
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 3 - 2022 dňa 28.06.2022 

 

Uznesenie č. 11/2022, zo dňa 28.06.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
II. Plán kontrolenj činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 12/2022, zo dňa 28.06.2022 
 
K  bodu: Určenie počtu volebných obvodov. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh počtu volebných obvodov v obci Sušany pre voľby do samosprávy obcí 2018.  
II. Určuje v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre voľby do samosprávy obcí 2022 v obci 
Sušany jeden volebný obvod. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 13/2022, zo dňa 28.06.2022 

 
K bodu: Určenie počtu poslancov. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh počtu poslancov obecného zastupiteľstva obce Sušany na volebné obdobie 2022 
- 2026 . 
II. určuje v súlade s § 11 ods. 3, zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Sušany  vo volebnom období 2022 – 2026 na 5. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 14/2022, zo dňa 28.06.2022 
 
K bodu: Určenie úväzku starostu obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh na  rozsah výkonu funkcie starostu obce Sušany na celé funkčné obdobie 2022 -
2026.  
II. Určuje v zmysle § 11 ods. 4, písm. i) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov  rozsah výkonu funkcie starostu obce Sušany na volebné obdobie 2022 – 2026 - čiastočný 
rozsah výkonu funkcie starostu obce na 62,5%. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 



Uznesenie č. 15/2022, zo dňa 28.06.2022 
 
K bodu: Úprava rozpočtu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce  
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.3, ktorým sa z rezervného fondu presúvajú finančné prostriedky 
na novovytvorené pracovné  miesto vo výške  5660,00 € a deň obce vo výške 700,00 € 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 16/2022, zo dňa 28.06.2022 
 
 bodu: Záverečný účet obce Sušany za rok 2021. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
Prehľad hlasovania:  
I. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu obce Sušany za rok 2021. 
II. Schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Sušany za rok 2021 bez výhrad. 

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák , Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci Peter Hrnčiar 
Návrhová komisia: Mgr. Ján Kurák, Mgr. Jana Vycudilová 
 
 
     
V Sušanoch 28.06.2022       Mgr. Štefan Vaclavik 

        starosta obce 
     

 


