
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 2 - 2021 dňa 20.04.2021 

 
 
 

Uznesenie č. 5/2021, zo dňa 20.04.2021 
 
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 20.4..2021. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 
 

Uznesenie č. 6/2021, zo dňa 20.04.2021 
 
K bodu: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Schvaľuje volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra v zložení: Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak, 
Mgr. Jana Vycudilová 
II. Konštatuje, že do vyhlásenej voľby hlavného kontrolóra obce Sušany bola doručená jedna  zalepená 
obálka s označením „Voľba kontrolóra“, ktorá obsahuje prihlášku PaedDr. Márie Chovanovej so 
stanovenými prílohami. 
III. Volí za hlavnú kontrolórku obce Sušany PaedDr. Máriu Chovanovú. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
 
 

Uznesenie č. 7/2021, zo dňa 20.04.2021 
 
K bodu: Prenájom pozemkov . 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh nových nájomných zmlúv spoločnosti Agroris s.r.o. Rimavská Sobota na prenájom 
pozemkov vo vlastníctve obce.  
II. Schvaľuje nájomnú zmluvu na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Sušany pre 
doterajšieho nájomcu Agroris s.r.o. Rimavská Sobota, ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je 
zdôvodnený doterajšími korektnými vzťahmi a skutočnosťou, že spoločnosť si riadne plní svoje 
zmluvné záväzky vyplývajúce z doterajšej nájomnej zmluvy. 
III. Schvaľuje nájomnú zmluvu  na prenájom pozemkov – zastavaných plôch vo vlastníctve obce Sušany 
nachádzajúcich sa v areály hospodárskeho dvora v Sušanoch, ktorý prevádzkuje spoločnost Agroris 
s.r.o. Rimavská Sobota, ako prípad hodný osobitného zreteľa,  zdôvodnený skutočnosťou, že uvedená 
spoločnosť dlhodobo prevádzkuje hospodársky dvor a všetky stavby postavené na týchto  pozemkoch 
sú jej vlastníctvom. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 



Uznesenie č. 8/2021, zo dňa 20.04.2021 
 
K bodu: Žiadosť o schválenie otváracích hodín  
I. Schvaľuje otváracie hodiny  na prevádzku „ Potraviny a rozličný tovar “, Sušany 88 od 1.5.2021 pre 
Romanu Májikovú, Zelené 85, IČO: 34 796 801, takto: Pondelok – zatvorené, Utorok – Piatok 7,00 – 
17,00 hod., Sobota – Nedeľa 8,00 – 12,00 hod.. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Prítomní poslanci:  Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák, Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:  Peter Benko 
Návrhová komisia: Ján Vaculčiak, Mgr. Jana Vycudilová 
 
 
 
 
       
V Sušanoch 20.04.2021        Mgr. Štefan Vaclavik  

      starosta obce 
 


