
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2021 dňa 09.03.2021 

 
 

Uznesenie č. 1/2021, zo dňa 09.03.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
II. Informáciu o ekonomickej situácii obce k 31.12.2020 a k 9.3.2021. 
III. Informáciu o kladnom posúdení projektov revitalizácie parku a rozšírenia pamätnej izby zo strany 
MAS Malohont a ich postúpenie na pôdohospodársku platobnú agentúru. 
IV. Informáciu o podaní žiadosti o dotáciu podľa VZN 25/2014 BBSK na vydanie publikácie – Sušany 
včera a dnes. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 2/2021, zo dňa 09.03.2021 
 
K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  konštatuje, že mandát hlavného kontrolóra obce Sušany zanikne uplynutím funkčného obdobia 
podľa § 18a ods. 8 písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
dňom 27.4.2021 
II.  vyhlasuje podľa § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov voľbu hlavného kontrolóra obce Sušany  s pracovným úväzkom 0,05 a určuje deň konania 
voľby na  deň 20. apríla 2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sušanoch 
III. žiada starostu obce zverejniť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Sušany s uvedením   
predpokladov  na výkon funkcie hlavného kontrolóra a termínu podania prihlášky, na úradnej tabuli 
obce, webovom sídle obce a spôsobom v obci obvyklým, podľa § 18a ods. 2 zákona o obecnom 
zriadení. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 

Uznesenie č. 3/2021, zo dňa 09.03.2021 
 
K bodu: Nakladanie s komunálnym odpadom v roku 2020. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Konštatuje, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov sa oproti roku 2019 zvýšila z 18,35% na 
24,,27 % v roku 2020 hlavne zavedením zberu biologicky rozložiteľných odpadov. Z miery 
vytriedenia vyplýva poplatok za skládkovanie do enviromentálneho fondu na rok 2021 vo výške 27 Eur 
za tonu.  
II. Odporúča obecnému úradu vykonávať kontrolu dodržiavania vytriedenia zmesového komunálneho 
odpadu počas jednotlivých zberov a letákovou formou apelovať na dôslednejšie separovanie 
komunálnych odpadov v domácnostiach. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 
 



Uznesenie č. 4/2021, zo dňa 09.03.2021 
 
K bodu: Zmena kupujúceho pri odpredaji pozemku CKN 205/7. 
I. Schvaľuje žiadosť o zmenu kupujúceho pri schválenej kúpe pozemku CKN parc.č. 205/7 uznesenie 
obecného zastupiteľstva č. 24/2020 zo dňa 14.12.2020, kde kupujúcim nebude Július Benko, ale jeho 
matka Júlia Benková. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Prítomní poslanci: Peter Benkio, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Ján Vaculčiak,  
Návrhová komisia: Peter Benko, Mgr. Ján Kurák 
 
 
 
 
       
V Sušanoch 09.03.2021       Mgr. Štefan Vaclavik v.r.
                    starosta obce 
     

 


