
 

Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 4 - 2020 dňa 14.12.2020 

 

Uznesenie č. 17/2020, zo dňa 14.12.2020 
 
K bodu 4 : Kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie správu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ 8.9.2020 bez pripomienok. 
II. Správu o finančnej situácii obce k 10.12.2020. 
III. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2021. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 18/2020, zo dňa 14.12.2020 
 
K  bodu: VZN č.2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné 
odpady a konštatuje, že k návrhu neboli podané žiadne pripomienky a návrhy. 
II. Schvaľuje  VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 19/2020, zo dňa 14.12.2020 

K  bodu: VZN č.3/2020 o určení a užívaní verejných priestranstiev v obci  
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh VZN č. 3/2020 o určení a užívaní verejných priestranstiev v obci a konštatuje, že 
k návrhu neboli podané žiadne pripomienky a návrhy. 
II. Schvaľuje  VZN č. 3/2020 o určení a užívaní verejných priestranstiev v obci Sušany 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 20/2020, zo dňa 14.12.2020 
K  bodu: Žiadosti o dotáciu 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo žiadosti ZO SZZP, ZO SZZ v Sušanoch, MŠ Hrnčiarske Zalužany a ZŠ Hrnčiarske Zalužany 
o finančnú dotáciu na rok 2021.   
II. Schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre: 
a) ZO SZZP v Sušanoch na kultúrno spoločenskú činnosť vo výške 200 €,  
b) ZO SZZ v Sušanoch na činnosť a výstavu ovocia a zeleniny 2021 vo výške 250 €, 
c) ZŠ Hrnčiarske Zalužany na skvalitnenie vdelávacieho procesu vo výške 250 €.   
d) MŠ Hrnčiarske Zalužany na rozvoj a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania vo výške 200 € . 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 21/2020, zo dňa 14.12.2020 

 
K  bodu: Rozpočet obce na r. 2021 – 2023. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh rozpočtu obce Sušany na roky 2021 – 2023.   
II. Berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2022 – 2023. 
III. Schvaľuje neuplatnenie programového rozpočtu na roky 2021 – 2023. 



IV. Schvaľuje rozpočet obce Sušany na rok 2021. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 22/2020, zo dňa 14.12.2020 
 
K  bodu: Návrh koncoročných odmien. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na koncoročné odmeny pre zamestnancov obce na roku 2020. 
II. Schvaľuje koncoročné odmeny za činnosti spojené s prevádzkou domu smútku a s pohrebnými 
obradmi v roku 2020 v čistej výške pre p. Janu Babaríkovú 500 € a p. Jozefa Vycudila 350 €.  
III. Schvaľuje koncoročné odmeny hlavnej kontrolórke v čistej výške 100 €. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 23/2020, zo dňa 14.12.2020 
 
K  bodu: Žiadosť o zriadenie vecného bremena. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh zmluvy  o budúcej zmluve na zriadenie bezodplatného vecného bremena na časť 
pozemkov parc.č. 510/19 a 516/6 zastavené plochy a nádvoria  o predpokladanej výmere 14,5 m2 
medzi obcou Sušany ako ich vlastníkom a Stredoslovenskou distribučnou a.s. ako oprávneným  
v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby – Rekonštrukcia NN vedenia pri č.d. 47 a 37.. 
II. Schvaľuje zmluvu o budúcej zmluve na zriadenie bezodplatného vecného bremena na časť 
pozemkov parc.č. 510/19 a 516/6 zastavené plochy a nádvoria  o predpokladanej výmere 14,5 m2 
medzi obcou Sušany ako ich vlastníkom a Stredoslovenskou distribučnou a.s. ako oprávneným 
v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby – Rekonštrukcia NN vedenia pri č.d. 47 a 37.. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Uznesenie č. 24/2020, zo dňa 14.12.2020 

 
K  bodu: Žiadosť o odpredaj pozemku. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch: 
I. Prerokovalo návrh na odpredaj pozemku zameraného geometrickým plánom ako CKN  parc. č.205/7 
zastavaná plocha o výmere 140m2 pre žiadateľa Júliusa Benka. 
II. Schvaľuje odpredaj pozemku parc.č. 205/7 zastavaná plocha o výmere 140m2, ako prípad hodný 
osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania a zosúladenia majetkovoprávneho stavu so 
skutočným stavom na základe predloženého geometrického plánu za cenu 1,00 Eur/m2. Poplatky za 
zameranie a prevod nehnuteľnosti znáša kupujúci. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Prítomní poslanci: Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak a Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Peter Benko 
Návrhová komisia: Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
 
 
 
 
 
V Sušanoch 14.12.2020                 Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 
                      starosta obce
   
 


