
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2018 dňa 15.3.2018 

 
 
 

Uznesenie č. 1/2018, zo dňa 15.3.2018 
 
K bodu: Kontrola plnenia uznesení. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 2/2018, zo dňa 15.3.2018 
 
K  bodu: Úprava rozpočtu obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 1/2018. 
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2018, ktorým sa upravuje rozpočet obce Sušany na rok 2018 
takto: 

a) Navýšenie príjmov v položke podiel obce na výnose dane z príjmov FO podľa zverejnenia 
ministerstva financií SR pre rok 2018 na sumu 86 804 Eur 

b) Navýšenie príjmov v položke prenos zostatku z roku 2017  podľa skutočného stavu  na sumu 
87 322 Eur 

c) Navýšenie výdavkov v položke miestne komunikácie a chodníky o 13 126 Eur 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 3/2018, zo dňa 15.3.2018 
 
K bodu: Interná smernica č.1/2018. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh internej smernice o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne 
dostupných podlimitných zákaziek. 
II. Schvaľuje internú smernicu č. 1/2018 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. 4/2018, zo dňa 15.3.2018 
 
K bodu: Zmena hraníc zastavaného územie obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh na zmenu hraníc zastavaného územia obce.  
II. Schvaľuje začlenenie pozemkov C KN parc.č. 509, 478/1-5, 479/1-5, 480, 481, 482,483, 484, 485, 
486, 488/1-5 v k.ú. Sušany do zastavaného územia obce Sušany. Uvedené pozemky sú prevažne 
zastavané plochy a k nim priľahlé záhrady, ktoré už v súčasnosti  tvoria súvislý celok s okolitou časťou 
zastavaného územia obce. 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 5/2018, zo dňa 15.3.2018 
 
K bodu: Príprava projektov. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie informáciu o možnosti podať do konca marca žiadosť o dotáciu z MF  na 
individuálne potreby obcí od 1 000 do 13 500 Eur. 
II. Schvaľuje podanie žiadosti o dotáciu z ministerstva financií SR v plnej výške na rekonštrukciu 
verejného osvetlenia v obci. 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 6/2018, zo dňa 15.3.2018 

 
K bodu: Rôzne – zásady odmeňovania poslancov OZ a členov komisií. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo nový návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií. 
II. Schvaľuje  zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií v obci Sušany. 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
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 15.03.2018       Mgr. Štefan Vaclavik 

      starosta obce 
 


