
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 4 - 2016 dňa 13.12.2016 

Uznesenie č. 13/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení  obecného zastupiteľstva zo dňa 13.9.2016. 
II. Berie na vedomie informáciu o stave finančných prostriedkov obce k 13.12.2016. 
III. Berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019. . 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 14/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh plánu verejných prác v obci na rok 2017 
II. Schvaľuje plán verejných prác na rok 2017.  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 15/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a poplatkoch 
II. Schvaľuje  VZN č. 2/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 16/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh rozpočtu obce Sušany na roky 2017 - 2019   
II. Schvaľuje rozpočet obce Sušany na rok 2017. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 17/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosti ZO SZZP, ZO SZZ v Sušanoch o finančnú dotáciu na činnosť v roku 2017.   
II. Schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce na činnosť v roku 2017 pre ZO SZZP vo výške 200 €, ZO 
SZZ vo výške 250 €, ZŠ Hrnčiarske Zalužany 200 € a MŠ Hrnčiarske Zalužany 200 € .  
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3  2  

 
Uznesenie č. 18/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť p. Randuškovej o riešenie situácie s odpadovou rúrou a jarkom pri jej rodinnom 
dome.   
II.  Konštatuje, že uvedená odpadová rúra je v skutočnosti priepust pod príjazdovou cestou III. triedy 
vo vlastníctve BBSK v správe regionálnej správy ciest Rimavská Sobota. Takisto železničný násyp 
s priepustom pod záhradou p. Randuškovej je vlastníctvom BBSK. Vzhľadom na tieto skutočnosti 
odporúča obrátiť sa so žiadosťou v predmetnej veci na BBSK. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 



Uznesenie č. 19/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť p. Erika Toldyho o odpredaj pozemku E KN  parc. č. 215/1, o výmere 37m2 do 
jeho vlastníctva, ktorú dlhodobo využíva ako súčasť svojho dvora.   
II. Schvaľuje zámer obce Sušany o odpredaj pozemku E KN  parc. č. 215/1 zastavaná plocha o výmere 
37m2 do vlastníctva žiadateľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania 
ako súčasti svojho dvora.   
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 20/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo zámer obce Sušany o vzájomnú zámenu pozemkov CKN 312/1 a 312/2 vo vlastníctve 
Obce Sušany a pozemku CKN parc.č. 320/2 vo vlastníctve Erika Gálika.   
II. Schvaľuje zámer obce Sušany o 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. Rozdiel výmery pozemkov bude zohľadnený pri 
poplatkoch  spojených s vytýčením pozemkov a nákladov na vyhotovenie zmluvy a vklad vlastníckych 
práv. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 21/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh zmluvy o poskytovaní služby – mobilného výkupu papira, lepenky, jedlých olejov 
a tukov spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o, v obci Sušany.   
II. Schvaľuje zmluvu o poskytovaní služby – mobilného výkupu papira, lepenky, jedlých olejov a tukov 
spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o, v obci Sušany na obdobie kalendárneho roka 2017.    
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 22/2016 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na koncoročné odmeny za činnosti spojené s prevádzkou domu smútku 
a s pohrebnými obradmi v roku 2016 a návrh na zvýšenie platu starostu obce. 
II. Schvaľuje koncoročné odmeny za činnosti spojené s prevádzkou domu smútku a s pohrebnými 
obradmi v roku 2016 v čistej výške pre p. Janu Babaríkovú 300 € a p. Jozefa Vycudila 200 €.  
III. Schvaľuje zvýšenie platu starostu obce z 10 % na 30% s platnosťou od 1.1.2017. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Návrhová komisia:  Mgr. Ján Kurák a Mgr. Jana Vycudilová 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: :  
 
 
 
 
V Sušanoch 13.12.2016       Mgr. Štefan Vaclavik 
                                                     starosta obce  
 


