
Uznesenia obecného zastupiteľstva obce Sušany zo zasadnutia č. 1 - 2023 dňa 13.03.2023 

 

Uznesenie č. 1/2023, zo dňa 13.03.2023 
 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch berie na vedomie:  
I. Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ bez pripomienok. 
II. Informáciu zo snemu Združenia miest a obcí Novohradu zo dňa 9.3.2023. 
III. Informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci za rok 2022, ktorá sa zvýšila na 
43,39%. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 

Uznesenie č. 2/2023, zo dňa 13.03.2023 
 
K bodu: Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I. Berie na vedomie zánik mandátu poslanca obecného zastupiteľstva Mgr. Mariana Bystrianskeho 
k 30.1.2023 podľa § 25 ods. 2 písmeno f) zákona č.369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov -  zmena trvalého pobytu mimo územia obce 
II. Berie na vedomie, že podľa zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného 
zastupiteľstva Obce Sušany konaných 29.10.2022 ako náhradník na uprázdnený mandát poslanca 
obecného zastupiteľstva nastupuje p. Peter Kubiš. 
III. Konštatuje, že náhradník poslanca obecného zastupiteľstva v Sušanoch Peter Kubiš je 
ospravedlnený zo zdravotných dôvodov a zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva 
zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 

Uznesenie č. 3/2023, zo dňa 13.03.2023 
 
K bodu: Ekonomická situácia a hospodárenie obce. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Berie na vedomie informáciu o ekonomickej situácii, hospodárení obce, poplatkoch za energie na 
rok 2023 a výške prenájmov za užívanie nehnuteľností obce. 
II. Ukladá obecnému úradu predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrh výšky za 
prenájom priestorov zohľadňujúci navýšenie cien energií. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
Uznesenie č. 4/2023, zo dňa 13.03.2023 

 
K bodu: Projektová výzva MAS Malohont. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Berie na vedomie vyhlásenú výzvu MAS Malohont na predkladanie projektov pre obce. 
II.  Schvaľuje podanie žiadosti o finančný príspevok z výzvy MAS Malohont, kód výzvy: IROP-CLLD-
AMZ8-512-001 aktivita B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel na projekt „Rekonštrukcia 
autobusovej zastávky v obci Sušany“, v celkovej rozpočtovanej výške 14 838,71 € a spolufinancovanie 
zo strany obce Sušany vo výške 5%, t.j. 741,94 €. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 



 
 

Uznesenie č. 5/2023, zo dňa 13.03.2023 
 
K bodu: Žiadosť o príspevok – Senior centrum Hrnčiarska Ves. 
Obecné zastupiteľstvo v Sušanoch:  
I.  Berie na vedomie žiadosť o finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa Senior centrum 
Hrnčiarska Ves, ktorý poskytuje pobytovú sociálnu službu pre občianku obce Sušany. 
II.  Ukladá obecnému úradu preveriť oprávnenosť poskytovania príspevku a prípadnú výšku finančného 
príspevku, ktorá v žiadosti nie je uvedená. 
Prehľad hlasovania:  

Za uznesenie Proti uzneseniu Zdržal sa Neprítomní 

3    

 
 
Prítomní poslanci: Peter Benko, Peter Hrnčiar, Katarína Skýpalová 
Neprítomní - ospravedlnení poslanci: Peter Kubiš, Ján Vaculčiak 
Návrhová komisia: Peter Benko, Katarína Skýpalová 
 
 
 
       
V Sušanoch 13.03.2023        Mgr. Štefan Vaclavik  

      starosta obce 
 


