
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 6 - 2021 dňa 14.12.2021 

 

Uznesenie č. 20/2021, zo dňa 14.12.2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení zo zasadnutia OZ č. 5 – 2021, bez pripomienok. 
II. Informáciu z valného zhromaždenia združenia obcí na likvidáciu odpadu Poltár. 
III. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2022. 
IV. Informáciu o ukončení projektu vydania knihy „Sušany včera a dnes“ a zúčtovaní dotácie na BBSK. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 21/2021, zo dňa 14.12.2021 
 
K bodu: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2022. 
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 2022.   
II. Schvaľuje finančnú dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 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 2022 vo výške 250 €, 
c) ZŠ Hrnčiarske Zalužany na skvalitnenie vzdelávacieho 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. 22/2021, zo dňa 14.12.2021 

 
K bodu: Rozpočet obce na roky 2022 – 2024. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
Prehľad hlasovania:  
I. Prerokovalo návrh rozpočtu obce Sušany na roky 2022 – 2024.   
II. Berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 
III. Berie na vedomie návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024. 
IV. Schvaľuje neuplatnenie programového rozpočtu obce na roky 2022 – 2024. 
V. Schvaľuje rozpočet obce Sušany na rok 2022. 
Prehľad hlasovania: 

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 

Uznesenie č. 23/2021, zo dňa 14.12.2021 
 
K bodu: Žiadosť o vyjadrenie 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo žiadosť o vyjadrenie k plánovanej výstavbe na pozemku CKN parc.č. 585 a jeho zmeny 
z TTP na zastavanú plochu a záhradu.   
II. Súhlasí so zámerom výstavby rodinného domu na pozemku CKN parc.č. 585 a jeho zmeny z TTP na 
zastavanú plochu a záhradu za dodržania nasledovných podmienok: 
a) stavebník si na vlastné náklady zabezpečí trvalý prístup k predmetnému pozemku vzhľadom na 
skutočnosť, že k nemu nevedie prístupová cesta  
b) stavebník si na vlastné náklady zabezpečí napojenie na jestvujúce vzdialené inžinierske siete. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 



Uznesenie č. 24/2021, zo dňa 14.12.2021 
 
K bodu: Rôzne. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
Prehľad hlasovania:  
I. Schvaľuje inventarizačnú komisiu v zložení: Jana Babaríková, Ivana Véghová, Július Benko 
II. Schvaľuje koncoročné odmeny za činnosti spojené s prevádzkou domu smútku a s pohrebnými 
obradmi v roku 2021 pre p. Janu Babaríkovú v čistej výške 500 €.  
III. Schvaľuje koncoročné odmeny v čistej výške: hlavnej kontrolórke 100 € a zamestnancom obce 
Júliusovi Benkovi 150€ a Milanovi Kubelkovi 150 €. 
Prehľad hlasovania: 

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

4   1 

 
Prítomní poslanci:  :  Peter Benko, Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák,  Ján Vaculčiak 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci:  Mgr. Jana Vycudilová 
Návrhová komisia: Peter Hrnčiar, Ján Vaculčiak 
 
 
 
 
 
 
V Sušanoch 14.12.2021       Mgr. Štefan Vaclavik v.r. 

          starosta obce 
 


