Uznesenia
z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch
konaného 12. decembra 2019
Uznesenie č. 185 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
berie na vedomie
že za zapisovateľku bola určená p. Viera Jašeková
Uznesenie č. 186 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
schvaľuje
členov návrhovej komisie : Mgr. Veronika Ďadová
Mgr. Gabriela Pecková
Uznesenie č. 187 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
schvaľuje
overovateľov zápisnice:
Doc. Ing. Vladimír Bulej, PhD.
Mgr. Róbert Kováč
Uznesenie č. 188 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
zmenu programu:
A. presun bodu 6 programu do bodu 16 programu
B. doplnenie bodu 14 programu: správa stave súdneho konania s p. Miroslavom Stanovským
o zaplatenie o zaplatenie 156.365,63 Eur s prísl.
a prečísľovanie následných bodov programu
II. schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva
III. neschvaľuje
zmenu uvedenú v uznesení č. 188 / 2019 bod I. A
IV. schvaľuje
zmenu uvedenú v uznesení č. 188 / 2019 bod I. B
Uznesenie č. 189/ 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva
II. berie na vedomie
Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva
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Uznesenie č. 190 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Informáciu o projekte GDPR
II. berie na vedomie
Informáciu o projekte GDPR
Uznesenie č. 191 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Zámer výstavby IBV spol. TWR Business s.r.o. v lokalite Hradiská (Plutva)
II. neschvaľuje
pripomienku spoločnosti TWR Business s.r.o. k územnému plánu obce Sučany týkajúcu sa
pozemkov KN C 1739/4, 1739/7, 1739/8, 1739/9, 1739/10, 1739/11, 1739/12, 1739/13,
1739/14, 1739/15, 1739/16, 1739/17, 1739/18, 1739/19, 1739/20, 1739/21, 1739/22, 1739/23,
1739/24, 1739/25, 1739/26, 1739/27, 1739/28, 1739/29, 1742/1, 1742/2, 1742/3, 1742/4,
1742/5, 1742/6, 1742/7, 1742/8 (bývalý areál kúpaliska Plutva) na zahrnutie týchto
pozemkov do plôch bývania IBV a nie ako plochy rekreácie a športu.
Uznesenie č. 192 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol
Informatívnu správu o výsledkoch kontroly
Správu č. 15 Kontrola bežných výdavkov: položka 04.4.3 Výstavba- spoločný stavebný úrad
II. berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky o výsledkoch vykonaných kontrol
Informatívnu správu o výsledkoch kontroly
Správu č. 15 Kontrola bežných výdavkov: položka 04.4.3 Výstavba- spoločný stavebný úrad
Uznesenie č. 193 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh plánu činnosti Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2020
II. schvaľuje
Plán činnosti Obecného zastupiteľstva obce Sučany na rok 2020
Uznesenie č. 194 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
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II. schvaľuje
Dodatok č. 5 k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach
Uznesenie č. 195 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh dodatku č. 10 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl
a školských zariadení zriadených na území obce Sučany
II. schvaľuje
Dodatok č. 10 k VZN č. 9/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských
zariadení zriadených na území obce Sučany
Uznesenie č. 196 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Sučany
II. schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN č. 6/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej
školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je obec Sučany
Uznesenie č. 197 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh dodatku č. 5 k VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady
II. schvaľuje
Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Uznesenie č. 198 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh Štatútu obce Sučany s pripomienkou na zmenu § 11 ods. 2 z “11 poslancov” na “911 poslancov, presný počet je určený na základe aktuálneho uznesenia obecného
zastupiteľstva” a na opravu gramatických chýb.
II. schvaľuje
Štatút obce Sučany s pripomienkou na zmenu § 11 ods. 2 z “11 poslancov” na “911 poslancov, presný počet je určený na základe aktuálneho uznesenia obecného
zastupiteľstva” a na opravu gramatických chýb.
