
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 3 - 2016 dňa 13.9.2016 

Uznesenie č. 8/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 14.6.2016. 
II. Berie na vedomie informáciu o stave verejných prác v obci. 
III. Berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov obce k 13.9.2016. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 9/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo akčný plán okresu Poltár. 
II. Súhlasí so zaradením projektových zámerov obce Sušany: Rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
úprava chodníkov, rigolov a lávok; Vybudovanie multifunkčného ihriska; Vybudovanie vegetačnej ČOV  
a Vytvorenie sociálneho podniku v akčnom pláne rozvoja okresu Poltár. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 10/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 
podlimitných zákaziek. 
II. Schvaľuje  smernicu obce Sušany o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne 
dostupných podlimitných zákaziek 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 11/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo ponuky spoločností Stredoslovenská energetika a Teslux na modernizáciu 
a prevádzkovanie verejného osvetlenia v obci.   
II. Ukladá obecnému úradu vypracovať predpokladanú výšku nákladov na financovanie modernizácie 
a prevádzkovania verejného osvetlenia z prostriedkov obce na porovnateľné obdobie.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 12/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtovej položky výdavky na detské ihrisko – hojdačky na 850 Eur.   
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 2/2016, ktorým sa upravujú výdavky rozpočtu obce na rok 2016 
takto: položka detské ihrisko – hojdačky na navyšuje na sumu 850 Eur a položka miestne komunikácie 
a chodníky sa znižuje na sumu 67 679 Eur.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Návrhová komisia:  Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Prítomní poslanci: Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: : Peter Benko 
 
V Sušanoch 13.9.2016        Mgr. Štefan Vaclavik 
                                                     starosta obce  


