
 

  

  

Obecné  zastupiteľstvo  v  Súlovciach 

     

  

 

  

Z Á P I S N I C A  

  

 

                           zo 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa: 10.09.2019  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

V Súlovciach dňa: 10.09.2019 

  



 

  

Z á p i s n i c a 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 10.09.2019 

Prítomní poslanci : Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák,  Peter Košela, JUDr. Ján Hodál, 

  

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková 

Starosta obce :   Ing. Gabriel Svorad - PN 

1.Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol zástupca starostu p. Ivan Pecháč, poverený 

zastupovaním z dôvodu práceneschopnosti starostu obce. Privítal všetkých prítomných a 

skonštatoval, že  rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní piati poslanci.  

 

2.Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa 

Zástupca starostu oboznámil prítomných s návrhom  programu, ktorý bol zverejnený na internetovej 

stránke a na úradnej tabuli obce, spýtal sa poslancov, či má niekto k navrhovanému programu 

pripomienky.  Pretože sa zasadnutia nezúčastňuje starosta obce, kontrola plnenia uznesení a správa 

o činnosti starostu obce nebudú do programu zaradené. Poslanci už nemali žiadne pripomienky a  

program zasadnutia schválili v tomto znení: 

 

1. Otvorenie. 

2. Delegovanie troch zástupcov obce do rady školy pri MŠ Súlovce na štvorročné funkčné 

obdobie od 22.9.2019. 

3. Prerokovanie žiadosti Ing. Bakytu. 

4. Rekonštrukcia WC v Kultúrnom dome. 

5. Rôzne. 

6. Ukončenie. 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol zástupca starostu poslancov: Petra Košelu a  Mariána 

Benďáka.  Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov – JUDr. 

Jána Hodála, Ivana Pecháča a Jozefa Kasanu. Zloženie návrhovej komisie  poslanci jednohlasne 

schválili, určenie overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku zápisnice starosta určil : Bc. 

Adriánu Gabčovú Geršiovú. 

 

Prijaté Uznesenie č. 12.86 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, Ivan Pecháč, Jozef Kasana 

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Peter Košela, Marián Benďák 

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

 

 



Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5  Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák, 

JUDr. Ján Hodál, Peter Košela 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Delegovanie troch zástupcov obce do rady školy pri MŠ Súlovce na štvorročné funkčné 

obdobie od 22.9.2019 

 

Poslanci na svojom zasadnutí dňa 18.06.2019 schválili uznesením č. 6.58 sedemčlennú radu školy 

pri MŠ Súlovce na štvorročné volebné obdobie od 22.09.2019 v zložení: 1 pedagogický 

zamestnanec MŠ, 1 nepedagogický zamestnanec MŠ, 2 zástupcovia rodičov detí navštevujúcich 

MŠ, 3 zástupcovia delegovaní obcou Súlovce, z toho minimálne 1 poslanec obecného 

zastupiteľstva.  Pán zástupca navrhuje do rady školy pani hlavnú kontrolórku p. Šiškovú, poslancov 

Jozefa Kasanu a Ivana Pecháča. Poslanci prijali uznesenie: 

 

Prijaté Uznesenie č. 12.87 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

deleguje  

 

zástupcov obce do rady školy pri MŠ Súlovce  p. Gabrielu Šiškovú, Ivana Pecháča a Jozefa Kasanu 

na štvorročné obdobie od 22.09.2019.   

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Jozef Kasana,  JUDr. Hodál, 

Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 1 Ivan Pecháč 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Prerokovanie žiadosti Ing. Bakytu. 

 

Pán Ing. Bakyta požiadal obec Súlovce o odpredaj 23 m
2
 parcely č. 833/4, zastavaná plocha 

a nádvorie evidovaného na Okresnom úrade Topoľčany, katastrálny odbor, pre obec Súlovce, kat. 