Uznesenie č. 199 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
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Spôsob prenájmu nebytových priestorov v budove zapísanej na liste vlastníctva č. 1881
vedenom Okresným úradom Martin, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Sučany, obec
Sučany, okres Martin: Stavba súpisné číslo 552, druh stavby: Administratívna budova, popis
stavby: Administr. budova, postavená na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 622
(ďalej len „Stavba“) a podmienky VOS
II. schvaľuje
1. spôsob prenájmu majetku obce: nebytové priestory v Stavbe v zmysle nasledovných
podmienok:
a. v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. v znení nesk. predpisov spôsob prenájmu
nehnuteľného majetku obce:
b. nebytový priestor 1: hala o výmere 35,84m2, kuchynka o výmere 9,03m2, WC o výmere
1,31m2, bezpečnostná miestnosť o výmere 6,81m2 (popis: splachovacie WC, kuchynská linka,
koberce, plastové okná, vykurovanie elektrické, centrálna regulácia v každej miestnosti,
prietokový ohrev vody v kuchynke, podhľady kazetové)
c. nebytový priestor 2:hala o výmere 28,35m2, hala o výmere 13m2, chodba o výmere
2,05m2, WC o výmere 1,35m2, pivnica o výmere 16,55m2 (popis: splachovacie WC,
vykurovanie elektrické, prietokový ohrev vody vo WC, podlaha dlažba, okná drevené)
na základe obchodnej verejnej súťaže v zmysle §9 ods. 9 Zákona 138/1991 Zb. v znení nesk.
predpisov a súčasne oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení §
281 až § 288 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na podávanie návrhov na
uzavretie nájomnej zmluvy za účelom nájmu majetku vyhlasovateľa
2. v zmysle §9 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. v znení nesk. predpisov podmienky
obchodnej verejnej súťaže uskutočňovanej podľa § 281-§ 288 Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov:
1. Identifikácia vyhlasovateľa
Názov : Obec Sučany
Sídlo: Námestie SNP 31, Sučany
IČO: 316938
V zastúpení: Martin Rybár, starosta obce
Kontaktná osoba: Ing. Branislav Hríb, referent správy majetku
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na výber uchádzača na uzavretie nájomnej zmluvy za
účelom nájmu majetku vyhlasovateľa.
2. Špecifikácia predmetu obchodnej verejnej súťaže
Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výzva tretím osobám na podávanie najvhodnejších
návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Vyhlasovateľom ako prenajímateľom a
Uchádzačom ako nájomcom, predmetom ktorej bude nájom
jednotlivých nebytových priestorov v budove zapísanej na liste vlastníctva č. 1881 vedenom
Okresným úradom Martin, Katastrálny odbor pre katastrálne územie Sučany, obec Sučany,
okres Martin: Stavba súpisné číslo 552, druh stavby: Administratívna budova, popis stavby:
Administr. budova, postavená na pozemku parcely registra „C“, parcelné číslo 622 (ďalej len
„Stavba“), a to:
a. nebytový priestor 1: hala o výmere 35,84m2, kuchynka o výmere 9,03m2, WC o výmere
1,31m2, bezpečnostná miestnosť o výmere 6,81m2 (popis: splachovacie WC, kuchynská linka,
koberce, plastové okná, vykurovanie elektrické, centrálna regulácia v každej miestnosti,
prietokový ohrev vody v kuchynke, podhľady kazetové) a/alebo
b. nebytový priestor 2:hala o výmere 28,35m2, hala o výmere 13m2, chodba o výmere
2,05m2, WC o výmere 1,35m2, pivnica o výmere 16,55m2 (popis: splachovacie WC,
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vykurovanie elektrické, prietokový ohrev vody vo WC, podlaha dlažba, okná drevené).
c. Nebytové priestory je možné prenajať spoločne alebo aj jednotlivo.
3. Typ zmluvy:
Nájomná zmluva podľa z. o nájme nebytových priestorov
4. Lehota a spôsob predloženia návrhu:
Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce, t.j. ………., webovom sídle obce
Sučany a v regionálnej tlači. Navrhovateľ predkladá svoj návrh v zmysle nasledovných
inštrukcií:
a) Deň, mesiac, rok a hodina, dokedy sa môžu predkladať návrhy: do 30.1.2020 do 12.00
hod. – rozhodujúci je dátum doručenia návrhu v podateľni obecného úradu obce Sučany
b) Adresa, na ktorú sa má návrh doručiť: Obec Sučany, Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
c) Jazyk, v ktorom sa musí písomný návrh predložiť: slovenský
d) Forma predloženia návrhu: Všetky požadované dokumenty, ktoré budú súčasťou
súťažného návrhu je nutné doručiť v písomnej forme v uzavretej obálke označenej názvom a
sídlom navrhovateľa a heslom: „Obchodná verejná súťaž nebytový priestor námestie“ –
NEOTVÁRAŤ“ na adresu vyhlasovateľa OVS.
