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Z á p i s n i c a 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Súlovciach konaného dňa 23.04.2019 

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

  

Ospravedlnený/í: 

 

Hlavný kontrolór obce: Gabriela Šišková– ospravedlnená 

Starosta obce :   Ing. Gabriel Svorad  

1.Otvorenie 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  starosta obce Ing. Gabriel Svorad. Privítal všetkých 

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

 

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

Oboznámil prítomných s návrhom  programu, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke a na 

úradnej tabuli obce, spýtal sa poslancov, či má niektorý z nich niečo na doplnenie. Keďže pani 

kontrolórka sa ospravedlnila s programu sa vypúšťa „Správa o kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce za rok 2018“. Prihlásil sa poslanec JUDr. Hodál a pripomenul starostovi, že sa na 

predošlom zasadnutí dohodli, že starosta podá správu o činnosti. Tento bod bol doplnený do 

programu ako piaty bod. Starosta sa spýtal poslancov, či majú nejaký iný návrh. Poslanci sa 

jednohlasne vyslovili, že s úpravou programu 3.zasadnutia OZ súhlasia. 

Starosta obce  vyzval poslancov, aby hlasovali za upravený program 3. zasadnutia obecného 

zastupiteľstva v znení: 

 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení. 

3. Schválenie aktualizácie poradovníka nájomníkov pre prideľovanie 

nájomných bytov v Nájomnom bytovom dome Súlovce č. p. 231. 

4. Schválenie nájomníkov s pridelenými nájomnými bytmi. 

5. Správa o činnosti starostu obce.  

6. Prerokovanie dodatku č. 9 s ENVI-GEOS Nitra. 

7. Informácia zo snemu Západný Tríbeč. 

8. Divadelné predstavenie ku dňu matiek.  

9. Rôzne. 

10. Ukončenie. 

 

Starosta obce Ing. Gabriel Svorad za overovateľov zápisnice navrhol poslancov: Mariána 

Benďáka a Jozefa Kasanu. Do návrhovej komisie na vypracovanie návrhu na uznesenianavrhol 

poslancov – JUDr. Jána Hodála, Petra Košelua Ivana Pecháča. Zloženie návrhovej komisie  

poslanci jednohlasne schválili, určenie overovateľov zobrali na vedomie. Za zapisovateľku 

zápisnice starosta určil Bc. Adriánu Gabčovú Geršiovú.  

Prijaté Uznesenie č. 3.23 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) schvaľuje upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva, 

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Ján Hodál, PeterKošela a Ivan Pecháč                   



c) berie na vedomie určenie overovateľov zápisnice:  Marián Benďák a Jozef Kasana, 

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

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

3. Kontrola plnenia uznesení.  
 

Starosta Ing. Gabriel Svorad prečítal uznesenia z predošlého zasadnutia OZ a jednotlivo prešli 

s poslancami všetky uznesenia. Pán poslanec Hodál navrhol aby do rady školy bol poverený 

poslanec Ivan Pecháč. Z tohto dôvodu poslanci zrušili uznesenie č. 2.12 kde bol delegovaný do rady 

MŠ pán Hodál. Za zrušenie uznesenia poslanci hlasovali: 

 

Prijaté Uznesenie č. 3.24 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

a) ruší uznesenie č. 2.12 z 2. zasadnutia obecného zasadnutia zo dňa 24.01.2019 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

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

Marián Benďák,  I 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 1 Ivan Pecháč 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

b) deleguje poslanca Ivana Pecháčaza člena Rady školy pri Materskej škole v Súlovciach. 

 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesením č. 2.13 mal starosta zabezpečiť výmenu zámkov na kultúrnom dome a svadobky 

a spracovanie návrhu systému zapožičiavania kľúčov. Starosta oslovil podnikateľa, ktorému bola 

zaplatená záloha vo výške 500,00 Eur a tento nemal problém vykonať požadovanú službu. Keďže 

nebol dodržaný termín, ktorý stanovili poslanci uznesením, pán zástupca starostu navrhol, 

nasledovný postup, buď nám budú peniaze, záloha, vrátené v plnej výške, alebo starosta získa 

písomné stanovisko či uvedená služba bude vykonaná, prípadne nech starosta dá trestné oznámenie 

alebo sa uvedená záloha starostovi zosobní. Termín úlohy trvá do budúceho zasadnutia 21.5.2019. 



