
                                              Zápisnica
napísaná z  2  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 
20.06.2018 na Obecnom úrade Sudince

Prítomní: starostka obce ,poslanci obecného zastupiteľstva – podľa priloženej    
prezenčnej listiny

Program: doložený ku zápisnici

                                              R O K O V A N I E

                                               Bod č. 1
                                     Otvorenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva  otvorila starostka obce Daniela Šinková, 
ktorá  privítala prítomných poslancov .Konštatovala ,že je prítomných  3 
poslanci, poslanecký zbor je uznášania schopný. Oboznámila prítomných 
s programom rokovania obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ  program rokovania schválili v pomere  za 3/ proti 0/zdržal sa 
0.          

Bod č. 2

             Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice a kontrola uznesení

Za zapisovateľa zasadnutia je určená : p. Daniela Šinková ,starostka obce 
Sudince, za overovateľov zápisnice poslanci Ján Markovič  a Simona 
Prengelová.
Starostka obce informovala prítomných ,že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené.

Bod č. 3
            
                           Návrh záverečného účtu za rok  2017 
         Stanovisko kontrolóra obce  k záverečnému účtu Obce Sudince

K tomuto bodu podala informácie ekonómka obce p .Gombalová a informovala
prítomných poslancov OZ  ohľadom záverečného účtu za  rok  2017. Následne

bol záverečný účet obce Sudince za rok 2017  schválený a aj celoročné
hospodárenie bez výhrad .Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  5 346,94 .-
eur. Obecné  zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce

a stanovisko k Záverečnému účtu za ROK 2017.                  



Poslanci OZ  Záverečný účet Obce Sudince za rok 2017  a použitie 
prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu schválili 
v pomere za 3/proti 0,zdržal sa 0.

                                   
              

Bod č.4

      Schválenie  - Komunitného plánu sociálnych služieb Obce  Sudince
Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sudince   na programovacie 
obdobie :roky 2018-2022  predniesla starostka obce. KP je metóda, pomocou 
ktorej môžeme plánovať obsah a rozsah sociálnych služieb tak, aby zodpovedali 
špecifikám našej obce a potrebám našich občanov.

Poslanci OZ  Komunitný plán sociálnych služieb Obce Sudince  schválili 
v pomere za/3,proti/0,zdržal sa /0.

Bod č.5
          Určenie počtu poslancov na volebné obdobie 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo v Sudinciach podľa § 166 zákona č.180/2014 Z.z 
o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov určilo ,že Obecné zastupiteľstvo 
v Sudinciach bude mať celkom  5 poslancov   ,ktorí sa budú voliť v jednom 
volebnom obvode pre celú obec.
Poslanci OZ schválili na nasledujúce volené obdobie 2018-2022 : počet 5 
poslancov obecného zastupiteľstva Sudince v pomere za 3/proti 0/zdržal sa 
0.

                                                  Bod č.6
 Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce(úväzok) na roky 2018-2022

Obecné zastupiteľstvo obce Sudince určuje na celé nasledujúce volebné  
obdobie : 2018-2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Sudince  na  0,5 
úväzok.
Poslanci OZ schválili rozsah funkcie starostu obce  v pomere za 3/proti 
0/zdržal sa 0.

Bod č.7
Rôzne

V tomto bode starostka obce  navrhla vymurovať sklad náradia. Treba zbúrať 
starú šopu pod pivnicou a postaviť nanovo zo starých tehál, ktoré sú v pivnici 



pod javiskom . Základ je tam betónová platňa ,tú netreba robiť .Zo skladu 
náradia sa v budúcnosti prerobí kuchynka .
Veliteľom DHZ Pavlom Šinkom bolo navrhnuté urobiť brigádu na hbole , 
zakopať rúru aby sa tam dostál traktor až po perisko.
Starostka  ešte informovala o projekte ,,Šudinské  Močidlá –zakúpiť lavičky , 
stôl ,smetný kôš ,informačné tabule aspoň 2 kusy ,bude potrebné upraviť 
okolie .Všetko bude treba robiť brigádnicky nakoľko nezamestnaní nerobia 4 
mesiace . Taktiež bude potrebné urobiť brigádu na osadenie lavičiek do 
cintorína.

Bod č.8
        Záver

V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila  zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:     Ján Markovič                       ----------------------------
                                     
                                           Simona Prengelová              ----------------------------

Daniela Šinková
starostka obce

Zapísala : Daniela Šinková dňa 20.06.2018
Prílohy : 3 strany zápisnica ,uznesenie 2/2018  ,prezenčná listina, 
pozvánka ,Záverečný účet obce ,správa  kontrolóra obce a stanovisko 
k záverečnému účtu.


