
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2017 dňa 14.3.2017 

 
Uznesenie č. 1/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 13.12.2016. 
II. Berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov obce k 31.12.2016 a k 14.3.2017. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 2/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce Sušany na rok 2017 
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1, ktorým sa upravuje rozpočet obce Sušany na rok 2017, takto: 

a) podiel obce na výnose dane z príjmov FO sa navyšuje na sumu 81 002 Eur 
b) prenos zostatku z roku 2016 sa navyšuje na sumu 111 208 Eur 
c) navyšuje sa rezervný fond na sumu 15 924 Eur. 

Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 3/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh odpredaj pozemku E KN  parc. č. 215/1 vo vlastníctve obce. 
II. Schvaľuje odpredaj pozemku E KN  parc. č. 215/1 zastavaná plocha o výmere 37m2 do vlastníctva p. 
Erika Toldyho, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania ako súčasti svojho 
dvora za cenu 1,00 €/m2. Náklady spojené s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 4/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na vzájomnú zámenu pozemkov CKN  parc. č. 312/1 vo vlastníctve obce a pozemku 
CKN parc.č. 320/2 vo vlastníctve p. Erika Gálika. 
II. Schvaľuje vzájomnú zámenu pozemkov CKN parc.č. 312/1 zastavaná plocha o výmere 52m2 vo 
vlastníctve Obce Sušany a pozemku CKN parc.č. 320/2, záhrada o výmere 162m2, vo vlastníctve p. Erika 
Gálika, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu zosúladenia vlastníctva uvedených pozemkov 
a ich skutočného užívania v cene 1,00 €/m2. Rozdiel ceny vzniknutý z rôznej výmery pozemkov bude 
zohľadnený pri vzájomnom rozdelení poplatkov  spojených s vytýčením pozemkov, nákladov na 
vyhotovenie zámennej zmluvy a vklad vlastníckych práv. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 5/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť o vydanie  stanoviska k odkúpeniu pozemku parc.č. EKN 2329/1 v k.ú. Sušany do 
vlastníctva obce Hrnčiarske Zalužany 
II. Súhlasí s prevodom vlastníckych práv k pozemku parc.č. EKN 2329/1 v k.ú. Sušany z terajšieho 
vlastníka Slovenská republika v správe SPF na Obec Hrnčiarske Zalužany za účelom vysporiadania 
pozemkov pod obecným chodníkom a pozemkov pod plánovanou individuálnou bytovou výstavbou. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 



 
 
Uznesenie č. 6/2017 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo opakovaný podnet pani Randuškovej.   
II. Odporúča iniciovať pracovné stretnutie dotknutých strán za účelom posúdenia možného riešenia 
podnetu p. Randuškovej. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: :  
 
 
 
V Sušanoch 14.03.2017       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 
                                                     starosta obce  
 


