
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 5 - 2014 dňa 12.11.2014 

 
Uznesenie č.26/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 7.8.2014, ktorú 
berie na vedomie 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 
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Uznesenie č. 27/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo  upozornenie prokurátora o zákonnej povinnosti obce vydať všeobecne záväzné 
nariadenie, ktorým sa upravia niektoré podmienky držania a vodenia psov na území obce.  
II. Berie na vedomie návrh prokurátora na bezodkladné vydanie všeobecne záväzného nariadenia 
obce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania a vodenia psov.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 28/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo  návrh  Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2014 , ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania a vodenia psov na území obce Sušany. 
II. Schvaľuje v súlade s § 6  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
a zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky  držania psov  Všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2014 , ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania a vodenia psov na území obce 
Sušany. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 
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Uznesenie č. 29/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo  žiadosť fi.  RSNET s.r.o.  o vydanie záväzného stanoviska z hľadiska územného plánu 
k umiestneniu podzemného vedenia  optických káblov na pozemky EKN parc. č. 1872/1, 1872/101 
a 2064 za účelom prepojenie obcí  Sušany, Kružno, Veľké Teriakovce a Rimavská Sobota.  
II. Schvaľuje vydanie súhlasného stanoviska obce Sušany k predmetnému zámeru bez pripomienok.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 
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Návrhová komisia:  Mgr. Ján Kurák, Mgr. Ladislav Kurák 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák, Mgr. Ladislav Kurák, Ján Vaculčiak, Mgr. Jana 
Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:   
 
 
 
 
 
V Sušanoch 13.11.2014       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 

       starosta obce 
  


