
                                              Zápisnica
napísaná z  2  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 
24.06.2019 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  5 
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 5/ 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 Markovič  a Milan Rusnák.
Starostka obce informovala prítomných ,že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené.

Bod č. 4
            
                           Schválenie záverečného účtu  za  rok  2018
       Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu.

Záverečný účet obce za rok 2018  predniesla hlavná  kontrolórka obce  Ing. 
Marcela Benčoková , nakoľko ekonómka obce p. Gombalová sa 
ospravedlnila .Záverečný účet  je doložený  pri zápisnici ako aj stanovisko 



hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Sudince za rok 2018 
v ktorom navrhuje schváliť celoročné hospodárenie obce Sudince za rok 2018 
bez výhrad.

 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky 
a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019.

Poslanci  OZ schválili Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez 
výhrad v pomere za5 /proti 0 /zdržal sa 0 .  

 Poslanci OZ schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na 
tvorbu rezervného fondu vo výške 1 164,31 eur v pomere za 5/ proti 0 / 
zdržal sa 0.        
 
                                           Bod č. 5
                               Schválenie zaradenia členov DHZO.

Na dnešnom zasadnutí boli zaradení 10  členovia  DHZO do funkcii:
1.PavelŠinko-veliteľ DHZO Sudince
2.Ján Markovič- preventivár DHZO Sudince
3.Pavel Šinko ml. -strojník DHZO Sudince
4.Ján CHovanec ml. -strojník DHZO Sudince
5.Marcel Spišiak –predseda –hasič -DHZO Sudince
6.Ján CHovanec st .hasič -DHZO Sudince
7.Marcel Kuzma- hasič –DHZO Sudince
8.Andrej Kuzma –hasič DHZO Sudince
9.Daniela.Šinková –hasič DHZO Sudince
10.Milan Rusnák –hasič DHZO Sudince

Všetci 10 členovia DHZO majú absolvovanú základnú odbornú prípravu  , 
záverečné skúšky a aj sú zaradení do funkcií( prventivár ,strojník).Chýba nám 
už len odborná spôsobilosť na funkciu veliteľa DHZO.

V DHZ ostali – Ján Bagoňa, Pavel Jankovič,  Mária Chovancová, Juraj 
Markovič ,Hana Markovičová, Emília Markovičová, Simona Prengelová, Tomáš
Šinko,  Pavel Valent, Matej Záň ,Miroslava Záňová.
 
Poslanci OZ  schválil zaradenie členov DHZO v pomere za 5/proti 0/ zdržal 
sa 0.

     Bod č.6
                      
                                   Schválenie kúpnej  zmluvy  



Obecné zastupiteľstvo schválilo  kúpnu zmluvu zapísanú zo dňa 21.06.2019 
s Mgr .Michaelou Jankovičovou na predaj novovzniknutej parcely reg .,,C“ KN 
číslo 34 o výmere 781 m2 ,druh pozemku: záhrada, katastrálne územie 
Sudince ,obec Sudince. 
                
Poslanci OZ kúpnu zmluvu  schválili v pomere ;za 5/proti0/zdržal sa 0. 

                                                 Bod č.7
     Rôzne

-V tomto bode starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o podaní 
žiadosti cez MASKU na opravu Kultúrneho domu ,obec by mala dostáť sumu 
27 341.-eur.Bude sa riešiť zateplenie , fasáda, výmena okien, dverí ,prerobenie 
skladu na kuchynku aj s vybavením, oprava javiska ,zariadenie sály 
(stoly ,stoličky).
-Starostkou obce bolo navrhnuté vypratanie pivnice a šopy ,je tom stará škridla 
a tehly, doporučené  zastupiteľstvom  škridle popredať po 0,10.-centov.Tehly 
podľa záujmu. 
-Obecným zastupiteľstvom bolo navrhnuté zvýšenie sadzby za hodinu 
kosenia .Obecné zastupiteľstvo navrhlo a zároveň aj schválilo sadzbu z 2,50 na 
7,50.-eur na 1 hodinu.
-Boli podané informácie ohľadom výmeny prehnitej podlahy v sále Kultúrneho 
domu a opravy periska /zabetónovanie  a vybratie starých betónových kociek zo 
dna periska/

 
                                                             Bod č.8

        Záver

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

Overovatelia zápisnice:    Ján Chovanec                     ----------------------------
                                     
                                          Marcel Kuzma                    ----------------------------
   

Daniela Šinková
starostka obce

Zapísala : Daniela Šinková dňa 24.06.2019
Prílohy : 3 strany zápisnice ,uznesenie 2/2019  ,prezenčná listina, pozvánka  , 
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce za  rok 2018, 
Záverečný účet obce Sudince


