
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 3 - 2018 dňa 21.6.2018 

 
 

Uznesenie č. 11/2018, zo dňa 21.6.2018 
 
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 

3    

 
 

Uznesenie č. 12/2018, zo dňa 21.6.2018 
 
K  bodu: Záverečný účet obce za rok 2017. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh záverečného účtu obce za rok 2017. 
II. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce PaedDr. Márie Chovanovej k návrhu 
záverečného účtu obce Sušany za rok 2017.  
III. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2017 bez výhrad. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 

Uznesenie č. 13/2018, zo dňa 21.6.2018 
 
K bodu: Komunitný plán sociálnych služieb. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce. 
II. Schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce na roky 2018 – 2022. 
III. Ukladá obecnému úradu zaslať chválený komunitný plán sociálnych služieb obce na Banskobystrický 
samosprávny kraj v termíne do 30.6.2018. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 

Uznesenie č. 14/2018, zo dňa 21.6.2018 
 
K bodu: Združenie obcí na likvidáciu odpadu . 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie informácie z valných zhromaždení združenia:  
a) o realizácii projektu kompostovania v domácnostiach a projektu triedenia komunálneho odpadu na 
skládke, 
b) o schválení úveru združenia na spolufinancovanie projektu triedenia KO vo výške 209 900 € 
c) o schválení úveru združenia na úhradu DPH projektu triedenia KO vo výške 513 094,80 €  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 15/2018, zo dňa 21.6.2018 
 
K bodu: Dni obce Sušany. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh programu dní obce Sušany 
II. Schvaľuje program dní obce Sušany 28. – 29.7.2018 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 

Uznesenie č. 16/2018, zo dňa 21.6.2018 
 
K bodu: Rôzne. 
I. Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie informáciu:  
a)  o uznesení výjazdového zasadnutia vlády SR vo Fiľakove 
b)  zo zasadnutia MAS Malohont 
c)  o priebehu územného konania a stavebného konania na chodník pre chodcov v obci 
d)  o rozobratí mostíka pri parku, kde bude nutná výmena nosných častí 
e)  o stave príprav výmeny poškodených drevených žľabov za betónové na lesnej ceste na Hrb 
f)  o príprave vyrovnania betónovej plochy pri šatniach  
II. Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
PaedDr. Márie Chovanovej na 2. polrok 2018  
III. Obecné zastupiteľstvo navrhuje zakúpenie traktorovej motorovej kosačky na skvalitnenie 
a urýchlenie kosenia verejných priestranstiev v obci 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
Prítomní poslanci: Peter Benko, , Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Peter Hrnčiar a  Mgr. Ján Kurák 
Návrhová komisia: Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová     
 
 
 
 
V Sušanoch 21.06.2018       Mgr. Štefan Vaclavik 

      starosta obce 
      
 


