
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sušany 
zo dňa 24.11.2022 

_________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 20/2022, zo dňa 24.11.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. berie na vedomie: 
a) výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Sušany konaných dňa 29.10.2022 
b) vystúpenie novozvoleného starostu obce 
c) informáciu starostu obce o poverení, ktorým v zmysle § 13b  ods.1 zákona č. 369/1990 o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov poveruje zastupovaním starostu obce poslanca obecného 
zastupiteľstva Jána Vaculčiaka 
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. Marian 
Bystriansky, Katarína Skýpalová a Ján Vaculčiak zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
zastupiteľstva 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 

 
 

Uznesenie č. 21/2022, zo dňa 24.11.2022 
 
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 členov komisie: Petra Benka, Mgr. Mariana Bystrianskeho,, Katarínu Skýpalovú a Jána 
Vaculčiaka 
III. volí za predsedu komisie: Petra Hrnčiara 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 
 

Uznesenie č. 22/2022, zo dňa 24.11.2022 
 
K bodu: Schválenie 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 poslanca   Petra Benka 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. 23/2022, zo dňa 24.11.2022 
 
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% 
v hrubej výške 1 749 Eur. 
 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 24/2022, zo dňa 24.11.2022 
 
K bodu: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. 
II. Schvaľuje zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Sušany. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 25/2022, zo dňa 24.11.2022 
 
K bodu: Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na určenie výšky koncoročných odmien pre zamestnancov obce a návrh na 
preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostu obce. 
II. Schvaľuje výšku koncoročných odmien pre zamestnancov obce  v celkovej čistej výške 1000 €.  
III. Schvaľuje preplatenie nevyčerpanej časti dovolenky starostu obce z roku 2022. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Marian Bystriansky, Peter Hrnčiar, Katarína Skýpalová , Ján 
Vaculčiak 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:  
Návrhová komisia: Peter Benko, Ján Vaculčiak 
 
 
 
 
     
V Sušanoch 24.11.2022       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 

        starosta obce 
 
 


