
U Z N E S E N I E 

z 39. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Súlovce 

zo dňa 24.07.2018 

37.205 – 37.211 

Obecné zastupiteľstvo na svojom 39.  zasadnutí prerokovalo: 

1. Otvorenie. 

2. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Rozpočtové opatrenie 2/2018. 

5. Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme v prospech obce. 

6. Žiadosť o schválenie darovacej zmluvy a súhlas s prijatím daru. 

7. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinných domov podľa 

projektu zastavovacej štúdie. 

8. Doplnenie dopravného značenia. 

9. Ukončenie. 

 

 

 

1. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 

Uznesenie č. 37.205 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

program zasadnutia. 

        Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 

 

 

2. Kontrola plnenia uznesení 

Uznesenie č. 37.206 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie  

- informáciu o plnení uznesení za predošlé obdobie, 

- uznesenie 36.200 ostáva v plnení. 



                     Ing. Gabriel Svorad 

                      starosta obce 
 

3. Rozpočtové opatrenie 2/2018 

 

Uznesenie č. 37.207 

Obecné zastupiteľstvo 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2018 v upravenom znení v zmysle rokovania Obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

               starosta obce 

        

 

 

4. Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme  v prospech obce. 

 

Uznesenie č. 37.208 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

Zámer zámeny pozemkov vo verejnom záujme v prospech obce,  

žiada 

starostu obce 

na prepracovanie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle rokovania     

Obecného zastupiteľstva, 

 

berie na vedomie 

návrhy zámennej zmluvy pani Daniely Pekarovičovej z 23.7.2018. 

 

 

        Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce  



5. Žiadosť o schválenie darovacej zmluvy a súhlas s prijatím daru. 

 

Uznesenie č. 37.209 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

návrh darovacej zmluvy p. Daniely Pekarovičovej z 23.7.2018. 

  

 

         Ing. Gabriel Svorad 

             starosta obce 

 

6. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinných domov podľa projektu 

zastavovacej štúdie vypracovanej Ing. arch. Jánom Šimkom, na parc. č. E-KN 

235/1 a parc. č. E-KN 235/2 v k.ú. Súlovce. 

 

Uznesenie č. 37.210 

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie 

žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou rodinných domov p. Daniely Pekarovičovej  

z 23.7.2018. 

 

 

         Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce   

 

7. Doplnenie dopravného značenia. 

 

Uznesenie č. 37.211 

Obecné zastupiteľstvo 

žiada 

 
starostu obce 

 

o zabezpečenie doplnenia dopravnej značky „daj prednosť v jazde“, „zákaz vjazdu do 

jednosmerky“, „jednosmerka“ a zrkadla vrátane vytvorenie retardéra na miestach 

špecifikovaných na rokovaní Obecného zastupiteľstva.  

 



         Ing. Gabriel Svorad 

              starosta obce   

 

 

 

 

            

         Ing. Gabriel Svorad 

                starosta obce 

V Súlovciach dňa 24.07.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         

          


