
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 2 - 2020 dňa 02.06.2020 

 
 

Uznesenie č. 6/2020, zo dňa 02.06.2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ dňa 3.3.2020 bez pripomienok. 
II. Informáciu o ekonomickej situácii obce k 31.5.2020. 
III.  Informácie poslankyne MUDr.  A. Baníkovej o činnosti zastupiteľstva BBSK, o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu samosprávneho kraja, o rozvojových a investičných projektoch v našom regióne – 
cyklotrasa a rekonštrukcia cesty III. triedy v úseku Šamotka – Sušany DDaDSS. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 

Uznesenie č. 7/2020, zo dňa 02.06.2020 
 
K bodu: Riešenie odpadov v obci. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Schvaľuje návrh na rozšírenie separovaného zberu o biologicky rozložiteľné odpady a odpadu z dreva 
II. Schvaľuje zmluvu o zbere a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu s Agro CS – Slovakia a.s. 
III. Schvaľuje nákup 2 ks kovových kontajnerov na sklo. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
Uznesenie č. 8/2020, zo dňa 02.06.2020 

 
K bodu: VZN č.1/2020. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh VZN č.1/2020 – prevádzkový poriadok pohrebiska v Sušanoch.  
II. Konštatuje, že k návrhu VZN č.1/2020 neboli podané žiadne pripomienky a návrhy. 
III. Schvaľuje VZN č.1/2020  – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Sušany. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 

Uznesenie č. 9/2020, zo dňa 02.06.2020 
 
K bodu: Majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami  
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Berie na vedomie výzvu slovenského pozemkového fondu na doplnenie dokladov 
k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pod miestnymi komunikáciami. 
II. Čestne prehlasuje, že pozemky EKN parc.č. 2322/1 a 2322/2 v k.ú. Sušany sa nachádzajú pod 
miestnymi komunikáciami postavenými pred účinnosťou zákona SNR č. 138/1991 Zb.. 
III. Schvaľuje vypracovanie znaleckého posudku na ocenenie pozemkov pod miestnymi komunikáciami 
v zmysle vyhlášky 492/2004 v znení neskorších predpisov. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    



Uznesenie č. 10/2020, zo dňa 02.06.2020 
 
K bodu: Projektové výzvy. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Berie na vedomie informácie o zmenách vo vyhlásených  výzvach na predkladanie projektov MAS 
Malohont, oznámenie BBSK o zrušení dotácií na všetky kultúrne a spoločenské podujatia konané do 
31.8.2020. 
II. Berie na vedomie informáciu o začatom zbere projektových zámerov miest a obcí do zásobníka ako 

podkladu pre prípravu územnej integrovanej stratégie BB kraja na programové obdobie 2021 - 
2027 
III. Schvaľuje zapojenie sa obce do vyhlásenej výzvy MAS Malohont s projektom rozšírenie pamätnej 
izby. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 

Uznesenie č. 11/2020, zo dňa 02.06.2020 
 
K bodu: Žiadosť o schválenie zmeny otváracích hodín.  
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosť o zmenu otváracích hodín v prevádzke – Sušanská krčma.  
II.  Schvaľuje žiadosť o rozšírenie otváracích hodín pre prevádzku „Sušanská krčma“  o nedeľu od 11,00 
– 22,00 hod. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

5    

 
 

Uznesenie č. 12/2020, zo dňa 02.06.2020 
 
K bodu: Rôzne.  
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Navrhuje písomne vyzvať p. Obročníka a p. Nôtu na bezodkladné uvedenie miestnych komunikácií 
po rozkopaní a budovaní prípojok do pôvodného stavu.   
II.  Schvaľuje spracovanie cenovej ponuky na rekonštrukciu obecného chodníka od križovatky po 
Domov dôchodcov.  
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:  
Návrhová komisia: Peter Hrnčiar, Ján Vaculčiak 
 
 
 
 
V Sušanoch 02.06.2020       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 
                        starosta obce 
      
  