Uznesením 2.14 poslanci požiadali starostu obce, aby prerokoval s oprávneným dopravným 

inžinierom možnosť riešenia dopravného značenia na miestnych komunikáciách v obce Súlovce, 

nechal vypracovať projekt a zabezpečil jeho realizáciu v súčinnosti s Dopravným inšpektorátom OZ 

PZ Topoľčany. Starosta kontaktoval Ing. Streďanského ohľadom značenia, ale nie je to také 

jednoduché a zatiaľ problém nebol vyriešený. Poslanci vyzvali starostu nech skúsi osloviť aj 

ďalších kompetentných v tejto oblasti.  Starosta informoval poslancov, že občianky, ktoré boli 

zodpovedné za poškodenie elektrických rúr a zariadenia dámskych toaliet, zaplatili náhradu 

vzniknutej škody. Taktiež bola zaplatená pohľadávka spoločnosti SlovForest AJ. Tiež bolo splnené 

uznesenie č. 2.18,   ako aj uznesenie 2.19, kde pani HK bola poverená ekonomickými a právnymi 

možnosťami založenia s.r.o. obcou, ktoré poslancom poslala mailom. Starosta informoval 

poslancov, že podlaha, ktorá bola poškodená haváriou v Nájomnom bytovom dome, bola 

odstránená na náklady obce  a rieši sa cez poisťovňu. V bytoch boli opravované aj okná a iné 

nedostatky, ktoré riešila firma, ktorá budovu stavala.  Poslanec JUDr. Hodál poznamenal, že 

budova je v záruke a podobné havárie, prípadné závady treba riešiť s firmou, ktorá bytovku stavala, 

čiže TOVO s.r.o. Splnené bolo aj uznesenie č. 2.21, kde poslanci žiadali o zverejnenie zápisníc 

z OZ na webovej stránke obce. 

 

Prijaté Uznesenie č. 3.25 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomiesprávu o plnení uznesení. 

b) uznesenie č. 2.13 , 2.14 a 2.15 zo dňa 24.1.2019 neboli splnené a tieto zostávajú naďalej 

v platnosti. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

4. Schválenie aktualizácie poradovníka nájomníkov pre prideľovanie nájomných bytov 

v Nájomnom bytovom dome Súlovce č. p. 231. 

 

Poslanci sa ďalej zaoberali aktualizáciou poradovníka nájomníkov pre prideľovanie 

nájomných bytov v Nájomnom bytovom dome Súlovce č. d. 231. Poslanci na pracovnom stretnutí 

preskúmali nové žiadosti o byty a schválili navrhnutú aktualizáciu. Poradovník je prílohou číslo 

jedna k uzneseniu. Starosta informoval poslancov, že sa 17.4.2019 uskutočnila schôdza nájomníkov 

kde riešili okrem iného najmä faktúry za odber elektrickej energie, ktoré obec prefakturovala na 

základe faktúry firmy TOVO. Nájomníkom starosta vysvetlil, že stav na elektromeroch bol nulový. 

Pracovníci elektrární boli opisovať stavy elektromerov 22.11.2018. Obec chcela umožniť 

nájomníkom, aby mohli ísť bývať už od 1.12.2019 a tí až potom uzatvárali zmluvy zo ZSE. 

