
                                              Zápisnica
napísaná z  3  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 
30.09.2019 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.

      Bod č.2

Schválenie programu zasadnutia

Starostka obce oboznámila prítomných s programom rokovania obecného 
zastupiteľstva a následne bol aj  schválený.
Poslanci OZ  program zasadnutia  schválili v pomere za 4/ proti 0/zdržal sa 
0.          

Bod č. 3

             Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

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

                                                 Bod č.4
     Rôzne

-V tomto bode starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o dotácii 
z BBSK na perisko /hbol /.Ing. Prístavka ako vlastník pod stavbou  sa  najprv 
vyjadril že, súhlasí s zo zápisom vecným bremenom na katastri  a aj 



s prechodom našej DHZO s požiarnou technikou. A s odstupom času asi po 
mesiaci si to rozmyslel  že, nesúhlasí s opravou stavby na jeho pozemku 
a plánuje si pozemok- prístupovú cestu na perisko aj zahradiť pletivom .Dotácia 
1000.-eur sa má  vyčerpať do konca  novembra 2019.Tým že ,sa dotácia 
nevyčerpá musíme ju na BBSK vrátiť.
-Starostkou obce bolo navrhnuté do konca roka poopravovať šopu na 
náradie/strecha a obiť vonkajšok osb doskou .Zakryť prístrešok na drevo 
plechom ,treba ho najprv zakúpiť a aj osb dosky aby to nezamestnaní mohli  
robiť. Starostka obce informovala o posedení pre dôchodcov že bude v priebehu 
decembra a Mikuláš pre deti sa robiť nebude.
Bolo dohodnuté zastupiteľstvom ,že do konca roka by sa mala vytiahnuť obecná
studňa a opraviť kontajner na hornom konci dediny – treba zakúpiť plechy 
a zvárať ale len  brigádnicky a po víkendoch.  
                                                             Bod č.5

        Záver

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

Overovatelia zápisnice:    Ján Markovič                     ----------------------------
                                     
                                          Milan Rusnák                     ----------------------------
   

Daniela Šinková
starostka obce

Zapísala : Daniela Šinková dňa 30.09.2019
Prílohy : 2 strany zápisnice ,uznesenie 3/2019  ,prezenčná listina, pozvánka


