
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2020 dňa 03.03.2020 

 
 

Uznesenie č. 1/2020, zo dňa 03.03.2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
II. Informáciu o ekonomickej situácii obce k 31.12.2019 a k 3.3.2020. 
III. Informáciu o novele zákona o pohrebníctve a z nej vyplývajúcich nových povinností pre obec ako 
prevádzkovateľa pohrebiska a domu smútku. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 2/2020, zo dňa 03.03.2020 
 
K bodu: Riešenie odpadov v obci. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie informáciu o množstve komunálneho odpadu v obci v roku 2019, o množstvách 
vytriedených zložiek a o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019. 
II. Konštatuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa v roku 2019 oproti roku 2018 znížila 
o 2,07 %. 
III. Ukladá obecnému úradu vypracovať do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva návrh 
opatrení na zvýšenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov v obci. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 3/2020, zo dňa 03.03.2020 

 
K bodu: Krízový štáb obce – plán úloh na rok 2020.. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie plán hlavných úloh okresného úradu Poltár v oblasti krízového riadenia, 
hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany na rok 2020 a z nich vyplývajúcich úloh pre obce.  
II. Schvaľuje plán úloh obce na uvedenom úseku pre rok 2020. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 4/2020, zo dňa 03.03.2020 
 
K bodu: Projektové výzvy. 
I. Berie na vedomie informácie o vyhlásenej projektovej výzve MAS Malohont a výzve Ministerstva 
financií SR. 
II. Schvaľuje zapojenie sa obce do výzvy MAS Malohont s projektom revitalizácie obecného parku a do 
výzvy Ministerstva financií so žiadosťou o financovanie opravy zatekajúcej strechy nad obecným 
úradom. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 



 

Uznesenie č. 5/2020, zo dňa 03.03.2020 
 
K bodu: Rôzne.  
I. Schvaľuje žiadosť o schválenie otváracích hodín od 1.4.2020 pre prevádzku „Sušanská krčma“. 
II. Schvaľuje zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – opatrovateľská služba pre p. Elenu Krnáčovú 
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 1.3.2020 do 31.12.2020 s finančným príspevkom obce vo výške  0,20 Eur na 1 hodinu 
opatrovania. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Prítomní poslanci: Peter Benko,  Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Peter Hrnčiar,  
Návrhová komisia: Peter Benko, ,  Mgr. Ján Kurák 
 
 
 
V Sušanoch 03.03.2020       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 
                        starosta obce 

     