územie Súlovce LV č. 959, ktorý využije na zlepšenie prístupu k jeho pozemku parcela č. 581/5, na 

ktorom plánuje výstavbu rodinného domu. Poslanci súhlasili a schválili Zámer na odpredaj 

prebytočného nehnuteľného majetku uvedenej parcely vo výmere 23m
2
 manželom Bakytovým a to 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je 

skutočnosť, že sa jedná o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije 

na zlepšenie prístupu k svojmu pozemku, parcela č. 581/5, na ktorom plánuje výstavbu rodinného 

domu, za cenu 8,50 €/m
2
, teda celkovo 195,50 €. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu 

na vklad do katastra nehnuteľností znáša kupujúci.  

 

 

 



Prijaté Uznesenie č. 12.88 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje: 

 

Zámer na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku evidovaného na Okresnom úrade 

Topoľčany, katastrálny odbor, pre obec Súlovce, kat. územie Súlovce, na LV č. 959 ako parcela 

reg. „C“, č. 833/4, zastavaná plocha a nádvorie s celkovou výmerou 23 m²  manželom Ing. Petrovi 

Bakytovi, rod. Bakytovi, nar. 10.1.1980 a Miroslave Bakytovej rod. Filipejovej, nar. 8.3.1986, 

obaja bytom Bernoláková 2046/5, 955 01 Topoľčany, občania SR a to ako prípad hodný osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb., ktorým je skutočnosť, že sa jedná 

o pozemok priamo susediaci s pozemkom žiadateľa a ktorý žiadateľ využije na zlepšenie prístupu 

k svojmu pozemku, parcela č. 581/5, na ktorom plánuje výstavbu rodinného domu, za cenu 8,50 

€/m², teda celkovo 195,50 €. Náklady na vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad do katastra 

nehnuteľností znáša kupujúci. 

   

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5. Rekonštrukcia WC v Kultúrnom dome. 

 

Poslanci sa ďalej zaoberali havarijným stavom toaliet v kultúrnom dome. Dlhodobý problém 

z odtekaním wc do žumpy, ako aj splachovanie, sa rieši už niekoľko rokov. Splachovače sú 

nefunkčné, prípadne preteká neustále voda. Opraviť sa nedajú a výmena si vyžaduje vysekanie, 

nové splachovače a následne úpravu obkladu.  Obec už viac krát využila služby firmy, ktorá 

čistila odtok upchatých wc tlakom vody, čo obec stálo niekoľko stoviek eur.  Len tento rok to 

bolo 450 eur.  Upchaté potrubie nemôže efektívne fungovať, splachovaná voda neodteká do 

žumpy, stráca sa niekde pod podlahu kultúrneho domu čo spôsobuje vlhnutie budovy. 

V záchodoch vyráža späť použitá voda,  toalety zapáchajú a najmä nie sú použiteľné. Čistenie 

odtoku pomôže na pár použití a potom sa problém znovu zopakuje. Kultúrny dom sa využíva na 

rôzne kultúrne podujatia, cvičí sa joga, hrá sa tam stolný tenis, občania využívajú priestory na 

rodinné oslavy. Nefunkčné toalety spôsobujú veľké problémy a hrozí situácia, že sa kultúrny 

dom nebude môcť používať ani prenajímať na tieto akcie. Taktiež tieto wc slúžia aj 

zamestnancom obecného úradu a aj preto je dôležité, aby boli funkčné a nutné tento havarijný 

stav riešiť. Je potrebné vymeniť splachovače, spriechodniť potrubie aby odpad odtekal do 

žumpy.  Poslanci sa už týmto problémom zaoberali a požiadali starostu, aby dal urobiť cenové 

ponuky firiem, ktoré by uskutočnili rekonštrukciu WC. Medzi tromi ponukami poslanci schválili 

uchádzača na rekonštrukciu WC v KD spoločnosť Gemat Oponice s termínom dokončenia do 

1.11.2019. Keďže sa jedná o havarijný stav poslanci schválili použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu. Zároveň sa zaoberali úpravou rozpočtu. Rozpočtové opatrenie č. 4/2019 

jednohlasne poslanci schválili.  

