č. 13/PRV/2015 podopatrenie 7.2 – cesty, mosty, 

lávky, odvodňovacie kanál, ČOV, vodovod, kanalizácia.    . 

5. Prerokovanie : Výzva č. 12/PRV/2015 podopatrenie 7.4 -  rekonštrukcia 

chladiaceho zariadenia v dome smútku a okolia osvetlenie cintorína, 

chodníky, oplotenie, brána, nová výsadba, divoké skládky, športoviská. 

6. Prerokovanie : Výzva č. 14/PRV/2015 podopatrenie 7.5 - cestovný ruch – 

vyhliadkové veže, náučné chodníky, smerové tabule. 
 

1. Kontrola plnenia uznesenia. 

Uznesenie č. 12.67 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

správu o kontrole plnenia uznesení. 

 
Ing. Gabriel Svorad     

starosta obce 

       
 

2. Rozpočtové opatrenie číslo 4/2015 

Uznesenie č. 12.68 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 4/2015. 

Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 



 

3. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – východiská programu 

Uznesenie č. 12.69 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

navrhovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – východiská programu 

s doplnením v zmysle uznesení č. 12.70 a 12.71. 

            
          Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

  

4. Výzva č. 13/PRV/205 podopatrenie 7.2 – cesty, mosty, lávky, odvodňavacie kanály, 

ČOV, vodovod, kanalizácia. 

Uznesenie č. 12.70 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

zapojenie obce do aktivity 1 a 3 výzvy. 

            
          Ing. Gabriel Svorad  

                     starosta obce 

 

 

5. Výzva č. 12/PRV/2015 podopatrenie 7.4. rekonštrukcia chladiaceho zariadenia 

v dome smútku a okolia, osvetlenie cintorína, chodníky, oplotenie, brána, nová 

výsadba, divoké skládky, športoviská. 

Uznesenie č. 12.71 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

zapojenie obce do aktivity 1 a 2 výzvy. 

            
          Ing. Gabriel Svorad  

                     starosta obce 

 

 

 



6. Výzva č. 14/PRV/2015 podopatrenie 7.5. cestovný ruch – vyhliadkové veže, náučné 

chodníky, smerové tabule. 

Uznesenie č. 12.72 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie 

výzvu č. 14/PRV/2015. 

            
                Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

 

 

7. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného poriadku 

Uznesenie č. 12.73 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

zriaďuje 

komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného poriadku , ktorá sa 

skladá zo všetkých poslancov obecného zastupiteľstva. 

            
                Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

 

 

8. Navýšenie platu starostu 

Uznesenie č. 12.74 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje 

0% zvýšenie platu s účinnosťou od 1.12.2015. 

            
                Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

 

 

 

 

 



9. Preverenie sťažnosti pána Dušana Marku 

Uznesenie č. 12.75 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada  

starostu obce 

aby preveril oprávnenosť sťažnosti pána Dušana Marku vo veci neoprávneného zásahu 

kamerového systému do súkromia a zjednal nápravu. 

            
                Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

 

 

10. VZN o používaní zábavnej pyrotechniky na území obce 

Uznesenie č. 12.76 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

žiada 

starostu obce 

aby pripravil do budúceho rokovania obecného zastupiteľstva VZN upravujúce používanie 

zábavnej pyrotechniky na verejnom priestranstve obce.  

            
                Ing. Gabriel Svorad  

                starosta obce 

 

 

 

V Súlovciach dňa 26.11.2015 

         
Ing. Gabriel Svorad  

                        starosta obce 

 