e) Predložený návrh musí okrem iného obsahovať najmä:
– identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ,
DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, kópiu výpisu z Obchodného
registra),
– navrhnutú cenu nájmu za predmet súťaže, pričom navrhnutá cena nájmu musí byť
v minimálnej výške 37,- €/m2 / rok (plus energie)
– písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej
súťaže uvedenými v článku 6 tohto oznámenia,
- písomné čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že má splnené všetky daňové a iné
povinnosti voči vyhlasovateľovi a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti
- písomné čestné vyhlásenie uchádzača, že na jeho majetok nebol ku dňu vyhlásenia súťaže
vyhlásený konkurz, nie je v exekúcii a nemá v evidencii daňové nedoplatky a nedoplatky na
odvodoch
Súťažné návrhy doručené iným spôsobom, alebo po stanovenom termíne odovzdania nebudú
do obchodnej verejnej súťaže prijaté.
5. Rozsah a úplnosť súťažného návrhu
Návrh musí byť predložený v súlade s podmienkami súťaže a v požadovanom rozsahu.
6. Ďalšie podmienky vyhlasovateľa:
a) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť podľa §283
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka,
b) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy (§ 287 ods. 2 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka) a ukončiť obchodnú verejnú súťaž bez výberu
súťažného návrhu,
c) návrh nemožno odvolať po jeho doručení vyhlasovateľovi,
d) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť všetky uvedené podmienky obchodnej verejnej
súťaže, odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž alebo predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku
OVS,
e) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybraného súťažného
návrhu,
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f) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia, že súťažný návrh je neúplný alebo
nespĺňa podmienky požiadaviek vyhlasovateľa uvedených v súťažných podkladoch vyradiť
návrh z obchodnej verejnej súťaže,
g) uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
h) ohliadku predmetu OVS je možné vykonať kedykoľvek počas doby uverejnenia OVS na
úradnej tabuli obce a internetovom sídle obce Sučany po dohode s referentom správy majetku
OcU Sučany
i) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane
uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
j) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z
akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v
lehote určenej vyhlasovateľom súťaže
k) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť uchádzača v prípade ak tento je, alebo v
minulosti bol dlžníkom vyhlasovateľa, resp. organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
l) nájomnú zmluvu je uchádzač povinný uzatvoriť do 30 dní od doručenia oznámení o jeho
výbere,
m) uchádzač je povinný uhradiť nájom za 1. polrok na účet vyhlasovateľa do 10 dní od
uzatvorenia nájomnej zmluvy
7. Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy
- Výber bude prebiehať na základe navrhovaných cien nájmu a charakteru užívania predmetu
nájmu, pričom najvhodnejší je návrh s najvyššou sumou ceny nájmu a najvhodnejším
charakterom prevádzky pre plnenie samosprávnych úloh vyhlasovateľa.
- Vyhodnotenie návrhov súťaže sa uskutoční do 2 týždňov od ukončenia predkladania návrhov
súťaže.
- Oznámenie vybraného návrhu: do 10 dní od vyhodnotenia návrhov.
8. Všeobecne záväzné právne predpisy dodržiavané pri verejnej obchodnej súťaži:
- zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,
- zákon č. 162/1995 Z.z. Katastrálny zákon v platnom znení,
- zákon č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Bližšie informácie o podmienkach súťaže nájdete na úradnej tabuli obce (pri OcÚ) a webovej
stránke vyhlasovateľa www.sucany.sk (ponuka majetku obce).
Uznesenie č. 200 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Žiadosť pani Kamily Koyšovej o odpredaj časti pozemku KN 1998 k.ú. Sučany vo vlastníctve
obce.
II. schvaľuje
odpredaj časti pozemku KN 1998 k.ú. Sučany pani Kamile Koyšovej za cenu 10,- Eur / m2 za
podmienky oddelenia požadovanej časti pozemku geometrickým plánom na jej náklady a
zriadenia bezodplatného vecného bremena v prospech obce Sučany na prechod a prejazd pre
prípad údržby stavby Robotníckeho kultúrneho domu.