 

 

 



Prijaté Uznesenie č. 12.89 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje uchádzača na rekonštrukciu WC v Kultúrnom dome spol. Gemat Oponice 

s termínom dokončenia do 1.11.2019,  

b) schvaľuje  použite finančných prostriedkov z rezervného fondu z dôvodu havarijného stavu 

WC v Kultúrnom dome Súlovce,  

c) schvaľuje  
rozpočtové opatrenie č. 4/2019. 

   

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Rôzne 

 

V bode rôzne zástupca starostu informoval poslancov o kultúrnom podujatí Oponický pedál. 

Usporiadatelia naplánovali prejazd na historických bicykloch aj cez obec Súlovce, chceli by sa 

zastaviť pred kultúrnym domom kde by mohlo byť pripravené občerstvenie, ktoré by poskytla 

obec Súlovce. Na občerstvenie poslanci schválili použitie finančných prostriedkov vo výške 100 

eur. Zabezpečenie organizovania tohto podujatia ako aj občerstvenia, poslanci požiadali poslanca 

Ivana Pecháča. 

 

Prijaté Uznesenie č. 12.90 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje použitie peňažných prostriedkov vo výške 100,- € na občerstvenie na kultúrne 

podujatie Oponický pedál, 

 

b) žiada poslanca Ivana Pecháča o zabezpečenie organizovania a občerstvenia na toto 

podujatie. 

   

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalej p. Pecháč informoval poslancov o pripravovanej kultúrnej akcii „Kultúrne Vianoce“, ktorú 

tento rok má usporiadať obec Súlovce. Mirkoregión Západný Tríbeč schválil príspevok vo výške 



497,50 eur. Tieto financie majú byť použité na dopravu a občerstvenie. Keďže táto akcia je 

finančne náročnejšia ako má byť poskytnutá dotácie pán Pecháč navrhol, aby starosta obce zistil 

možnosť navýšenia dotácie na túto akciu s predsedom mikroregiónu Západný Tríbeč Ing. Andrejom 

Čopíkom. Neuskutočnili sa Športové hry v Práznovciach, takže možno by sme mohli plánovanú 

dotáciu na túto akciu získať na Kultúrne Vianoce. Poslanci žiadajú starostu obce o prerokovanie 

možnosti navýšenia dotácie na akciu Kultúrne Vianoce s predsedom mikroregiónu Západný Tríbeč 

Ing. Andrejom Čopíkom.  

 

Prijaté Uznesenie č. 12.91 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o prerokovanie možnosti navýšenia dotácie na akciu Kultúrne Vianoce 

s predsedom mikroregiónu Západný Tríbeč Ing. Andrejom Čopíkom. 

 

Termín: do 17.10.2019 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pán Pecháč informoval poslancov o faktúre vo výške 650 € za vypracovanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok na realizáciu projektu „Wifi pre Teba“. Starosta predložil poslancom návrh na 

predloženie žiadosti v máji na zasadnutí OZ. Jedná sa o vybudovanie bezplatného Wifi pripojenia 

pre občanov aj návštevníkov obce prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných 

priestranstvách. Poslancom  mal predložiť podklady a podmienky na prijatie návrhu. Nehovoril 

o žiadnej faktúre za vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, preto žiadajú starostu 

obce o vyjadrenie k faktúre za spracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku, ktorý vypracovala spoločnosť Progrant, s.r.o. Bratislava.   

 

Prijaté Uznesenie č. 12.92 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o vyjadrenie sa k faktúre za spracovanie žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“  od 

spoločnosti Progrant, s.r.o., Bratislava. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 



Poslanec pán Hodál požiadal o slovo. Zasadnutia sa pán starosta pre práceneschopnosť 

nezúčastňuje a tak sa do programu  nedostalo plnenie uznesení.  Uznesením č. 2.13 poslanci žiadali 

starostu obce o neodkladné splnenie Uznesenia č. 2.10. zo dňa 4.2.2011 – zabezpečenie výmeny 

zámkov na kultúrnom dome a svadobke a spracovanie návrhu systému zapožičiavania kľúčov do 

15.2.2019. Toto uznesenie doposiaľ nebol splnené aj keď zamestnanec kľúčovej služby v obci bol. 

Keďže je 500 eur je len záloha, určite by konečná cena bola oveľa vyššia.  Pán poslanec Hodál 

navrhol zrušiť uznesenie č. 2.13 zo dňa 24.1.2019. Poslanci nesúhlasia so zriadením generálneho 

kľúča n budovách v správe obce Súlovce a žiadajú o vrátenie zálohy poskytnutej na zabezpečenie 

výmeny zámkov.  