Niektorí nájomníci zaplatili obci fakturovanú spotrebu, niektorí ešte nie. Taktiež vznikol problém 

s nájomníkom pánom Vítekom, ktorý zaplatil zábezpeku, ale neplatí mesačné nájomné čím 

porušuje všeobecne záväzné nariadenie obce. Okrem toho v byte nebýva a tiež nemá v obci trvalý 

pobyt, čím tiež porušuje VZN č. 3/2018. Preto poslanci žiadajú starostu, aby do 30.04.2019 

zabezpečil vypovedanie nájomnej zmluvy nájomníkovi v Nájomnom bytovom dome Súlovce č. 231 

pánovi Ing. Štefanovi Vítekovi z dôvodu vážneho porušenia nájomnej zmluvy s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. 



Prijaté Uznesenie č. 3.26 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje navrhnutú aktualizáciu poradovníka pre prideľovanie nájomných bytov v Nájomnom 

bytovom dome Súlovce č. 231 v zmysle prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu. 

 
 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Ivan Pecháč,  Jozef Kasana, Marián 

Benďák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 1 JUDr. Ján Hodál 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Prijaté  Uznesenie č. 3.27 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) žiada starostu obce, aby do 30.4.2019 zabezpečil vypovedanie nájomnej zmluvy nájomníkovi 

v Nájomnom bytovom dome Súlovce č.d. 231, Ing. Štefanovi Vítekovi z dôvodu vážneho porušenia 

nájomnej zmluvy, s jednomesačnou výpovednou lehotou. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

5. Schválenie nájomníkov s pridelenými nájomnými bytmi. 

 

Poslanci na pracovnom stretnutí navrhli aktualizáciu poradovníka nájomníkov pre 

prideľovanie nájomných bytov v Nájomnom bytovom dome Súlovce č. 231 a poradovník schválili. 

Keďže poslanci požiadali starostu o vypovedanie nájomnej zmluvy pánovi Ing. Vítekovi, zhodli, že 

ak sa uvoľní byt po pánovi Vítekovi, tento bude pridelený p. Mullerovej a jednoizbový byt bude 

podľa poradovníka pridelený p. Eve Kondrlovej, ak budú naďalej spĺňať podmienky na pridelenie 

bytu. Voľný byt číslo štyri bol schválený žiadateľom  - Simone Ďurákovej a Stanislavovi 

Polonskému v zmysle prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu. 

 

 

Uznesenie č. 3.28 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje nájomníkov bytov v Nájomnom bytovom dome Súlovce č. 231 s pridelenými bytmi 

v zmysle prílohy č. 2 k tomuto uzneseniu. 

 



 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián 

Benďák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 1 JUDr. Ján Hodál, 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

6. Správa o činnosti starostu obce.  

 

Starosta informoval poslancov, že dňa 19.3.2019 bola založená bytovka – Nájomný 

bytový dom Súlovce č. 231 v prospech štátuzáložnou zmluvou s MDaV, zrýchleným zápisom do 

katastra. Od posledného zasadnutia OZ starosta najazdil 18 656 km. Informoval poslancov,  že obci 

bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 147 801,52 eur na prestavbu 

multifunkčného a detského ihriská v obci Súlovce bez finančnej spoluúčasti obce.Na základe 

podnetu p. Benďáka o výstavbu prístupovej cesty - mosta k jeho domu sme dostali žiadosť 

o predloženie písomného stanoviska už aj s urgenciou. Pán Benďák doručil na OcÚ žiadosť 

o vybudovanie mosta. Žiadosť odôvodňuje tým, že je ZŤP a zdravotný stav sa naďalej zhoršuje. 

Pôvodný most je vybudovaný mimo vchodu do domu a zosúva sa tam zemina. Problém nastáva pri 

dovoze dreva a uhlia. Taktiež svoju žiadosť odôvodňuje zlým príjazdom lekárskej pomoci, prípadne 

hasičov. Starosta o tomto probléme vie a prisľúbil tento problém riešiť. Odpoveď zatiaľ nebola 

napísaná.Ďalej starosta informoval o kontrole s Envirofondu. Kontrola bola zameraná na projekt 

