
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 4 - 2015 dňa 24.09.2015 

 
Uznesenie č. 19/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 25.6.2015. 
II. Berie na vedomie informáciu o ekonomickej situácii obce k 24.9.2015 
III. Berie na vedomie informáciu k príprave PHSR Mikroregiónu Rimava a Rimavica na roky 2015 - 2022 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3 0 0 2 

 
Uznesenie č. 20/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Informáciu o stave prípravy projektu kompostovania v rámci Združenia obcí pre likvidáciu komunálneho odpadu 
okresu Poltár a možnosti zapojenia sa obce Sušany do projektu. 
II. Schvaľuje zapojenie sa obce Sušany do projektu kompostovania v rámci Združenia obcí pre likvidáciu komunálneho 
odpadu okresu Poltár. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3 0 0 2 

 
Uznesenie č. 21/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo informáciu o novej zákonnej povinnosti žiadateľov o pridelenie súpisného čísla a obcí v súvislosti so 
zabezpečením zamerania adresných bodov a geografických osí ulíc v zmysle zákona č. 125/2015 Z.z., vyhlášky č. 
141/2015  a vyhlášky 142/2015 uverejnených v zbierke zákonov. 
II. Ukladá obecnému úradu spracovať stručnú informáciu o povinnosti zamerania adresných bodov pre občanov 
a zverejniť ju na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 
 Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3 0 0 2 

 
Uznesenie č. 22/2015 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo podnet občanov týkajúci sa havarijného stavu príjazdovej cesty do obce od Hrnčiarskych Zalužian  
II. Ukladá obecnému úradu vyzvať písomne Banskobystrický samosprávny kraj ako správcu cesty, k urýchlenej oprave 
všetkých poškodených úsekov. 
 Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3 0 0 2 

 
 
Návrhová komisia:  Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Prítomní poslanci, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: : Peter Benko, Peter Hrnčiar 
 
 
 
V Sušanoch 24.09.2015                      Mgr. Štefan Vaclavik 

starosta obce  
 