 

Prijaté Uznesenie č. 12.93 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) konštatuje, že uznesenie č. 2.13 zo dňa 24.1.2019 doposiaľ splnené nebolo, 

b) ruší, uznesenie č. 2.13 zo dňa 24.1.2019, 

c) nesúhlasí so zriadením generálneho kľúča na budovách v správe obce Súlovce, 

d) žiada o vrátenie zálohy poskytnutej na zabezpečenie výmeny zámkov. 

 

Termín: do 17.10.2019 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanci sa zaoberali problémom dlžoby nájomníka pána Víteka, ktorý doposiaľ nezaplatil nájom za 

byt číslo tri v nájomnom bytovom dome č. 231.  V byte nebýva, neplatí nájom, náklady na elektriku 

čím porušuje všeobecne záväzné nariadenie číslo 3/2018. SlužbyTop s.r.o.  má s obcou mandátnu 

zmluvu s ktorej vyplýva, že sa zaväzuje zabezpečiť správu vrátane zabezpečenia plnení spojených 

s užívaním bytov, sledovať úhrady preddavkov, evidovať pohľadávky a vymáhať vzniknuté 

nedoplatky. Tiež zodpovedá za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného 

plnenia svojich povinností. Podľa VZN č. 3/2018 ak nájomca hrubo porušuje, alebo napriek 

písomným upozorneniam opakovane, porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu najmä 

tým, že nezaplatil nájomné, alebo úhradu za plnenia minimálne za čas dva mesiace, alebo nájomca 

neužíva NB bez vážnych dôvodov môže s ním nájomca ukončiť nájomný vzťah. Preto poslanci 

žiadajú starostu obce o zabezpečenie vypratania bytu č. 3 v bytovom dome súpisné č. 231 

prostredníctvom správcu bytového domu a následné sprístupnenie bytu novému nájomcovi.  

 

Prijaté Uznesenie č. 12.94 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o zabezpečenie prostredníctvom správcu bytového domu vypratania 

bytu č.3 v bytovom dome súpisné č. 231 Súlovce a jeho následné sprístupnenie novému 

nájomníkovi. 

 

Termín: do 25.9.2019  



 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanec pán Pecháč pripomenul, že vyšla výzva na zateplenie verejných budov v rámci operačného 

programu „Kvalita životného prostredia“. Jedná sa  o zníženie spotreby energie formou zateplenia 

verejných budov a úspora energie pri prevádzke verejných budov konkrétne budovy Materskej 

školy v našej obci. Projekt by stál 4 – 5 tisíc eur a poslanci žiadajú starostu obce o zorganizovanie 

pracovného stretnutia s projektantkou aby mohli posúdiť  možnosti vypracovania projektu na 

rekonštrukciu budovy škôlky v rámci uvedenej výzvy. Chcú vedieť či je to aktuálne, ako to obec 

bude vedieť finančne zabezpečiť a následne splácať.  

 

Prijaté Uznesenie č. 12.95 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce o zorganizovanie pracovného stretnutia s  projektantkou, na posúdenie 

možnosti vypracovania projektu na rekonštrukciu MŠ v rámci výzvy. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA  Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Ďalej poslanci hovorili o multifunkčnom ihrisku, ktoré je pred kolaudáciou. Nie je vhodné aby 

občania ihrisko využívali, najmä aby ho nepoškodili. Je potrebné spevniť terén – svah nad ihriskom, 

aby sa zabránilo v prípade prívalových dažďov, znehodnoteniu ihriska.  Tiež je potrebné urobiť 

prevádzkový poriadok v ktorom bude určené kedy a kto môže areál užívať, vypracovať 

harmonogram a najmä zabezpečiť aby sa zabránilo vandalizmu. Bolo by vhodné zabezpečiť ihrisko 

kamerovým systémom a preto žiadajú starostu obce aby zistil cenové ponuky. Poslanci navrhli, aby 

v miestnom rozhlase bolo apelované na rodičov, aby nepúšťali deti do kolaudácie na ihrisko najmä 

bez dozoru dospelých. 

