
                                              Zápisnica
napísaná z  3  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 
25.09.2020 na Obecnom úrade v Sudinciach

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 
poslancov, 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   overovateľov zápisnice  a zapisovateľa

Za zapisovateľa zasadnutia je určená : p. Daniela Šinková ,starostka obce 
Sudince, za overovateľov zápisnice poslanci Milan Rusnák  a Ján Markovič.
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 sponzorskom 
príspevku na opravu križovatky od Urbárskej a Lesnej spoločnosti v Sudinciach 



ktoré oslovila a aj  zároveň to  bolo aj schválené  po 200.-erur od každej 
spoločnosti. Bolo dohodnuté ,že sa to bude robiť brigádnicky DHZO 
v spolupráci aj s nezamestnanými. Boli urobené nové schody na javisko v sume 
160 .-eur ,urobil ich a aj namoril p .Jančišin z Terian len ich bude treba osadiť 
do dlažby, podujali sa na to poslanci OZ.
Starostka obce tiež informovala o výbore Urbárskej spoločnosti ,ktorý sa konal 
na OÚ  za jej prítomnosti .Starostka obce  navrhla urobiť parkovisko na parcele 
kde stál bývalí salaš pri cintoríne. Starostka sa podujala  vybaviť kameň z 
Hontianskych Trstian a zakúpiť 6 metrovú rúru na premostenie  na prechod na 
parkovisko . Budú to robiť nezamestnaný a preplatené to bude z urbárskej 
spoločnosti ,prisľúbil to predseda US Ing. Miroslav Prístavka.
Starostka obce ponúkla pre DHZO ,že vypracuje žiadosť na dotáciu na rok 2021,
ale bolo to odmietnuté ,že už nepotrebujú nič.
Bola podaná informácia ohľadom studni na lúčke čo sa robí s podporou BBSK 
a bude potrebné ísť kúpiť škridlu do Šiah ,potom to už len musia dokončiť 
nezamestnaný.
Starostka tiež informovala o stretnutí starostov v Hontianskych Tesároch na 
obecnom úrade ,ktorí patria pod Združene Hont o spaľovni .Prítomný boli aj 
investori , ktorí nám podali bližšie informácie o zámere vybudovania spaľovni . 
Stáť by mala vedľa terajšieho smetiska a veľa je ešte plánované vybudovať 
skleníky na pestovanie zeleniny ,bude to nejaký Agropodnik. Ročne by sa tam 
malo doviesť 100 tisíc ton odpadu ,denne je to približne 30 kamiónov  z okruhu 
100 kilometrov. Investícia na vybudovanie je zhruba 200 miliónov eur .My sme 
najbližšia obec vzdušnou čiarou vzdialená 1400 m od terajšieho smetiska. 
Približne na 2 roky máme prisľúbene ,že smeti sa budú voziť do Sikenici čo je 
dosť pre nás vzdialené ,čoho dôsledkom bude pre nás potrebné  v decembri  
zvýšenie poplatkov za  komunálny odpad.
                                                               

Bod č. 5
        Záver

V závere starostka obce poďakovala prítomným za  ich účasť  a ukončila  
zasadnutie.
Overovatelia zápisnice:    Milan Rusnák               ----------------------------
                                     
                                          Ján Markovič               ----------------------------
   

Daniela Šinková
starostka obce

Zapísala : Daniela Šinková dňa 25.09.2020
Prílohy : 2 strany zápisnice ,uznesenie 3/2020 ,prezenčná listina, pozvánka.


