
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 4 - 2013 dňa 17.12.2013 

 
Uznesenie č.24/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2013, 
ktorú berie na vedomie 
II. Prerokovalo informatívnu správu o ekonomickej situácii obce k 16.12.2013, ktorú berie na vedomie 
III. Prerokovalo informatívnu správu o stave verejných prác v obci, ktorú berie na vedomie 
IV. Informatívnu správu z valného zhromaždenia združenia obcí okresu Poltár pre likvidáciu 
komunálneho odpadu  
V. Prerokovalo žiadosť okresného súdu v Lučenci o návrh a voľbu prísediaceho okresného súdu 
v Lučenci, ktorú berie na vedomie 
VI. Prerokovalo plán činnosti hlavnej kontrolórky obce na rok 2014, ktorý berie na vedomie. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní  obsahu 
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Sušany. 
II. Schvaľuje VZN č. 3/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní  obsahu 
žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Sušany. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosti  ZO SZZP v Sušanoch, MŠ a ZŠ Hrnčiarske Zalužany  o dotácie z rozpočtu obce 
na r. 2014.  
III. Schvaľuje dotácie z rozpočtu obce na r. 2014 pre: ZO SZZP Sušany vo výške 200 €, MŠ Hrnčiarske 
Zalužany vo výške 200 € a ZŠ Hrnčiarske Zalužany vo výške 200 €. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č.27/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh programového rozpočtu obce na roky 2014 – 2016. 
II. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2014 – 2016 a 
návrh rozpočtu obce na r. 2015 – 2016 
III. Obec Sušany nebude v roku 2014 podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov uplatňovať programový rozpočet. Toto 
uznesenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia v zbierke zákonov. 
IV. Schvaľuje rozpočet obce na rok 2014. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 



Uznesenie č.28/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh odmien za práce pri zabezpečovaní pohrebov a prevádzky domu smútku mimo 
pracovnej doby pre pracovníkov obecného úradu.  
II. Schvaľuje odmeny  pre p. Janu Babaríkovú vo výške 300 € a p. Jozefa Vycudila vo výške 200 € v 
čistom. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 
Návrhová komisia:  Mgr. Jana Vycudilová, Mgr. Ján Kurák 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak,Mgr.  Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Mgr. Ladislav Kurák 
 
 
 
 
 
 
V Sušanoch 17.12.2013       Mgr. Štefan Vaclavik 

       starosta obce 
 


