
 Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2016 dňa 15.3.2016 

 
 
 
Uznesenie č. 1/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2015. 
II. Berie na vedomie plán verejných prác v obci Sušany na rok 2016. 
III. Berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov obce k 31.12.2015 a k 15.3.2016. 
IV. Berie na vedomie informáciu o zvýšení členských príspevkov do mikroregiónu Rimava a Rimavica, ktoré bude vo 
výške 1,7 Eura na obyvateľa a rok.  
V. Berie na vedomie výsledky dotazníkového prieskumu názorov a potrieb občanov obcí zahrnutých do územia MAS 
Malohont. 
VI. Berie na vedomie informáciu o úlohách obcí vyplývajúcich z nového zákona o odpadoch. 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 2/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce na rok 2016. 
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie obce Sušany č. 1/2016, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2016 takto:  
Príjmy:  položka Prenos zostatku z roku 2015 sa navyšuje podľa skutočnosti na 84 928,83 Eur. 

položka Projekt VPP – mzdy a odvody sa navyšuje podľa zmluvy na 18 691,00 € 
 
Výdavky  položka Členské v združeniach na 1 030 Eur. 
  položka Projekt VPP – mzdy a odvody sa navyšuje na sumu 20 641 € 
  položka Údržba a opravy budov sa navyšuje na sumu 3 850 € 
  položka Miestne komunikácie a chodníky sa navyšuje na sumu 68 229 € 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 
Uznesenie č. 3/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na vytvorenie 1. pracovného miesta z národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti. 
II. Schvaľuje / neschvaľuje  vytvorenie 1. pracovného miesta z národného projektu Cesta z kruhu nezamestnanosti s 5% 
spolufinancovaním obce. 
 
 Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Návrhová komisia:  Peter Benko, Mgr. Jana Vycudilová 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: :  
 
 
 
 
 
V Sušanoch 15.3.2016           Mgr. Štefan Vaclavik 

                                        starosta obce         
  

 


