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V Súlovciach dňa: 25.11.2019 

  



 

  

Z á p i s n i c a 

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 25.11.2019 

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

  

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková 

Starosta obce :   Ing. Gabriel Svorad  

1.Otvorenie 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Svorad.  Privítal 

všetkých prítomných a skonštatoval, že  rokovanie OZ je uznášania schopné, lebo sú prítomní traja 

poslanci. Poslanci pán Benďák a pán Hodál sa dostavili v priebehu zasadnutia.  

 

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

Starosta 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.   

Poslanci navrhli upraviť a teda vyradiť z programu bod kontrola uznesení z dôvodu, že nie sú na to 

pripravení a aj bod riešenie havarijného stavu. K ostatným bodom nemali žiadne pripomienky  

program zasadnutia schválili v tomto znení: 

 

1. Otvorenie. 

2. Správa o činnosti starostu obce.  

3. Informácia o stave na účtoch obce Súlovce. 

4. Prerokovanie stavu a ukončenia multifunkčného ihriska.  

5. Možnosť prehĺbenia a vyčistenia odtokových kanálov v obci.  

6. Nákup materiálu na oplotenie areálu škôlky od parkoviska Nájomného 

bytového domu.   

7. Rôzne.  

8. Ukončenie. 

 

Za overovateľov zápisnice navrhol zástupca starostu poslancov: Mariána Benďáka, Ivana 

Pecháča.  Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenia navrhol poslancov  Ivana 

Pecháča, Petra Košelu a Jozefa Kasanu. Zloženie návrhovej komisie  poslanci jednohlasne schválili, 

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

Gabčovú Geršiová 

Prijaté Uznesenie č. 14.101 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : Ivan Pecháč, Peter Košela, Jozef Kasana 

c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice: Ivan Pecháč,  Marián Benďák 

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

 

 



Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Jozef Kasana, Ivan Pecháč, Marián Benďák,       

Peter Košela 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Správa o činnosti starostu obce 

 

Starosta informoval poslancov, že žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci výzvy „Wifi pre Teba“ bola predložená napriek tomu, že poslanci k tomuto neprijali 

uznesenie. V programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja občania v ankete mali o wifi záujem 

a to k žiadosti postačovalo. Poslanci neboli proti wifi v obci, iba nemali žiadne materiály 

k posúdeniu, ktoré žiadali aby im starosta predložil.  Ďalej hovoril o projekte na energetické 

zvýšenie účinnosti budovy materskej školy kde na pracovnom stretnutí s architektkou poslanci 

nesúhlasili s vypracovaním projektu. Poslanci nesúhlasili z viacerých dôvodov a zdá sa im cena za 

projektovú dokumentáciu vysoká, keďže obec má úver na zabezpečenie výstavby multifunkčného 

ihriska, na kúpu pozemku a z vlastných prostriedkov nie sme schopní vyčleniť tieto financie. 

Starosta zasa zdôraznil, že sme prišli o 130 tisíc eur a môže sa stať, že bude budova škôlky 

v havarijnom stave čím sme mohli, týmto projektom,  viacerým problémom predísť. Na detské 

multifunkčné ihrisko treba dosadiť ešte štyridsať cibuliek tulipánov a tiež je ta ešte jedna tona 

kamienkov. Starosta chce aby bolo všetko podľa projektu a mohla prebehnúť kontrola z PPA na 

začiatku budúceho roka.    Poslanci sa informovali, či v projekte nebol aj plot, ktorý by oddeľoval 

areál škôlky od parkoviska Nájomného bytového domu a firma urobila všetko čo bolo v projekte. 

Oplotenie z tenisového kurtu sa nedá na to použiť. Plot v projekte nebol. Pán zástupca pripomenul, 

že oplotenie areálu je samostatný bod. Starosta ďalej informoval poslancov, že pán Vrbičan 

prekopal k stĺpu kanál na prípojku, ktorú  chce na zapojenie elektriky pri ihrisku, keby bola nejaká 

obecná akcia, aby sme nemuseli elektriku ťahať z bytovky. Ďalej sa poslanci bavili o tom, že je 

potrebné  vybudovať obrubníky na ihrisku o spevnení svahu a tiež o ukončení ihriska, aby sa 

neznehodnotilo ešte pred odovzdaním. Pán Košela, že treba zabezpečiť drevo do škôlky na kúrenie.  

