
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sušany 
zo dňa 4.12.2018 

_________________________________________________________________ 
 
Uznesenie č.24/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. berie na vedomie: 
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Sušany konaných dňa 10.11.2018 
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce 
II. konštatuje, že: 
a) novozvolený starosta obce Sušany Mgr. Štefan Vaclavik zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce 
b) novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva v Sušanoch Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján 
Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 25/2018 
K bodu: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce PaedDr. Márie Chovanovej na 
prvý polrok roku 2019 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 26/2018 
K bodu: Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbe jej členov 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. zriaďuje komisiu podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
II. volí za predsedu komisie Petra Hrnčiara 
III. volí členov komisie Petra Benka, Mgr. Jána Kuráka, Jána Vaculčiaka a Mgr. Janu Vycudilovú 
Prehľad hlasovania: 

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4  1  

 
Uznesenie č. 27/2018 
K bodu: Poverenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva podľa § 
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom 
zriadení. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. poveruje poslankyňu  Mgr. Janu Vycudilovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 28/2018 
K bodu: Určenie platu starostu 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, v rozsahu určenom doterajším 



obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný plat starostu obce navýšený o 40% 
vo výške 1378 Eur. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 29/2018 
K bodu: VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Ponecháva v platnosti VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad 
a drobné stavebné odpady na území obce Sušany bez zmeny. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 30/2018 
K bodu: Prerokovanie žiadostí o dotáciu na rok 2019 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosti ZO SZZP, ZO SZZ v Sušanoch, MŠ Hrnčiarske Zalužany a ZŠ Hrnčiarske Zalužany 
o finančnú dotáciu na rok 2019.   
II. Schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2019 pre: 
a) ZO SZZP v Sušanoch na činnosť  vo výške 250 €,  
b) ZO SZZ v Sušanoch vo výške 500 €, 
c) MŠ Hrnčiarske Zalužany vo výške 200 € . 
d) ZŠ Hrnčiarske Zalužany vo výške 250 €.   
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 31/2018 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 
II. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 
III. schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2019. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 32/2018 
K bodu: Schválenie koncoročných odmien a preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na koncoročné odmeny za činnosti spojené s prevádzkou domu smútku 
a s pohrebnými obradmi a návrh na preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostu obce. 
II. Schvaľuje koncoročné čisté odmeny pre p. Janu Babaríkovú 500 € a p. Jozefa Vycudila 300 €.  
III. Schvaľuje preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostu obce z roku 2018. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Mandátová, volebná a návrhová komisia:  Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák  
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:   
 
 
 
V Sušanoch 4.12.2018         Mgr. Štefan Vaclavik 

                                    starosta obce 
 


