
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 2 - 2022 dňa 24.05.2022 

 

Uznesenie č. 4/2022, zo dňa 24.05.2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
 

Uznesenie č. 5/2022, zo dňa 24.05.2022 
 
K bodu: Úprava rozpočtu obce 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Prerokovalo návrh na úpravu rozpočtu obce  
II. Schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2, ktorým sa upravuje rozpočet obce na rok 2022 takto: 

a) Príjmové položky : nenávratný finančný príspevok na projekt Rozšírenie pamätnej izby 9 580 
Eur a dotácia BBSK na nákup vitrín 2 000 Eur 

b) Výdavkové položky: realizácia projektu Rozšírenie pamätnej izby 12 000 Eur, nákup vitrín 2 300 
Eur, rezervný fond 32 512 Eur.. 

Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
 

Uznesenie č. 6/2022, zo dňa 24.05.2022 
 
K bodu: Aktualizácia PHSR - projektové zámery obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Berie na vedomie informáciu o začatí procesu aktualizácie spoločného PHSR mikroregiónu Rimava 
a Rimavica  na obdobie 2023 – 2027 , ktorého súčasťou je aj Obec Sušany.  
II.  Schvaľuje zoznam projektových zámerov do aktualizácie PHSR – príloha č.1. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
 
 

Uznesenie č. 7/2022, zo dňa 24.05.2022 
 
K bodu: Vysporiadanie pozemkov pod MK – schválenie kúpnej zmluvy. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  schvaľuje: 
        a)   podľa § 9 ods. 2 písm. a/  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
odkúpenie nehnuteľností – novovytvorených pozemkov – zameraných Geometrickým plánom č. 
48109622-13/2022 zo dňa 03.02.2022, úradne overeným Okresným úradom Poltár, katastrálnym 
odborom č. G1-33/2022 dňa 10.02.2022, do vlastníctva obce Sušany :  
 parc. C-KN č. 598/2  o výmere 67 m2 – ostatné plochy 
 parc. C-KN č. 598/4  o výmere 53 m2 – ostatné plochy 
 parc. C-KN č. 598/5  o výmere 3 m2 – ostatné plochy 
 parc. C-KN č. 598/6  o výmere 10 m2 – ostatné plochy 
 parc. C-KN č. 598/7  o výmere 21 m2 – ostatné plochy 
 parc. C-KN č. 589/2  o výmere 49 m2 – orná pôda 
 parc. C-KN č. 585/2  o výmere 47 m2 – orná pôda 
 



        b)  odkúpenie uvedených nehnuteľností  od spoluvlastníkov, ktorí s obcou uzavrú kúpnu zmluvu 
na svoj spoluvlastnícky podiel, je vykonané vo verejnom záujme, za účelom vybudovania miestnej 
komunikácie, pre potreby obce Sušany a jej obyvateľov .    
II.  súhlasí s kúpnou cenou za kupovanú nehnuteľnosť vo výške  2,00 eur/1 m2, slovom dve euro za 1 
m2 odpredávanej plochy novovytvorených pozemkov. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
Uznesenie č. 8/2022, zo dňa 24.05.2022 

 
K bodu: Schválenie VZN č. 1/2022. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Prerokovalo návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Sušany č.1/2022, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o organizácii miestneho referenda 
II.  Konštatuje, že k návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky. 
III. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sušany č.1/2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o organizácii miestneho referenda 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3   2 

 
 

Uznesenie č. 9/2022, zo dňa 24.05.2022 
 
K bodu: Schválenie VZN č. 2/2022. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Sušany č.2/2022, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá na udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene 
II.  Konštatuje, že k návrhu VZN neboli podané žiadne pripomienky. 
III. Schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Sušany č.2/2022, ktorým sa ustanovujú pravidlá na 
udržanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3     2 

 
 

Uznesenie č. 10/2022, zo dňa 24.05.2022 
 
K bodu: Rôzne - podnet. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Prerokovalo podnet p. Jozefa Brezovického. 
II.  Doporučuje obecnému úradu vyzvať vlastníka predmetnej nehnuteľnosti na zjednanie nápravy. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3     2 

 
Prítomní poslanci: Peter Hrnčiar, Mgr. Ján Kurák a Ján Vaculčiak 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci Peter Benko, Mgr. Jana Vycudilová 
Návrhová komisia: Peter Hrnčiar, Ján Vaculčiak 
 
 
     
V Sušanoch 24.05.2022       Mgr. Štefan Vaclavik 

        starosta obce 
     

 
 


