
Čo sa nám podarilo zrealizovať v rokoch  
2014—2018 

 
» zrekoštruovali sme miestne komunikácie smerom k ihrisku, na veľkom 
rade a v časti obce Pekná smerom na Jelené 
» rokovaniami s poslancami BBSK a so správou ciest sme dosiahli opravu 
krajnice štátnej cesty v časti Dubec 
»  vybudovali sme novú časť chodníka pre chodcov  
» dokončili sme rekonštrukciu šatní na ich viacfunkčné využívanie, v jednej 
časti ako šatne a v druhej časti ako muštáreň 
» rozšírili sme detské ihrisko o hojdačky, lavičky a oplotenie od potoka 
» začali sme s postupnou výmenou svietidiel verejného osvetlenia 
» zabezpečili sme realizáciu prvej etapy kamerového systému 
» rokovaniami s prevádzkovateľom internetu sme zabezpečili verejne 
prístupný internet v knižnici a wifi free zónu pri autobusovej zastávke  
» zapájaním sa do projektov úradu práce sme každoročne vytvorili niekoľko 
pracovných miest na verejno prospešné práce v obci 
» každoročne sme finančne a priestorovo prispievali na činnosť 
spoločenských organizácii v obci 
» každoročne sme prispievali na mimoškolskú a záujmovú činnosť našich 
školákov a škôlkárov 
» každoročne sme organizovali tradičné podujatia: fašiangový ples, stavanie 
mája, pietne zhromaždenia pri pamätníku padlým, dni obce. V rámci 
mikroregiónu sme sa pravidelne zapájali do organizovania dňa zeme a dňa 
detí. V spolupráci s miestnymi spoločenskými organizáciami sme sa 
podieľali na organizovaní ďalších kultúrno spoločenských podujatí. 
»  pravidelne obnovujeme a dopĺňame knižný fond v obecnej knižnici 
» sme nápomocní pri majetkoprávnom vysporadúvaní vašich pozemkov a 
stavieb 
 

Niektoré plány sa nám zatiaľ nepodarilo zrealizovať: 
» v štádiu podaného projektu do eurofondov je celková rekonštrukcia 
budovy kultúrneho domu 
» v štádiu podaného a už schváleného projektu je kompostovanie v 
domácnostiach 

Ďakujeme za spoluprácu spoločenským organizáciám, DDaDSS v 
Sušanoch i Vám  všetkým, ktorí ste radami či vlastnou dobrovoľnou 

prácou prispeli k rozvoju a skrášleniu našej obce.  
 
     Starosta obce: Štefan Vaclavik 
     Poslanci OZ: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Ján Kurák, Ján Vaculčiak, Jana Vycudilová 

VOĽBY DO ORGÁNOV  
SAMOSPRÁVY OBCÍ  

10. novembra 2018 

Voľby sa konajú v zasadačke obecného úradu v 
čase od 7,00 hod do 22,00 hod. 

Objednávateľ:    Mgr. Štefan Vaclavik, Sušany 230, 980 12 Hrnčiarske Zalužany 

Dodávateľ:       Vytnes s.r.o., IČO: 47437219, Hviezdoslavova 6, 979 01Rimavská Sobota 



Kandidát na starostu obce 

Mgr. Štefan Vaclavik               kandidát č. 4 
 

Vek 53 rokov, ženatý, vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru 
Kandiduje za KDH 

K programu sa pripájajú 
kandidáti na poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 
Peter Benko                            kandidát č. 1 

Vek 37 rokov, slobodný, stredoškolské vzdelanie, konateľ 
Kandiduje za SNS 

 
Peter Hrnčiar                          kandidát č. 2 

Vek 43 rokov, ženatý, stredoškolské vzdelanie, traťový robotník 
Kandiduje za KDH 

 

Mgr. Ján  Kurák                       kandidát č. 4 
Vek 58 rokov, ženatý, vysokoškolské vzdelanie, povolanie učiteľ. 

Kandiduje za  Smer—SD 
 

Ján Vaculčiak                          kandidát č. 6 
Vek 44 rokov, ženatý, stredoškolské vzdelanie, servisný technik. 

Kandiduje za  KDH 
 

Mgr. Jana Vycudilová             kandidát č. 7 
Vek 58 rokov, vydatá, vysokoškolské vzdelanie, riaditeľka základnej 

školy. 
Kandiduje za  KDH 

Čo plánujeme vo volebnom období  

2018 -2022 
 

 

» dokončiť rekonštrukcie miestnych komunikácií až na Jelené 

» za spolupráce poslancov  banskobystrického samosprávneho kraja 

pokračovať v rokovaniach za rekonštrukciu cesty III. triedy od Šamotky 

po Domov dôchodcov 

» dokončiť rekonštrukciu verejného osvetlenia inštalovaním úsporných 

LED svietidiel 

» zrekonštruovať prístupový mostík do parku a detského ihriska  

» vyčistenie pamätníka padlým, novú zeleň, lavičky a oplotenie parku 

» rekonštrukciu obecného rozhlasu 

» rozširovanie kamerového systému v obci 

» rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a obecného úradu 

» skvalitňovať systém separovania odpadov a zebezpečiť do každej 

domácnosti v obci kompostér 

» v prípade potreby pokračovanie v službe donášok obedov 

» pomoc občanom pri majetkovo právnom vysporadúvaní domov a po-

zemkov 

» pomoc pri organizovaní podujatí a poskytovanie priestorov  

» pokračovanie každoročnej dotačnej pomoci na činnosť spoločen-

ských organizácií v obci 

» pokračovanie podpory mimoškolskej a záujmovej činnosti škôlkárov 

a žiakov základných škôl z obce 

» pokračovanie v organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí  

» zapájanie sa obce do organizovanie dňa detí v rámci mikroregiónu 

Rimava a Rimavica 

» podporiť vydanie receptára starých mám zo Sušian 

» skvalitňovať informovanosť obyvateľov obce prostredníctvom inter-

netu 


