
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 2 - 2014 dňa 29.04.2014 

 
Uznesenie č.8/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo informatívnu správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 18.2.2014, 
ktorú berie na vedomie 
II. Prerokovalo informáciu o vykonanej kontrole inšpekciou životného prostredia v časti Dubec, ktorú 
berie na vedomie 
III. Prerokovalo informatívnu správu o organizačno technickom zabezpečení volieb do EP, ktorú berie 
na vedomie 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 9/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo informáciu o prípravách MAS Malohont na nové programovacie obdobie 2014 – 2020, 
do ktorej územia obec Sušany doteraz patrí 
II. Súhlasí so zaradením obce Sušany do územia Miestnej akčnej skupiny Malohont 
III. Schvaľuje príspevok obce na prípravu a realizáciu stratégie rozvoja územia MAS Malohont na 
obdobie rokov 2014 – 2020 vo výške 0,66 Eur/občan/rok. 
IV. Schvaľuje príspevok obce na grantový program MAS Malohont na obdobie rokov 2014 – 2020 vo 
výške 0,66 Eur/občan/rok. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo plat starostu obce a oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov 
za r. 2013 
II. Konštatuje, že: 
1. priemerná mesačná mzda zamestnanca v národnom hospodárstve SR bola podľa zverejnenia 
štatistického úradu za rok 2013 v sume 824 €. 
2. starosta obce a hlavná kontrolórka obce predložili oznámenie funkcií, zamestnaní, činností 
a majetkových pomerov za r. 2013 v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. v stanovenom termíne a rozsahu. 
III. Určuje mesačný plat starostu obce podľa §3 ods. 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov zvýšený o 10% 
v celkovej sume 845 € v, s účinnosťou od 1.1.2014. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č.11/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh prokuratúry v Lučenci o doplnenie VZN obce Sušany č. 3/2013 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní  obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na 
území obce Sušany o spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd 
II. Schvaľuje zmenu a doplnenie VZN nasledovne: 
1. Čl. 1 Predmet úpravy – sa dopĺňa o písm. d) Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd. 



2. Dopĺňa sa Čl. 5. – Spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd v znení : 
„Vzhľadom na skutočnosť, že v obci nie je vybudovaná verejná kanalizácia náhradné odvádzanie 
odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami, alebo inými prepravnými prostriedkami 
oprávnených osôb.“ 
3. Doterajšie číslovanie čl.5 sa mení na čl.6., čl.6 sa mení na čl.7 a čl.7 sa mení na čl.8.  
4. Ostatné ustanovenia VZN ostávajú nezmenené.  
III. Vydáva zmenené a doplnené znenie VZN, ktoré tvorí prílohu uznesenia. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č.12/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť fi. Benevia s.r.o. Rimavská Sobota o odkúpenie pozemkov EKN par.č. 2321/1 
a parc.č. 1860 vo vlastníctve obce  
II. Odkladá rozhodnutie o tejto žiadosti do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu 
krátkosti času od podania žiadosti  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č.13/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť obce Hrnčiarske Zalužany o súčinnosť pri riešení zámeny katastrálnych častí 
katastra, resp. finančnom vyrovnaní. 
II. Schvaľuje pracovnú komisiu na riešenie predmetnej žiadosti v zložení: Mgr. Štefan Vaclavik, Mgr. 
Jana Vycudilová, Mgr. Ján Kurák a MVDr. Ján Slabej. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

  
Návrhová komisia:  Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:  Mgr. Ladislav Kurák 
 
 
 
 
 
 
V Sušanoch 29.04.2014       Mgr. Štefan Vaclavik 

       starosta obce 
 