„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu v Súlovciach“ 

a záver kontroly: Vykonanou finančnou kontrolou na mieste nebolo v kontrolovanom subjekte 

zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na 

ich základe. Starosta informoval poslancov, že celý mesiac chodil on aj jeho rodina na vypočúvanie, 

kvôli udaniam a podaniam občanov. Starosta podal majetkové priznanie a nevlastní žiadny 

nehnuteľný majetok, býva v rodičovskom dome, kde sú staré okná a tak upodozrenia na to, že si 

domov vzal okná, prípadne iné veci, keď sa zatepľoval KD a menili okná, kúrenie sú 

neopodstatnené. Dal by zosobniť 1500 Eur tomu, kto dal podnet na verejné obstarávanie ohľadne 

KD.  

Pán Hodál sa pýtal starostu na ČOV, prečo nevlastníme žiadny podiel, prečo neboli 

vyrovnané podlžnosti. Keby sme vyrovnali podlžnosti obci Oponice mohli by sme sa spolupodielať 

na prevádzke ČOV-ky a napojiť sa v budúcnosti na kanalizáciu. Starosta mu povedal, že Súlovce 

zohnali viac peňazí ako Oponice. Keďže sme nevlastnili žiadny vlastnícky podiel,  poslanci 

z predošlého volebného obdobia,  požiadali o vrátenie všetkých zaplatených nákladov. Pani 

kontrolórka sľúbila, že zistí prevádzkové náklady. Potom by sa mohli stretnúť poslanci obcí 

Súlovce – Oponice a dohodnúť podmienky vývozu tekutého odpadu zo žúmp za výhodnejších 

podmienok. Tiež by bolo potrebné potom premietnuť poplatok za odvoz žúmp do daní a poplatkov. 

Po predložení prevádzkových nákladov p. Šiškovou a zistenia vzájomných finančných vzťahov 

medzi obcami Oponice a Súlovce, zvolá starosta pracovné stretnutie poslancov.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 3.29 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce o: 

 

- zistenie výšky prevádzkových nákladov ČOV Oponice – Súlovce 

- zistenie vzájomných finančných vzťahov medzi obcami Oponice a Súlovce, týkajúcich sa 

ČOV 

- následné zvolanie pracovného stretnutia poslancov Obecného zastupiteľstva Súlovce.  

 
 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 4 Peter Košela, Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián 

Benďák 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 1 JUDr. Ján Hodál, 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pán Hodál sa ďalej pýtal na faktúru za drevo do MŠ. Faktúra bola vystavená na 480 Eur za osem 

paliet, ale pri škôlke boli zložené len štyri a ďalšie štyri boli zložené u starostu. Starosta sa vyjadril, 

že jeho rodina si drevo riadne zaplatila. Pán Hodál ďalej povedal, že vraj došlo k chybe účtovníčky 

a tá poslala opravenú faktúru obci, na polovičnú cenu. Faktúra bola už zaplatená, tak nám firma 

vráti 240 eur. Poslancov zaujímalo kúrenie v MŠ. Starosta povedal, že drevo do MŠ sa doviezlo 

viac krát, raz rýchle horelo, ďalšie bolo zlé, ďalšie mokré, tak objednal uhlie. Poslanec pán Pecháč 

navrhol, či by nebolo vhodné fóliové, podlahové kúrenie v škôlke. Treba vypočítať náklady na 

kúrenie aké sú a koľko by stálo nové kúrenie. Bolo by to určite riešenie, keď je stále problém 

s kotlom a vôbec s kúrením. Starosta potom informoval poslancov, že pomáha občanom pri 

umiestnení do domova dôchodcov. Ako aj o možnosti získať finančné prostriedky zo ŠFRB na 

vybudovanie zariadení sociálnych služieb  - domov dôchodcov. Poslanci mali záujem o informáciu 

koľko má obec finančných prostriedkov na svojich účtoch. Obec má účet Sociálny fond kde 

odvádza % za zamestnancov, na účte rezervného fondu je 3467 Eur, ďalej máme účet kde sú 

zábezpeky nájomníkov bytov, bežný účet na ktorom k dnešnému dňu je zostatok 24 090,88 eur, 

keďže je obdobie platenia daní a poplatkov za smeti. Pán poslanec Hodál pripomenul, že na 

predošlom zasadnutí sa poslanci požiadali o mesačné plnenie rozpočtu. Pracovníčka obce sľúbila, 

