
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 2 - 2018 dňa 26.4.2018 

 
 
 

Uznesenie č. 7/2018, zo dňa 26.4.2018 
 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
II. Berie na vedomie informáciu o vyhlásenom výberovom konaní na funkciu konateľa Združenia obcí 
pre likvidáciu odpadu okresu Poltár. 
III. Berie na vedomie Informáciu o pracovnom stretnutí predsedu BBSK p. Luntera so starostami okresu 
Poltár. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 

Uznesenie č. 8/2018, zo dňa 26.4.2018 
 
K  bodu: Príspevok obce na opatrovateľskú službu. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh žiadosti o poskytnutie opatrovateľskej služby, zmluvy o zabezpečení poskytovania 
sociálnej služby  a finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby - Senior plus 
n.o, pre obyvateľku obce Máriu Dulovcovú. 
II. Schvaľuje podanie žiadosti zo strany obce Sušany o poskytnutie sociálnej služby poskytovateľom 
sociálnej služby Senior plus n.o., ktorého si vybrala p. Mária Dulovcová. 
III. Schvaľuje návrh zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby a o finančnej podpore 
neverejného poskytovateľa sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v znení neskorších predpisov  medzi obcou Sušany a neverejným poskytovateľom Senior plus n.o., na 
dobu určitú od 1.5.2018 do 31.7.2018 s finančným príspevkom obce vo výške  278,96 Eur na mesiac. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 

Uznesenie č. 9/2018, zo dňa 26.4.2018 
 
K bodu: Komunitný plán sociálnych služieb. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo zákonnú povinnosť obce na spracovanie komunitného plánu sociálnych služieb  
II. Schvaľuje zadanie spracovania komunitného plánu sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, externým spracovateľom. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 

 
 



Uznesenie č. 10/2018, zo dňa 26.4.2018 
 
K bodu: Rôzne – ponuka na letecké fotografovanie obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo ponuku fi. CBS s.r.o. na letecké fotografovanie obce a výrobu fotomapy obce.  
II. Schvaľuje ponuku na letecké fotografovanie obce s výrobou fotomapy v sume 290,00 ERur bez DPH. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: 
Návrhová komisia: Peter Benko, Peter Hrnčiar     
 
 
 
 
V Sušanoch 26.04.2018       Mgr. Štefan Vaclavik 

      starosta obce 
      


