
                                              Zápisnica
napísaná z  3  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 
28.09.2018 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  4 
poslanci, poslanecký zbor je uznášania schopný. Oboznámila prítomných 
s programom rokovania obecného zastupiteľstva.
Poslanci OZ  program rokovania schválili v pomere  za 4/ 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 Milan Rusnák  a Pavel Šinko.
Starostka obce informovala prítomných ,že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené.

Bod č. 3
            
                           Rozbor hospodárenia za 2 Q  2018 

K tomuto bodu podala informácie ekonómka obce p. Gombalová ,informovala 
prítomných poslancov OZ ohľadom prímov a výdajov za 2 Q 2018.prítomný 
poslanci berú na vedomie  podané informácie.
         
                                   

Bod č.4

                                      Predaj pozemku 



Na obec bola doručená žiadosť na odkúpenie pozemkov od Mgr. Michaely 
Jankovičovej ,ktorá kúpila nehnuteľnosť od Mudr. Anny Hamrákovej na 
chalupu. Má záujem o pozemky pod jej domom smerom ku potoku. Náklady na 
vyhotovenie geometrického plánu ,zabezpečenie vyhotovenia kúpnej zmluvy 
ako aj správny poplatok za vklad vlastníctva do katastra nehnuteľností zabezpečí
z vlastných finančných zdrojov. Poslanci OZ schválili zámer o predaji pozemku,
bude  zverejnený na obecnej tabuli .
Poslanci OZ schválili zámer o predaji pozemku v pomere za 4/proti 
0/zdržal sa 0.

                                                  Bod č.5 
     Rôzne

-V tomto bode starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o podaní 
žiadosti  pre DHZO na rok 2019,trmín bol do 31.10.2018.Zakúpi sa obuv a ešte 
čo bude potrebné.
-Starostka obce navrhla podať žiadosť aj na BBSK na nejaký projekt v obci, 
zatiaľ je nie určené načo ,bude sa uvažovať.
-Starostka obce navrhla vyplatiť odmeny poslancom obecného zastupiteľstva aj 
za rok 2017,2018 vlani sme nemali  financie.Za jedno zastupiteľstvo  20 eur ako
v predošlých rokoch.
-Na obecný úrad boli doručené dve žiadosti na riešenie .Jedna za susedské spory
plot medzi susedmi(p. Matušík a Mudr. Kelemen.)Druhá za nevhodné a 
vulgárne správanie detí sa navzájom medzi sebou.(rod .Chovancová a rod . 
Kováčová)Budú predvolaný sem na OU  deti aj rodičia, prizvaný bude aj 
podstarosta  obce Ján Markovič. V druhom prípade obidve zúčastnené strany.

                                                             Bod č.8
        Záver

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

Overovatelia zápisnice:    Pavel Šinko                      ----------------------------
                                     
                                          Milan Rusnák                  ----------------------------
   

Daniela Šinková
starostka obce

Zapísala : Daniela Šinková dňa 28.09.2018
Prílohy : 2 strany zápisnice ,uznesenie 3/2018  ,prezenčná listina, pozvánka, 
sumárna zostava k 30.06.2018 


