
U Z N E S E N I A 

 

z 33. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Súlovciach 

zo dňa   19.07.2022 

(33.249 – 33.256) 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo: 
 

1. Otvorenie. 

2. Správa o činnosti starostu obce. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Určenie volebného obvodu. 

5. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2022-2026. 

6. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na volebné obdobie  

2022-2026. 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu za rok 2021. 

8. Záverečný účet obce Súlovce za rok 2021. 

9. Rozpočtové opatrenie 1/2022. 

10. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022. 

11. Rôzne. 

12. Ukončenie. 

 

Uznesenie č. 33.249 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) schvaľuje upravený  program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

b) schvaľuje návrhovú komisiu v zložení : JUDr. Július Šuchter, Peter Košela, Jozef 

Kasana 

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

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

 

 

V Súlovciach   19.07.2022 

        Ing. Gabriel Svorad  

        starosta obce Súlovce  

         

Uznesenie č. 33.250 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie 

 

správu o činnosti starostu obce. 

 

V Súlovciach   19.07.2022   

         Ing. Gabriel Svorad 

         starosta obce Súlovce  



Uznesenie č. 33.251 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

berie na vedomie  

 

kontrolu plnenia uznesení prednesenú starostom. 

 

konštatuje, že 

 

uznesenia boli splnené. 

 

V Súlovciach 19.07.2022 

 

        Ing. Gabriel Svorad  

        starosta obce Súlovce  

      

 

 

Uznesenie č. 33.252 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

1 (slovom „jeden“) volebný obvod pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné 

obdobie 2022-2026. 

  

V Súlovciach 19.07.2022 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

        starosta obce Súlovce 

 

 

Uznesenie č. 33.253 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

schvaľuje 

 

počet 5 (slovom „päť“) poslancov Obecného zastupiteľstva v Súlovciach na celé volebné 

obdobie 2022-2026  

 

V Súlovciach 19.07.2022 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

        starosta obce Súlovce 

 

 



Uznesenie č. 33.254 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

určuje 

 

rozsah výkonu funkcie starostu obce Súlovce pre volebné obdobie 2022-2026 na 50% 

pracovný úväzok.  

 

V Súlovciach 19.07.2022 

        Ing. Gabriel Svorad 

        starosta obce Súlovce 

 

Uznesenie č. 33.255 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

 

a) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Záverečného účtu 

obce Súlovce za rok 2021.  

b) schvaľuje Záverečný účet obce Súlovce za rok 2021 a celoročné hospodárenie s 

výhradami.  

c) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného 

fondu vo výške 8 256,30 EUR. 

d) schvaľuje,  
že starosta obce môže nakupovať tovary a služby do 100 € vrátane bez predošlého 

schválenia OZ do výšky schváleného rozpočtu. Kúpu tovaru a služieb nad sumu 

100 € podlieha predošlému schváleniu OZ. Výnimku z obstarania služieb, kedy sa 

nevyžaduje schválenie obecným zastupiteľstvom predstavujú prípady 

opakovaných zazmluvnených služieb potrebných na zabezpečenie chodu obce, t.j. 

spotreby vody, dodávky elektrickej energie vývozu a likvidácie komunálneho 

odpadu, poplatky za užívanie internetu, poštovné a telekomunikačné služby, 

výdavky na opatrovateľskú službu,  režijné náklady na stravovanie detí v materskej 

škole, mzdy a odvody zamestnancov na pracovnú zmluvu, ostatné výdavky – 

čistiace prostriedky, kancelárske potreby do výšky schváleného rozpočtu.  

 

V Súlovciach 19.07.2022 

         Ing. Gabriel Svorad 

         starosta obce Súlovce  

 

Uznesenie č. 33.256 
 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 
 

schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti HK  na II. polrok 2022  

  

V Súlovciach 19.07.2022 

        Ing. Gabriel Svorad  

        starosta obce Súlovce  