že poslancom pošle minuloročné plnenie rozpočtu ako aj štvrťročné. Poslanci starostovi 

pripomenuli, že by bolo potrebné ohradiť areál škôlky kvôli bezpečnosti detí. Ďalšia otázka sa 

týkala zberného dvora, keby bude k dispozícií občanom. Starosta informoval, že pán Duranzia čistí 

priestor, ktorý získal zámenou pozemkov až potom bude možné realizovať zberný dvor. Žiadosť 

podáme v mesiaci október 2019. Poslancov zaujímalo kde sa môže voziť biologický odpad, teda 

konáre a burina. Starosta odpovedal, že zatiaľ na ihrisko. Ďalej starosta informoval poslancov, že  

už brigádnici kosia. Kúpili sme im olej, lanko, okuliare. Brigádnici chceli zvýšiť odmenu, kvôli 

sťaženým podmienkam pri kosení. Pán Hodál sa pýtal starostu na cestu pri cigáňoch, prečo dala 

obec túto cestu vymeriavať. Starosta odpovedal, že cesta je naša. Tiež vymeriavali aj pri novostavbe 

p. Kapustovej.  

 

 

 

 

 



 

Prijaté Uznesenie č. 3.30 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

berie na vedomie správu o činnosti starostu obce.  

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč,  Jozef Kasana, Marián 

Benďák,  JUDr. Ján Hodál 

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

7. Prerokovanie dodatku č. 9 s ENVI-GEOS Nitra. 

 

Starosta oboznámil poslancov s návrhom dodatku č. 9 s firmou ENVI-GEOS Nitra. Vysvetlil 

im príčinu zvýšenia ceny za odvoz a skládkovanie odpadu. Ide najmä šoférov, ktorí žiadajú vyššie 

mzdy. Skládkovanie bude 34 eur za tonu a bolo 20 eur. Túto cenu nijak neovplyvníme. Poslanec 

pán Hodál povedal, že treba pozrieť pôvodnú zmluvu ako sú v nej riešené dodatky, teda zvyšovanie 

cien. Potom sa rozhodne či podpíše starosta dodatok s ENVI-GEOS Nitra, alebo budeme hľadať inú 

lacnejšiu firmu. Treba zistiť možnosti. Pri rozhodovaní zaváži aj to či dodatok podpíše obec 

Oponice. Poslanci žiadajú starostu a poslanca JUDr. Hodála, aby zistili podmienky za ktorých je 

možné zmeniť pôvodnú zmluvu a prípadných dôsledkov nechválenia Dodatku č. 9 k Zmluve. 

Pracovníčka obce informovala poslancov o možnosti zberu jedlých olejov v obci za odplatu. 

Poslanci sa zhodli, že chcú zmluvu vidieť, aby mohli zhodnotiť možnosti, výhody, prípadne 

nevýhody takéhoto zberu.  

 

Uznesenie 3.31 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie návrh dodatku č. 9 k Zmluve so spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra 

b) žiada starostu obce a poslanca JUDr. Jána Hodála o zistenie podmienok, za ktorých je 

možné pôvodnú zmluvu zmeniť a prípadných dôsledkov neschválenia Dodatku č. 9 

k Zmluve.  

 
 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽALSA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté.  

