
                                              Zápisnica 

napísaná z 1 zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 

20.04.2018 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 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 : 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 rok  2017 

 

K tomuto bodu podala informácie ekonómka obce p .Gombalová a informovala 

prítomných poslancov OZ ohľadom prímov  a výdajov za  rok  2017. .Prítomný 

poslanci berú na vedomie podané informácie .Výkazy o plnení rozpočtu sú 

doložené ku zápisnici .Bol prerokovaný plat starostky obce o navýšenie o 20 

%,čo následne poslanci OZ aj následne schválili. 

Poslanci plat starostke obce schválili v pomere za 3/proti 0,zdržal sa 0. 

 

                                    

               

 Bod č.4 



  

                           Schválenie predaja pozemku 

 

Obci Sudince bola doručená žiadosť od firmy  Hydina s.r.o ,o odkúpenie našich 

pozemkov v našom katastri Sudince .Jedná sa o:  LV 129,parcela E parcelné 

číslo 336  o výmere 1233m2,podiel 1/1 a LV 129,parcela E parcelné číslo 278 

o výmere 8531 m2,podiel 1/1.Spou je výmera  9764 m2 .Firmu Hydina s.r.o  

zastupuje p. Totkovič  z  Dudiniec ,bol poverený p. Silviou Ladickou a ponúka 

cenu 0,60 Eur za m2.Obec by za celkovú výmeru dostála 5858,40 eur. Obecné 

zastupiteľstvo po prerokovaní jednohlasne  schvaľuje predaj predmetných 

pozemkov Firme Hydina s.r.o v cene 0,60.eur za m2. 

Poslanci predaj pozemkov schválili v pomere za/3,proti/0,zdržal sa /0. 

 

 Bod č.5 

 Rôzne 

V bode rôzne sa prejednávalo:  

Poslanci OZ boli informovaní ohľadom opravy strechy na obecnom úrade ,práce 

boli ukončené načas a dotácia zúčtovaná vo vzťahu z MF. 

Starostka informovala o novom projekte Reštart pre nezamestnaných na ktorom 

sa teraz zúčastňujú po dobu 6 mesiacov. Bude sa nakupovať odevy ,obuv, 

náradie  na obec .Obci bola podaná ponuka na vypracovanie Webovej stránky  

od firmy r65 studio ,s.r.o. Obec ponuku prijala a následne aj podpísala zmluvu 

o poskytovaní služieb č.20185-12 

Boli podané informácie za podané žiadosti na dotácie na rok  2018 pre DHZO-

1400.-eur a na BBSK na odkrytie Močidiel pred dedinou ,obec žiadala 1 500.-

eur a dostála 500.-eur.BBSK schválil aj dotáciu pre evanjelickú cirkev v sume 

500.-eur na zakúpenie lavičiek do cintorína. Starostka informovala o rozobratí 

salaša/strecha a múry /rozoberali to nezamestnaní  pod jej dozorom .Kameň 

odprace urbárska spoločnosť ,ktorá to aj  vlastní. 

                                                       Bod č.5 

                                                        Záver 

 

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

     

Overovatelia zápisnice:     Milan Rusnák                        ---------------------------- 

                                      

                                           Pavel Šinko                           ---------------------------- 

 

    Daniela Šinková 

    starostka obce  

Zapísala : Daniela Šinková dňa 20.04.2018 

Prílohy : 2 strany zápisnica ,uznesenie 1/2018  ,prezenčná listina, pozvánka 

,výkaz o plnení rozpočtu  


