
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 3 - 2017 dňa 13.9.2017 

 
Uznesenie č. 10/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I.  správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 13.6.2017. 
II. informáciu o stave finančných prostriedkov obce k 13.9.2017. 
III. informáciu o organizačno technickom zabezpečení volieb do VÚC. 
IV. informáciu, že projekty ČOV z akčného plánu okresu Poltár sa zatiaľ nerealizujú. 
V. informáciu o príprave vyhlásenia projektových výziev  MAS Malohont – Lieder. 
VI. zápis hlavnej kontrolórky z vykonania kontroly zúčtovania pridelených dotácií 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4    

 
Uznesenie č. 11/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na rekonštrukciu asfaltového povrchu miestnej komunikácie v úseku križovatka pri 
Agrorise po hlavnú cestu. 
II. Schvaľuje spracovaný výkaz výmer  - čistenie a odstraňovanie nánosu – 700 m2, spojovací postrek – 700m2, 
asfaltový kryt hr. 6 cm – 700m2, vyrovnanie nerovností asfaltom – 10 t. 
 III. Schvaľuje zapracovanie položky zdvihnutia zatlačených hydrantov a vpustí a podľa potreby navýšenia 
hrúbky asfaltového krytu za účelom dosiahnutia potrebného sklonu vozovky pre odtok vody do výkazu výmer 
IV. Schvaľuje výberovú komisiu na vyhodnotenie ponúk v zložení: Mgr. Ján Kurák, Peter Hrnčiar a Ján Vaculčiak 
V. Schvaľuje zadanie spracovania výkazov výmer jednotlivo na ďalšie úseky miestnych komunikácií. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4    

 
Uznesenie č. 12/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh spracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej náročnosti na budovu 
kultúrneho domu. 
II. Schvaľuje spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kultúrneho domu – zníženie energetickej 
náročnosti, priamym zadaním s predpokladanou cenou spracovania projektu 1 800 Eur s DPH. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3  1  

 
Uznesenie č. 13/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť DDaDSS v Sušanoch o bezplatné užívanie pozemkov. 
II. Schvaľuje dohodu o bezplatnom užívaní pozemkov medzi DDaDSS v Sušanoch a obcou Sušany.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4    

 
Prítomní poslanci: Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: : Peter Benko  
Návrhová komisia: Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
 
 
 
 
 
V Sušanoch 13.09.2017       Mgr. Štefan Vaclavik 
                                                     starosta obce  
 


