
U Z N E S E N I E 

z 3. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 19.06.2015 

(5.29 – 5.41) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 3. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Program zasadnutia - doplnenie.  

2. Kontrola plnenia uznesenia. 

3. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

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

5. Záverečný účet obce za rok 2014. 

6. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2/2015. 

7. Prerokovanie upozornení prokurátora č. Pd 52/15/4406-8 a Pd 78/15/4406-2. 

8.  Súhlas obce so zaradením obce Súlovce do pôsobnosti verejno-súkromného    

partnerstva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. 

9. Vstup obce Súlovce do občianskeho združenia Ponitran. 

10. Prerokovanie mandátnej zmluvy s firmou AE group Piešťany. 

11. Prerokovanie pohľadávky firmy MIKO-SK, s.r.o voči obci. 

12. Správa o činnosti HK  a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. 
13. Rôzne. 

14. Návrh na uznesenie. 
15. Ukončenie. 

 
 

1. Program zasadnutia OZ – doplnenie 

Uznesenie č. 5.29 

       Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

doplnenie programu Obecného zasadnutia. 

 

             Ing. Gabriel Svorad  

           starosta obce 

 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 5.30 

 

Obecné zastupiteľstvo 



berie na vedomie 

správu kontrole plnenia uznesení.  

žiada 

starostu obce preveriť čím Coop Jednota Topoľčany preukazuje vlastníctvo k budove archívu 

súpisné číslo 64 v k. ú. Súlovce. 

Termín: do budúceho zasadnutia OZ 

 

         Ing. Gabriel Svorad  

              starosta obce 

 

 

3. Správu o činnosti starostu od posledného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 5.31 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

správu o činnosti starostu od posledného zastupiteľstva. 

 
         Ing. Gabriel Svorad  

         starosta obce 

 

4. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – východiská programu 

Uznesenie č. 5.32 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

schvaľuje     

zámer spracovania PHSR na obdobie rokov 2015 – 2021, externý zhotoviteľ Emander, s.r.o., 

zapojením verejnosti (dotazník, anketa) s termínom odovzdania do 10.9.2015 za sumu 1400 € na 3 

splátky, prvá splátka po podpísaní zmluvy o dielo, druhá splátka po odovzdaní a tretia do 60 dní po 

odovzdaní.  

 

         Ing. Gabriel Svorad  

             starosta obce 

 



5. Záverečný účet obce za rok 2014. 

Uznesenie č. 5.33 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie 

Správu Hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu Obce Súlovce za rok 2014. 

schvaľuje  

Záverečný účet Obce Súlovce  za rok 2014 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 

 

6. Úprava rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

Uznesenie č. 5.34 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 
 

      Správu hlavného kontrolóra obce k úprave rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2/2015  

neschvaľuje 

Úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

 
         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 

 

 

7. Prerokovanie upozornení prokurátora č. Pd 52/15/4406-8 a Pd 78/15/4406-2 

Uznesenie č. 5.35 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

žiada 

starostu obce 

- o úpravu zápisnice týkajúcej sa schválenia uznesenia č. 33.174 tak, aby bolo zrejmé 

hlasovanie jednotlivých poslancov a dodržiavaním tohto postupu aj v ďalších prípadoch 



hlasovania v súlade s § 12 ods. 7 zák. č. 369/1990 Zb.  

Termín: do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora 

- o uvádzanie dátumu vyvesenia a zvesenia programu zasadnutia OZ na predmetnom 

dokumente v súlade s § 12 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.  

Termín: bezodkladne 

- o prerokovanie nedostatkov pri vybavovaní žiadostí podľa zák. č. 211/2000 Z. z. so 

zamestnankyňou obce Súlovce tak, aby boli rešpektované ustanovenia § 18 ods. 1 zák. č. 

211/2000 Z.z., pri vedení evidencie dodržiavané ustanovenia § 20 ods. 1 písm. b), c), d) zák. 

č. 211/2000 Z.z.  

Termín: do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora 

-  o zabezpečenie vedenia podaných žiadostí podľa § 20 ods. 1 písm. b), c), d) zák. č. 

211/2000 Z.z. 

Termín: do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora 

- o dopracovanie zápisov v spisoch sp. zn. 1/2014, 2/2014 doplnením rozhodnutí zápisom 

v spise podľa §18 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. 

Termín: do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora 

- o informovanie prokurátora o prijatých opatreniach v zmysle upozornení prokurátora č. Pd 

52/15/4406-8 a Pd 78/15/4406-2. 

Termín: do 30 dní od doručenia upozornenia prokurátora 

 

         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 
 

8. Súhlas obce so zaradením obce do pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva 

Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ 

 

Uznesenie č. 5.36 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

berie na vedomie  

zaradenie obce Súlovce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Združenia 

mikroregiónu SVORNOSŤ.  

žiada 



starostu obce  

o preverenie nutnosti schválenia uznesenia o zaradení obce Súlovce do pôsobnosti verejno-

súkromného partnerstva Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ. 

 

         Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

9. Vstup obce Súlovce do občianskeho združenia Ponitran 

Uznesenie č. 5.37 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie  

 
vstup obce Súlovce do občianskeho združenia Ponitran. 

 
         Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

10. Prerokovanie mandátnej zmluvy s firmou AE group Piešťany. 

Uznesenie č. 5.38 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie 

    ponuku AE group Piešťany na uzavretie Mandátnej zmluvy. 

         Ing. Gabriel Svorad  

               starosta obce 

 

11. Prerokovanie pohľadávky firmy MIKO-SK, s.r.o voči obci. 

Uznesenie č. 5.39 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie 

informáciu o pohľadávke firmy MIKO-SK, s.r.o. voči obci. 

         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 

 



12. Správa o činnosti HK a plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

Uznesenie č. 5.40 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie 

 správu o činnosti HK za rok 2014 

 správu o činnosti HK za I. polrok 2015 

schvaľuje 

 plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 

žiada 

starostu obce, aby odovzdal platobné karty do obecného trezoru. 

 

         Ing. Gabriel Svorad  

            starosta obce 

 

13. Určenie termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 5.41 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

určuje 

            termín zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 

            - 29.06.2015 – mimoriadne zasadnutie OZ 

             -  24.7.2015 – riadne zasadnutie OZ.  
        Ing. Gabriel Svorad  

     starosta obce 

 

 

 

 

 
 

 

             Ing. Gabriel Svorad  

           starosta obce 

V Súlovciach dňa 19.06.2015 


