
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sušany 
zo dňa 09.12.2014, zasadnutie OZ č. 6 – 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom  ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
1. Informáciu o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce Sušany. 
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch 
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 
369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie ich náplne práce a voľba ich 
predsedov a členov. 
4. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce. 
5. Návrh rozpočtu obce na roky 2015 – 2017. 
6. Návrh na zloženie kontrolnej skupiny na vykonávanie zákonom stanovených preventívnych 
protipožiarnych kontrol v obci. 
7. Žiadosti o finančnú dotáciu z rozpočtu obce v roku 2015. 
8. Návrh na koncoročné odmeny pre pracovníkov obce za činnosť pri zabezpečovaní prevádzky domu 
smútku počas pohrebov 
9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015 
 
Uznesenie č.30/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. berie na vedomie: 
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Sušany 
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce 
II. konštatuje, že: 
a) novozvolený starosta obce Sušany Mgr. Štefan Vaclavik zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Sušanoch Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján 
Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 31/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. poveruje poslanca Mgr. Janu Vycudilovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 
zákona č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 32/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení 
Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 33/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším 
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce vo výške 845 
Eur. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 34/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2016 – 2017 
II. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017 
III. schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2015. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 35/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Schvaľuje kontrolnú skupinu na vykonávanie zákonom stanovených preventívnych protipožiarnych 
kontrol v zložení: Anton Oboňa, Jozef Vycudil a Eduard Pauly. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 36/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. schvaľuje žiadosť ZO SZZP v Sušanoch o finančnú dotáciu na činnosť v roku 2015 v sume 200 € 
II. schvaľuje žiadosť ZO SZZ v Sušanoch o finančnú dotáciu na činnosť v roku 2015 v sume 300 € 
III. schvaľuje žiadosť ZŠ v Hrnčiarskych Zalužanoch  o finančnú dotáciu na činnosť v roku 2015 v sume 
200 € 
IV. berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2015 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 37/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. koncoročné odmeny pre zamestnancov obce za činnosť pri zabezpečovaní prevádzky domu smútku 
počas pohrebov v úhrnnej hrubej výške 700 Eur. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Návrhová komisia:  Peter Hrnčiar, Mgr. Jana Vycudilová 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:   
 
V Sušanoch 10.12.2014       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 

                                      starosta obce 