 

 

Prijaté Uznesenie č. 12.96 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce o zistenie cenovej ponuky na zabezpečenie kamerového systému na 

multifunkčnom ihrisku. 

 



Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Poslanci na svojom zasadnutí dňa 18.06.2019 požiadali kontrolórku obce aby prehodnotila 

vyplatenie faktúr, ktoré sa týkajú odstránenia zistených závad na bytovom dome súpisné číslo 231 

od doby po uzatvorení Kúpnej zmluvy so spoločnosťou TOVO, s.r.o. zo dňa 10.08.2018. 

Pani kontrolórka prečítala správu. Faktúry týkajúce sa odstránenia závad, boli za nedokončené 

kuchynské linky -  faktúra zo dňa 4.11.2018 vo výške 1300 eur, stolárske práce a doklad za 

pracovné dosky a materiál vo výške 86,41 € z 3.11.2018. Na dokončovacie práce okolo bytovky 

a opravu dlažby obec zaplatila faktúru zo dňa 30.11.2018 vo výške 1450 eur. Za satelitný systém do 

bytovky obec zaplatila faktúru zo dňa 17.12.2018 vo výške 1650 eur. Záhradné práce – trávnik 

a studňa pred budovou zo dňa 1.9.2018 vo výške 608,52 eur. Poslanci sú za to, že tieto náklady 

mala hradiť firma TOVO, pretože kuchynské linky boli súčasťou každého bytu a oprava dlažby 

a dokončovacie práce okolo bytovky mala tiež robiť táto firma. V projekte nebol satelitný systém. 

Poslanci vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky a žiadajú starostu, aby do programu 

nasledujúceho zasadnutia zaradil bol – prerokovanie vyplatených faktúr za Nájomný bytový dom č. 

231, po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou TOVO, s.r.o., aby sa mohol k tomuto starosta 

vyjadriť. Je potrebné preštudovať zmluvu s firmou čo všetko obsahuje, výkaz výmer a žiadať od 

firmy úhradu nákladov týkajúcich sa odstránenia závad v bytovom dome.   

 

Prijaté Uznesenie č. 12.97 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie, správu hlavnej kontrolórky k uzneseniu č. 6.60, písm. a) zo dňa 

18.6.2019, 

b) žiada starostu obce, aby do programu nasledujúceho zasadnutia zaradil bod - prerokovanie 

vyplatených faktúr za Nájomný bytový dom č. 231, po uzatvorení kúpnej zmluvy so 

spoločnosťou TOVO, s.r.o.  

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pán poslanec Hodál poukázal na havarijný stav mostíka cez potok medzi krčmou a predajňou 

potravín, ktorý občania využívajú na prechod. Navrhol, že mostík poslanci svojpomocne opravia 

a materiál na to potrebný zakúpi obecný úrad.   Poslanci schválili nákup materiálu na opravu 

mostíka medzi pohostinstvom a predajňou Coop Jednota.  

 

 



Prijaté Uznesenie č. 12.98 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje nákup materiálu na svojpomocnú opravu mostíka medzi pohostinstvom 

a predajňou COOP Jednota. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Jozef Kasana, Ivan Pecháč, JUDr. 

Hodál, Marián Benďák   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

6. Ukončenie 

 

Keďže boli prerokované všetky body programu a  poslanci už nemali žiadne pripomienky, zástupca 

starostu Ivan Pecháč poďakoval všetkým poslancom za účasť  a zasadnutie ukončil.   

 

Overovatelia: 

Marián Benďák : ..................................... 

Peter Košela :      ..................................... 

 

Zapisovateľka:    ..................................... 

Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 

V Súlovciach dňa  10.09.2019 

                                                                                                          Ing. Gabriel Svorad 

                                                                                                               starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