 

 

Prijaté Uznesenie č. 14.102 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie  

 

Správu o činnosti starostu obce. 

 

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. 

 

 



4. Informácia o stave na účtoch obce Súlovce. 

 

Starosta predložil stavy na účtoch, ktoré mu poskytol zamestnanec Prima banky. Počul reči po 

dedine, že nemáme peniaze. Pracovníčka obce poslancom predložila aktuálny zostatok na účtoch. 

Zostatky účtov boli zo sociálneho fondu, rezervného fondu, z účtu kde je nájom od nájomníkov, 

účtu kde sú zábezpeky nájomníkov. Obec môže disponovať na úhradu nákladov iba bežný účet.   

Poslanci vzali informáciu na vedomie.  

 

Prijaté Uznesenie č. 14.103 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie ne vedomie 

 

 Informáciu o stave na účtoch obce Súlovce.    

 

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. Prerokovanie stavu a ukončenia multifunkčného ihriska.  

 

K prerokovaniu stavu a ukončenia multifunkčného ihriska sa poslanci znovu vrátili. V správe 

o činnosti starostu hovorili o nutnosti vybudovať oporný múr pri multifunkčnom ihrisku, pretože pri 

dlhodobých dažďoch hrozí zosuv pôdy. Poslanci žiadajú starostu obce aby zistil možnosť 

vybudovania oporného múru pri multifunkčnom ihrisku.  

 

Prijaté Uznesenie č. 14.104 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce 

 

zistiť možnosť vybudovania oporného múru pri 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. 

 

 

 



6. Možnosť prehĺbenia a vyčistenia odtokových kanálov v obci. 

 

Možnosť prehĺbenia a vyčistenia odtokových kanálov v obci bol ďalším bodom programu. Pán 

Košela požiadal o prerokovanie tohto bodu. Kanály sú nepriechodné a pri dažďoch cez ne nemôže 

odtekať voda. Bolo by dobré tieto kanály do konca roka vyčistiť. Starosta pripomenul, že boli 

vyhlásené výzvy 7.1, 7.2, 7.3 – čistenie kanálov, ktoré sme nevyužili, pretože v tom období chceli 

občania odvolať starostu obce. Prišli sme vtedy o možnosť vybudovať aj chodníky, lávky v obci. 

Výzva na ihrisko sa zopakovala a tú sme využili. Poslanci žiadajú starostu aby zistil najmenej tri 

cenové ponuky na vyčistenie kanálov v obci.  

 

Prijaté Uznesenie č. 14.105 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce 

 

zistiť najmenej tri cenové ponuky na vyčistenie kanálov v obci.  

 

 

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. 

 

7. Rôzne. 

 

V bode rôzne sa poslanci zaoberali možnosťou oplotenia areálu MŠ od parkoviska Nájomného 

bytového domu. Schválili vybudovanie drobnej stavby oplotenia Materskej školy Súlovce č.d. 64 

od parkoviska Nájomného bytového domu Súlovce č. d. 231 a použitie finančných prostriedkov 

z rezervného fondu na vybudovanie oplatenia vo výške 600,00 € 

 

Prijaté Uznesenie č. 14.106 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje 

 

vybudovanie drobnej stavby oplotenia areálu Materskej školy Súlovce č. d. 64 od 

parkoviska Nájomného bytového domu Súlovce 231. 

 

b) schvaľuje 

 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na vybudovanie oplotenia vo výške 

600,00 €. 

 

 

 



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 sa prihlásil o slovo a navrhol aby bola vykonaná kontrola dodržiavania VZN 

o zásadách nakladania s bytmi. Poslanci žiadajú hlavnú kontrolórku obce o kontrolu dodržiavania 

VZN obce Súlovce č. 3/2018 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve obce do termínu 

plánovaného zasadnutia dňa 12.12.2019. 

 

Prijaté Uznesenie č. 14.107 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada  

 

hlavnú kontrolórku obce  

 

o kontrolu dodržiavania VZN obce Súlovce č. 3/2018 o zásadách nakladania s bytmi vo 

vlastníctve obce. 