 

Zástupca starostu informoval poslancov, že zúčastnili na zasadnutí Mikroregiónu Západný 

Tríbeč dňa 8.2.2019. Po  komunálnych voľbách došlo k zmene vo vedení. Zvýšil sa poplatok na 

členské na obyvateľa z 0,20 eur na 0,30 eur. Schvaľovali sa akcie Mikroregiónu na ktoré budú 



poskytnuté dotácie ako výstup na Tríbeč, divadlo v Nitre, výstup na hrad Oponice, prehliadka 

speváckych skupín a Kultúrne Vianoce, ktoré tento rok usporiada obec Súlovce. Dotácia na toto 

podujatie je 497,50 Eur, ktorá bude použitá na občerstvenie a dopravu. Zástupca starostu p. Pecháč 

navrhol termíny tohto podujatia a to 7. – 8.12.2019 alebo 14. – 15.12.2019.  

 

Uznesenie č. 3.32 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

berie na vedomie informáciu zo snemu Západný Tríbeč a poskytnutej dotácie na zorganizovanie 

spoločenského podujatia „Kultúrne Vianoce“.  
 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Pán Pecháč informoval poslancov, že chce ku dňu matiek pre občanov usporiadať 

divadelné predstavenie. Otázka je či obec má na takéto podujatie peniaze v rozpočte. Peniaze 

v rozpočte na organizovanie kultúrnych podujatí sú vo výške 1000 eur. Predstavenie by stálo dvesto 

eur plus malé občerstvenie (minerálka) a kvety ku dňu matiek plus kytica pre účinkujúcich. Plagát 

zabezpečí pán Pecháč. Chce aby mali možnosť vidieť predstavenie aj občania z okolitých obcí. 

Vstupné by bolo symbolické, dobrovoľné. Poslanci súhlasili so zorganizovaním divadelného 

predstavenia ku dňu matiek dňa 19.mája 2019 so začiatkom o 17.30 hodine.  Treba tiež osloviť 

riaditeľku Materskej školy v Súlovciach, aby pripravila s deťmi krátky program 

 

Uznesenie č. 3.33  

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

 

schvaľuje zorganizovanie divadelného predstavenia k príležitosti dňa matiek v zmysle 

predloženého návrhu. 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

         Ďalej v bode rôzne prerokovávali poslanci žiadosť o prejednanie obecného zastupiteľstva 

pána Urminského, ktorý upozorňuje na spôsob a miesto vykonania silvestrovského ohňostroja, 

nakoľko pri ohňostroji došlo k vážnemu ohrozenie a znečisteniu jeho majetku, domu číslo 127. Tiež 

upozorňuje na označenie pre státie autobusov, nakoľko aktuálne státie autobusov blokuje vstup do 

jeho dvora. Pán poslanec Pecháč požiadal o slovo. Navrhol, aby sa obec listom ospravedlnila za 

spôsobené nepríjemnosti. Obec usporiadala silvestrovskú zábavu, ale ohňostroj nerobila. 



K zastávky verejnej dopravy v obciach sú riešené v súlade s vyšším verejným záujmom. Vodiči 

vozidiel verejnej dopravy stoja na zastávke len na nevyhnutne potrebný čas. Vodič vozidla je 

povinný zastaviť čelom vozidla pri označníku zastávky vozidla a zároveň dbať, aby zadnou časťou 

nezasahoval do križovatky za ním. V takomto prípade je povinný potiahnúť vozidlo dopredu tak, 

aby neohrozil bezpečnosť cestnej premávky. Poslanci požiadali starostu, aby pánovi Urminskému 

zabezpečil zaslanie písomného stanoviska v zmysle predloženého návrhu.  

Uznesenie č. 3.34 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce o zabezpečenie zaslania písomného stanoviska k sťažnosti p. Jozefa 

Urminského v zmysle predloženého návrhu.   

 
 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Ďalej sa poslanci zaoberali žiadosťou TJ Oponice o dotáciu z rozpočtu obce Súlovce na rok 

2019 vo výške 1000 Eur. Dotáciu žiadajú na prevádzku klubu v ktorej pôsobia štyri mužstvá.  

