
                                              Zápisnica
napísaná z  4  zasadnutia Obecného zastupiteľstva Sudince, konané dňa 
30.11.2019 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  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 Marcel Kuzma  a Milan Rusnák.
Starostka obce informovala prítomných ,že všetky úlohy vyplývajúce z uznesení
obecného zastupiteľstva boli splnené.
                

                                                 Bod č.4

 Schválenie rozpočtu na rok 2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce

Rozpočet obce Sudince na rok 2020 poslanci OZ jednohlasne schválili ,bol 
zverejnený na obecnej tabuli .Zo strany občanov ani poslancov nemal nikto 



žiadne pripomienky. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce 
a viac ročného rozpočtu na roky 2021-2022 predniesla kontrolórka obce Ing. 
Benčoková. Konštatuje ,že predložený návrh zabezpečuje financovanie 
základných funkcií samosprávy za predpokladu  rešpektovania právnych 
predpisov a dodržiavanie maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní 
rozpočtových prostriedkov obce Kontrolórka obce v  stanovisku odporučila 
poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť a viac 
ročný rozpočet  zobrať na vedomie.
Poslanci OZ rozpočet schválili pomere za 4/proti 0/ zdržal sa 0.
                 

Bod č. 5

           Schválenie rozpočtového opatrenia 1/2019

Rozpočtové opatrenie 1/2019  bolo jednohlasne schválené .Zmena nastala medzi
zdravotnou poisťovňou z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne a sociálna 
poisťovňa rozpísanie na jednotlivé odvody .Ostatné zmeny vychádzajú zo 
skutočného čerpania. Rozpočtové opatrenie doložené ku zápisnici.
Poslanci rozpočtové opatrenie schválili v pomere za 4 /proti 0 /zdržal sa 0

                                            Bod č. 6

  Schválenie  Všeobecného záväzného nariadenia obce

Bolo schválené VZN 1/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady ,kde sa
sadzba poplatku  mení z 10.-eur  na 13.-eur na 1 osobu alebo na 1 chalupu na 
jeden kalendárny rok.

Poslanci OZ  VZN 1/19 schválil v pomere za4 /proti 0/zdržal sa 0.

Bolo schválené VZN 2/2019 o miestnych daniach za psov ,kde sa sadzba dane 
za jedného psa mení  z 5.- eur na 6.-eur na jeden  kalendárny rok .Proti  zvýšeniu
dane za psa bol poslanec OZ Milan Rusnák.

Poslanci OZ VZN 2/19 schválil v pomere za 3 /proti 1 /zdržal sa 0.
DZN zostáva nezmenená.

                                           Bod č.7

                      Rozbor Hospodárenia za 3 Q 2019

Správu ohľadom hospodárenie predniesla starostka obce ,nakoľko ekonómka 
obce sa ospravedlnila na dnešnej neúčasti .Boli podané informácie za prímy 



a výdaje za 3Q 2019 .Základnou zložkou bežných prímov sú podielové dane, 
ktoré tvoria takmer 70%. Ostatné prímy sú dane z pozemkov ,stavieb, poplatky 
za psa a komunálny odpad.
Výdavky sú na tarifný plat a s tým spojená odvodová povinnosť do sociálnej 
a zdravotnej poisťovne. Úhrady za energie telefón systémovú podporu a 
spracovanie  účtovníctva poistenie majetku ,výdavky na PHM A náhradné diely 
pre zabezpečenie kosenia obce.

                                            Bod č.8

                                             Rôzne

-V tomto bode starostka obce informovala obecné zastupiteľstvo o podanej 
žiadosti na BBSK –oprava a prestrešenie studni na lúčke. Starostka obce 
informovala o posedení pre dôchodcov že bude v priebehu decembra a Mikuláš 
pre deti sa robiť nebude. VČS –DHZO sa dohodol náhradný termín na 
29.12.2019.Guľáš sa bude variť z diviny vonku na dvore .Po dlhšej dobe nám 
doniesol divinu Ing .Prístavka  a J. Krajč  z poľovného združenia Slané a sladké 
upečú ženy.
                                                             Bod č.5

        Záver

V závere starostka obce poďakovala prítomným za účasť ,spoluprácu ,popriala 
všetkým veselé Vianoce a Šťastný nový rok a ukončila  zasadnutie.

Overovatelia zápisnice:    Marcel Kuzma                     ----------------------------
                                     
                                          Milan Rusnák                       ----------------------------
   

Daniela Šinková
starostka obce

Zapísala : Daniela Šinková dňa 30.11.2019
Prílohy : 3 strany zápisnice ,uznesenie 4/2019  ,prezenčná listina, 
pozvánka ,stanovisko hl .kontrolórky rozbor hospodárenia, rozpočtové opatrenia
1/2019,návrh rozpočtu.


