
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č.2 - 2012 dňa 26.06.2012 

Uznesenie č.9/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 13.03.2012 
II. Berie na vedomie informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 13.03.2012 
 
Uznesenie č. 10/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh záverečného účtu obce Sušany za rok 2011. 
II. Schvaľuje záverečný účet obce Sušany bez výhrad. 
 
Uznesenie č. 11/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2012 
II. Schvaľuje úpravu rozpočtu obce na rok 2012, ako vyrovnaný s celkovými príjmami 155 301€ a výdavkami  
155 301€ 
 
Uznesenie č. 12/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh programu dní obce. 
II. Schvaľuje program dní obce Sušany: 
 Sobota 28.7.2012 o 16,00 futbalový zápas bývalých hráčov zo Sušian Z: P.Benko, J Vycudil 
         posedenie pri guláši     Z: Obecný úrad 
 Nedeľa 29.7.2012       Oslavy storočnice kostola   Z: Farský úrad, Obecný úrad 
 
 
Uznesenie č. 13/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informáciu o stave verejných prác v obci, ktorú berie na vedomie. 
II.  Prerokovalo informatívnu správu  o stave finančných prostriedkov obce k 25.6.2012, ktorú berie ne vedomie. 
III. Prerokovalo správu o návrhu vkladu vlastníckeho práva v prospech obce Sušany k pozemkom v rámci spracovania 
ROEP, ktorú  berie na vedomie. 
IV. Prerokovalo informatívnu správu o prevode prebytočného majetku štátu – 1 ks použité multifunkčné zariadenie 
z Kancelárie NR SR na obec Sušany, ktorú berie na vedomie. 
 
Uznesenie č. 14/2012 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informáciu o zámere obce Hrnčiarske Zalužany upraviť hranicu katastra s obcou Sušany vzájomnou 
výmenou pozemkov. 
II. Predložený návrh výmeny pozemkov považuje za nevýhodný a opozdený – obec Hrnčiarske Zalužany to mala riešiť 
skôr ako pristúpila v výkupu pozemkov na stavebné účely.  
III. Navrhuje počkať s riešením tohto problému na vládou avizovanú  reformu verejnej správy, keď sa vzhľadom na 
možné zlučovanie obcí môže stať aj bezpredmetný. 
 
Hlasovanie poslancov: 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní:  Mgr. Ladislav Kurák - ospravedlnený 
Za uznesenie hlasovali: Peter Benko,  Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Nehlasoval: Mgr. Ján Kurák 
Návrhová komisia: Peter Benko, Ján Vaculčiak 
 
V Sušanoch 26.06.2012  
Mgr. Štefan Vaclavik – starosta obce 
 