Využiť finančné prostriedky by chceli hlavne na rozvoj mládeže na nákup tréningových pomôcok 

a sadu dresov. V každom s ich mužstiev hrávajú aj chlapci z obce Súlovce. Poslanec Benďák 

nesúhlasí s poskytnutím dotácie TJ Oponice. Jeho deti sa tiež venujú športu a obec im neposkytuje 

žiadne finančné prostriedky. Starosta sa tiež vyjadril, že v minulosti sa venoval vedeniu klubu 

a vtedy si museli peniaze zháňať iným spôsobom a obec ich nepodporovala. Poslanec Pecháč sa 

vyjadril, že v žiadosti je potrebné konkrétne napísať na čo by boli finančné prostriedky použité, 

nech znovu požiadajú o poskytnutie finančných prostriedkov a špecifikovať ich použitie. Pán Hodál 

bol za poskytnutie dotácie na podporu športu mládeže a taktiež poslanec Košela bol za poskytnutie 

dotácie pre mladých športovcov.   

Starosta požiadal poslancov, aby hlasovali za schválenie dotácie  

Uznesenie č. 3.35 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje žiadosť Telovýchovnej jednoty Oponice o dotáciu z rozpočtu obce Súlovce na rok 2019.  

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 2 Peter Košela, JUDr. Ján Hodál,  

PROTI 3 Ivan Pecháč, Jozef Kasana, Marián Benďák,   

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie nebolo prijaté 

 



 

 

          Dňa 23.3.2019 bol na Obecný úrad v Súlovciach doručený list Okresného riaditeľstva 

Policajného zboru Topoľčany v ktorom upozorňujú, že kontrolou miestnych komunikácií, ktorých 

sme správcom, sú v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave a obsahujú mnohopočetné bodové 

závady, čím je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. V súvislosti s takýmto 

poškodením komunikácií hrozí vznik škôd na majetku napr. poškodeniu motorových vozidiel, 

užívateľov pozemnej komunikácie.  Žiadajú o okamžité odstránenie zistených závad a ich uvedenie 

do stavu vyhovujúceho potrebám miestnej dopravy. Poslanci žiadajú starostu, aby požiadal OR PZ 

Topoľčany o konkretizáciu miest, ktorých sa týka list upozorňujúci na závady v stavebno-

technickom stave miestnych komunikácií 

 

Uznesenie č. 3.35 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

žiada starostu obce, aby požiadal DI OR PZ Topoľčany o konkretizáciu miest, ktorých sa týka list 

upozorňujúci na závady v stavebno-technickom stave miestnych komunikácií, zo dňa 23.3.2019. 
 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté 

 

         Pán zástupca predložil návrh harmonogramu zasadnutí do konca roka 2019 ako aj pracovné 

stretnutie pred hodami.   Poslanci súhlasili a schválili navrhnutý harmonogram. Žiadajú strarostu 

obce, aby zasadnutia podľa harmonogramu zvolával, pričom najbližšie zasadnutie pripraví a zvolá 

na deň 21.5.2019.     

Starosta navrhol prijať  

 

Uznesenie č. 3.36 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje navrhnutý harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Súlovciach do konca roku 

2019 

žiada starostu obce, aby zasadnutia Obecného zastupiteľstva zvolával podľa schváleného 

harmonogramu, pričom najbližšie zasadnutie pripraví a zvolá na deň 21.5.2019 

 

Výsledky hlasovania Počet hlasov Mená poslancov 

ZA 5 Peter Košela, Ivan Pecháč, JUDr. Ján Hodál, 

Jozef Kasana, Marián Benďák,   

PROTI 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA 0  

 

Uznesenie bolo prijaté 



Poslanec JUDr. Hodál požiadal starostu, aby do budúceho zasadnutia do programu zaradil 

prerokovanie založenia obecnej s.r.o. , keďže sa na dnešnom zasadnutí sa tejto téme poslanci 

nedostali.  

 

10.Ukončenie                                                                                                                                                  

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

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

 

Overovatelia: 

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

 

Jozef Kasana :    ..................................... 

 

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

Bc. Adriána GabčováGeršiová 

 

V Súlovciach dňa  23.04.2019 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Gabriel Svorad 

                                                                                                          starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


