
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 2 - 2019 dňa 14.5.2019 

 
 

Uznesenie č. 6/2019, zo dňa 14.5.2019 
 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 7/2019, zo dňa 14.5.2019 
 

K bodu: Štatút obce Sušany. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh štatútu obce Sušany a konštatuje, že k návrhu neboli podané žiadne pripomienky. 
II. Schvaľuje Štatút obce Sušany. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 8/2019, zo dňa 14.5.2019 
 
K  bodu: Projektové výzvy MAS Malohont. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie informáciu starostu obce zo zhromaždenia členov MAS Malohont konaného dňa 
30.4.2019 v Lukovištiach.  
II. Schvaľuje projektové zámery obce pre projektové výzvy, ktoré budú vyhlasované cez MAS Malohont 
v poradí 1. Revitalizácia  obecného parku 2. Rozšírenie pamätnej izby hrnčiarstva. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 

 
Uznesenie č. 9/2019, zo dňa 14.5.2019 

 
K bodu: Separovanie odpadu. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie: 
a) informáciu starostu obce z pracovného stretnutia zástupcov OZV Nowas, ktorá zastrešuje 
separovaný zber a starostov okresu Poltár, na ktorom upozornila na zistené prípady nedôsledného 
a nekvalitného triedenia KO počas vykonaných kontrol v obciach.   
b) informáciu o dodaní plastových kompostérov pre domácnosti v počte 166 ks z projektu Združenia 
obcí pre likvidáciu odpadu okresu Poltár. 
II. Ukladá obecnému úradu zabezpečiť vykonávanie preventívnych kontrol kvality separovania 
komunálneho odpadu v zberných nádobách pred vývozom s upozornením konkrétnych občanov na 
zistené nedostatky a zvýšiť osvetu v tejto oblasti.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 



 

 
Uznesenie č. 10/2019, zo dňa 14.5.2019 

 
K bodu: Rekonštrukcia mostíka. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Schvaľuje použitie finančných prostriedkov na rekonštrukciu mostíka do parku v rámci výdavkovej 
položky miestne komunikácie vo výške 3 000 €.  
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 Hrnčiar a Ján Vaculčiak     
 
 
 
 
 
V Sušanoch 14.05.2019       Mgr. Štefan Vaclavik 

      starosta obce 
 


