
U Z N E S E N I E 

 

z 2. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 23.01.2015 

(2.12 – 2.19) 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. riadnom zasadnutí prerokovalo: 

1. Kontrola plnenia uznesení. 

2. Správa o činnosti starostu od posledného zasadnutia. 

3. Žiadosť Mgr. Mariany Jankulovej o vysporiadanie majetku.  

4. Žiadosť o poskytnutie priestorov kultúrneho domu pre umiestnenie 

posilňovne. 

5. Žiadosti o osadenie verejného osvetlenia. 

6. Žiadosť o zmenu prevádzkovej doby v stávkovej kancelárií. 

7. Žiadosť o schválenie otváracích hodín v „Hostinci pod Vlčou skalu“. 

8. Návrh VZN č. 3 a 4/2015. 
 

 

 

1. Kontrola plnenia uznesení. 

Uznesenie č. 2.12 

 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

zloženie komisií – členov podľa návrhu predsedov komisií.  

 

2. Správu o činnosti starostu od posledného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 2.13 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

správu o činnosti starostu od posledného zastupiteľstva. 



 

3. Žiadosť Mgr. Mariany Jankulovej o vysporiadanie majetku 

Uznesenie č. 2.14 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach 

súhlasí     

S vysporiadaním majetku Mrg. Mariany Jankulovej a obce Súlovce vo vzťahu 

k predmetným pozemkom uvedeným v žiadosti. 

 

4. Žiadosť o umiestnenie posilňovne v priestoroch kultúrneho domu. 

Uznesenie č. 2.15 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie 

žiadosť o umiestnenie posilňovne v priestoroch kultúrneho domu.  

žiada 

starostu obce, aby prejednal možnosť umiestnenia posilňovne do priestorov, ktoré využíva 

Jednota dôchodcov obce Súlovce.  

 

5. Žiadosť o osadenie verejného osvetlenia. 

Uznesenie č. 2.16 

Obecné zastupiteľstvo 

 

berie na vedomie 

žiadosť pána Martina Gaža a JUDr. Jána Hodála a pani Mgr. Košelovej o osadenie 

verejného osvetlenia. 

žiada 

starostu obce, zabezpečil osadenie verejného osvetlenia podľa žiadosti občanov.  

Termín: 30.4.2015 



 

6. Žiadosť o zmenu prevádzkovej doby v stávkovej koncelárií 

Uznesenie č. 2.17 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

súhlasí 

s prevádzkovou dobou TIPSPORT SK, a.s. v „Hostinci pod Vlčou Skalou“ v dňoch 

pondelok až nedeľa: 9.°° - 22.°° hod.  

 

7. Žiadosť o schválenie otváracích hodín v „Hostinci pod Vlčou Skalou“ 

Uznesenie č. 2.18 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

schvaľuje  

otváracie hodiny v „Hostinci pod Vlčou Skalou“  pre prenajímateľa hostinca pána 

Andreja Klča nasledovne: 

 

pondelok  od 12.°°  - 22.°° hod. 

utorok od 11.°°  - 22.°° hod. 

streda od 11.°°  - 22.°° hod. 

štvrtok od 11.°°  - 22.°° hod. 

piatok od 11.°°  - 04.°° hod. 

sobota od 11.°°  - 04.°° hod. 

nedeľa od 10.°°  - 22.°° hod. 

 

 

 

8. Návrh VZN č. 3 a 4/2015 

Uznesenie č. 2.19 

Obecné zastupiteľstvo v Súlovciach  

berie na vedomie  

návrh VZN č. 3 a 4/2015  

 

 

        Ing. Gabriel Svorad  

    starosta obce 

V Súlovciach dňa 23.01.2015 



 


