
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 4 - 2014 dňa 07.08.2014 

 
Uznesenie č.21/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 30.6.2014, 
ktorú berie na vedomie 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4 0 0 1 

 
Uznesenie č. 22/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo  zákonnú povinnosť určiť najneskôr 90 dní pred voľbami do samosprávy obce rozsah 
výkonu funkcie starostu obce na nové volebné obdobie   
II. Schvaľuje v súlade s § 11 ods. 4 písm. i)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení 
neskorších predpisov výkon starostu obce Sušany na nové volebné obdobie 2014 – 2018 v rozsahu 
62,5% ( úväzok ). 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3 1 0 1 

 
Uznesenie č. 23/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo zákonnú povinnosť určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva na nové volebné 
obdobie 2014 -2018  
II. Schvaľuje v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov počet 5 poslancov obce Sušany na nové volebné obdobie 2014 – 2018  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4 0 0 1 

 
Uznesenie č.24/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo  návrh zmluvy o nájme stĺpov obecného rozhlasu pre nájomcu RSNET s.r.o. Rimavská 
Sobota.  
II. Schvaľuje  návrh zmluvy o nájme stĺpov obecného rozhlasu pre nájomcu RSNET s.r.o. Rimavská 
Sobota za účelom umiestnenia optických káblov a vybudovania infraštruktúry optickej siete v obci 
Sušany. Odplata za nájom je v poskytovaní bezplatného pripojenia v sieti internet  pre obecný úrad 
a miestnu knižnicu. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4 0 0 1 

 
Uznesenie č.25/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo  návrh na rozšírenie podpoložiek opravy a údržba v rozpočte obce na rok 2014 
o opravy o opravu zabezpečovacieho zariadenia  
II. Schvaľuje  rozšírenie podpoložiek opravy a údržba v rozpočte obce na rok 2014 o opravy  
zabezpečovacieho zariadenia obecného úradu v sume 600 €, presunom z položky verejný vodovod. 
Uvedeným opatrením sa nemenia celkové príjmy ani výdavky. 



Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4 0 0 1 

 
Návrhová komisia:  Mgr. Jana Vycudilová, Ján Vaculčiak 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:  Mgr. Ladislav Kurák 
 
 
V Sušanoch 07.08.2014       Mgr. Štefan Vaclavik 

       starosta obce 
            

   
  

 