Termín: do 12.12.2019 

 

 

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 rokovali o Rozpočtových opatreniach č. 5/2019. Nemali k návrhu opatrenia žiadne 

pripomienky a rozpočtové opatrenia schválili.  

 

Prijaté Uznesenie č. 14.108 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. 5/2019. 

 

 

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. 

 

Ďalej sa poslanci zaoberali šiestym ročníkom súťaže vo varení kapustnice, ktorý organizuje pán 

Štadler Juraj v spolupráci s obcou. Obec poskytne priestory kultúrneho domu,  prispieva na 

Mikuláša, ktorý deťom z obce rozdáva balíčky zakúpené z finančných prostriedkov obce. Poslanci 

požiadali pána Štadlera, ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby pred kultúrnym domom zhotovili 

adventný veniec.  

 

Poslanci sa zaoberali vývozom do ČOV v Oponiciach. Starostovia obcí Oponice a Súlovce sa 

dohodli, že vo štvrtok je vývozný deň pre našu obec. Informácia, že nemôžeme vyvážať do ČOV 

teda nie je pravdivá. Stále sa ešte neuskutočnilo stretnutie poslancov. Keďže sa na zasadnutí 

zúčastnil starosta obce Oponice potvrdil dohodu o vývoznom dni pre Súlovce. Vyvážať tekutý 

odpad pre občanov obce Súlovce je umožnené, iba si občania obce Súlovce musia zabezpečiť vývoz 

pretože obec Oponice im fekálne vozidlo poskytnúť nemôže. Pripomenul, že poslal starostovi 

dodatok k dohode o využívaní ČOV Oponice – Súlovce občanmi obce Súlovce zo dňa 31.10.2013, 

ktorý mali poslanci prerokovať.  

Starosta Ing. Gabriel Svorad informoval poslancov, že je výzva na dobudovanie kanalizácií obcí do 

2000 obyvateľov a on sa ponúkol, že pomôže pri vybavovaní.  

 

Ďalšou témou ktorou sa poslanci zaoberali bolo zvýšenie sadzby daní a poplatku za komunálny 

odpad. Starosta sa nezúčastnil na zasadnutí mikroregionú Západný Tríbeč a preto požiadal pána 

Mgr. Milana Gála o informáciu ako sa starostovia dohodli na zvyšovaní daní. Každá obec rieši 

zvýšenie daní a poplatkov podľa svojich možností. Starostovia chceli najmä navýšenie sadzby za 

lesné pozemky na 1,75. Poplatky za komunálny odpad musí byť navýšený, keďže firma EnviGeos 

zvýšila poplatky za vývoz a skládkovanie obci. Obec by musela doplácať čo si nemôžeme 

z rozpočtu dovoliť.   

 

Poslanci pokračovali v debate o nevyhnutnom opiľovaní tují na cintoríne, ktoré sú suché. Taktiež 

ich zaujímalo ako je to z drevom v materskej škôlke. Je potrebné zabezpečiť včas drevo, aby nebolo 

mokré. Zaujímalo ich či pán Duranzia doviezol drevo do škôlky, ktoré sľúbil.  

Pán Benďák sa prihlásil o slovo a predniesol požiadavku manželov Kapustových, ktoré chcú 

osvetlenie k svojmu domu z ulice pri ihrisku.  

Poslanci sa starostu pýtali na kamery v obci, na ich funkčnosť. Ako aj možnosť namontovať kamery 

aj k multifunkčnému ihrisku, aby sa tak zabránilo vandalizmu. Požiadali starostu obce zabezpečenie 

funkčnosti všetkých kamier v obci.  

 

Prijaté Uznesenie č. 14.109 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce 

 

zabezpečiť sfunkčnenie všetkých kamier v obci.  

 

 

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. 

 

8. Ukončenie. 

 

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

Ing. Gabriel Svorad  poďakoval všetkým poslancom za účasť  a zasadnutie ukončil.   

 

Overovatelia: 

Ivan Pecháč :      ..................................... 

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

 

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

Bc. Adriána Gabčová Geršiová 

 

V Súlovciach dňa  25.11.2019 

                                                                                                          Ing. Gabriel Svorad 

                                                                                                             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


