
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 3 - 2013 dňa 23.10.2013 

 
Uznesenie č.19/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 25.06.2013, 
ktorú berie na vedomie 
II. Prerokovalo informatívnu správu o ekonomickej situácii obce k 21.10.2013, ktorú berie na vedomie 
III. Prerokovalo informatívnu správu o stave verejných prác v obci, ktorú berie na vedomie 
IV. Prerokovalo informatívnu správu o organizačno technickom zabezpečení volieb do BBSK, ktorú 
berie na vedomie 
V. Prerokovalo informatívnu správu o zmene organizácie štátnej správy a vzniku Okresného úradu 
v Poltári, ktorú berie na vedomie 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
Uznesenie č. 20/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť spoločnosť  RS NET s.r.o.  o vyjadrenie k umiestneniu technologického 
zariadenia na bezdrôtový prenos internetu na budove vodojemu.  
II. Súhlasí s umiestnením technologického zariadenia na bezdrôtový prenos internetu na budove 
vodojemu za podmienky, že spoločnosť   RS NET s.r.o. požiada o rovnaký súhlas aj Obec Hrnčiarske 
Zalužany a toto vyjadrenie bude súhlasné.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
Uznesenie č. 21/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo upozornenie prokurátora na povinnosť obcí vydať všeobecne záväzné nariadenie  
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní  obsahu žúmp. 
II. Berie na vedomie informáciu, že obec má túto problematiku riešenú s dokumentácii civilnej 
ochrany. 
III. Ukladá obecnému úradu spracovať  všeobecne záväzné nariadenie  o spôsobe náhradného 
zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní  obsahu žúmp 
a predložiť ho obecnému zastupiteľstvu na schválenie na najbližšie zasadnutie . 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
Uznesenie č.22/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo zámer Banskobystrického samosprávneho kraja na usporiadanie pozemkov s obcou 
Sušany v jej katastrálnom území formou zámeny.  
II. Deklaruje svoj záujem prednostne vysporiadať  pozemky pod miestnymi komunikáciami 
a chodníkmi v prospech obce. Predmetnou otázkou sa bude zaoberať po spresnení  výmer 
jednotlivých parciel a doriešení vlastníckych vzťahov BBSK.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 



Uznesenie č.23/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo informáciu o povinnosti obce vykonať protipožiarne kontroly s dôrazom na stav 
a umiestnenie vykurovacích telies a komínov všade tam, kde túto činnosť nevykonáva hasičský 
a záchranný zbor. 
II. Schvaľuje odmenu pre povereného preventivára vo výške 0,66 Eura za domácnosť, v ktorej bude 
kontrola vykonaná. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
 
Návrhová komisia:  Peter Benko, Ján Vaculčiak 
Prítomní poslanci: Mgr. Jana Vycudilová, Peter Benko, Ján Vaculčiak 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Mgr. Ján Kurák, Mgr. Ladislav Kurák 
 
 
 
 
 
 
V Sušanoch 23.10.2013       Mgr. Štefan Vaclavik 

       starosta obce 
 


