
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2019 dňa 12.2.2019 

 
 

Uznesenie č. 1/2019, zo dňa 12.2.2019 
 
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 

5    

 
 

Uznesenie č. 2/2019, zo dňa 12.2.2019 
 
K  bodu: Zástupca starostu - poverenie. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie informáciu starostu obce o poverení, ktorým v zmysle § 13b  ods.1 zákona č. 
369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril zastupovaním starostu obce 
poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Jána Kuráka. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 

 
Uznesenie č. 3/2019, zo dňa 12.2.2019 

 
K bodu: Úprava rozpočtu obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce  
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2019 takto: 

a) Navýšenie príjmov v položke podiel obce na výnose dane z príjmov FO podľa zverejnenia 
ministerstva financií SR pre rok 2019 na sumu 97 587 Eur 

b) Navýšenie príjmov v položke prenos zostatku z roku 2018  podľa skutočného stavu  na sumu 
39 341 Eur 

Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 

Uznesenie č. 4/2019, zo dňa 12.2.2019 
 
K bodu: Zavedenie nových poplatkov za uloženie komunálneho odpadu. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie účinnosť zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a 
doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov   a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa 
ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním 
príjmov z poplatkov za uloženie odpadov  od 1.3.2019 v závislosti od úrovne vytriedenia komunálneho 
odpadu v predchádzajúcom roku. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 



 
 

Uznesenie č. 5/2019, zo dňa 12.2.2019 
 
K bodu: Žiadosť o sociálnu službu. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, pre žiadateľku p. Elenu Krnáčovú. 
II. Schvaľuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – opatrovateľská služba podľa zákona č. 
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov u neverejného poskytovateľa 
sociálnej služby, ktorým je podľa výberu žiadateľky Senior plus n.o., Rochovce, na dobu určitú od 
4.2.2019 do 31.12.2019 s finančným príspevkom obce vo výške  0,20 Eur na 1 hodinu opatrovania. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 

Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: 
Návrhová komisia: Peter Benko a Mgr. Jana Vycudilová     
 
 
 
 
 
V Sušanoch 12.02.2019       Mgr. Štefan Vaclavik 

      starosta obce 
 