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Uznesenie č. 201 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh poradovníka na pridelenie štyridsiatich bytov v bytovom dome č. 879 na ul. Hradiská
nasledovne:
prízemie:
Vladimír Kopčiak trvale bytom Slovenské Ďarmoty 2, byt číslo 1 – dvojizbový
Roman Bukový trvale bytom Tehelná 3 Sučany, byt číslo 2 – trojizbový
Dagmar Pušková trvale bytom Pri Váhu 7 Sučany, byt číslo 3 – trojizbový
Miriam Belicová trvale bytom Ratkovo 44, byt číslo 4 – dvojizbový
Agáta Pušková, trvale bytom 29. augusta 74/101 Sučany, byt číslo 5 – dvojizbový
Jozef Schneider trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 6 – garzónka
Marcela Gellenová trvale bytom Pod Brezinou 8 Sučany, byt číslo 7 – dvojizbový
Silvia Kvapilová trvale bytom Podhradská cesta 3 Sučany, byt číslo 8 – dvojizbový
Kristína Kozáková trvale bytom Tehelná 7 Sučany, byt číslo 9 – dvojizbový
Lucia Vatolíková trvale bytom Bystrička 314, byt číslo 10 – dvojizbový
1. poschodie
Michal Fašianok trvale bytom Makovického 10 Martin, byt číslo 11 – dvojizbový
Peter Slobodník trvale bytom Tehelná 3 Sučany, byt číslo 12 – trojizbový
Martina Langová trvale bytom Hradiská 14 Sučany, byt číslo 13 – trojizbový
Helena Kučková trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 14 – dvojizbový
Samuel Páluš trvale bytom Stará Hradská 48 Sučany, byt číslo 15 – trojizbový
Mgr. Filip Bajči trvale bytom Budovateľská 4 Turany, byt číslo 16 – garzónka
Janka Ďuríková trvale bytom Pionierska 9 Sučany, byt číslo 17 – dvojizbový
Ivana Kapustová trvale bytom Tehelná 3 Sučany, byt číslo 18 – dvojizbový
Lenka Rendková trvale bytom Štúrova 6 Sučany, byt číslo 19 – dvojizbový
Tomáš Hradil trvale bytom 1.Mája 83 Podhradie, byt číslo 20 – dvojizbový
2. poschodie
Stanislav Sajdák trvale bytom Vážska 53 Krpeľany, byt číslo 21 – dvojizbový
Tatiana Lorinczová trvale bytom Fatranská cesta 25 Sučany, byt číslo 22 – trojizbový
Katarína Gallová trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 23 – trojizbový
Miroslava Laciková trvale bytom 29. augusta 101 Sučany, byt číslo 24 – dvojizbový
Jana Čierna trvale bytom Podhradská 5 Sučany, byt číslo 25 – trojizbový
Jana Petrovová trvale bytom Fatranská cesta 93 Sučany, byt číslo 26 – garzónka
Martina Vrábová trvale bytom Mierová 211 Sučany, byt číslo 27 – dvojizbový
Mgr. Juraj Bella trvale bytom Jilemnického 51 Martin, byt číslo 28 – dvojizbový
Radka Slavkovská trvale bytom Hviezdoslavova 1 Sučany, byt číslo 29 – dvojizbový
Andrej Kučka trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 30 – dvojizbový
3. poschodie
Zuzana Šinglárová trvale bytom Hrabinská 6 Sučany, byt číslo 31 – dvojizbový
Gabriela Záborská trvale bytom Družstevná 1 Sučany, byt číslo 32 – trojizbový
Michaela Hlaďová trvale bytom Tehelná 9 Sučany, byt číslo 33 – trojizbový
Ctibor Matula trvale bytom Gorkého 51 Martin, byt číslo 34 – dvojizbový
Viera Jašeková trvale bytom Lesná 21 Vrútky, byt číslo 35 – trojizbový
Emil Burza trvale bytom Jilemnického 284 Sučany, byt číslo 36 – garzónka
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Marek Florek trvale bytom Pod Brezinou 13 Sučany, byt číslo 37 – dvojizbový
Ľubomír Kráľ trvale bytom Turč. Kľačany 13, byt číslo 38 – dvojizbový
Patrik Lutišan trvale bytom Komenského 14 Sučany, byt číslo 39 – dvojizbový
Martina Feriancová trvale bytom 29. augusta 74 Sučany, byt číslo 40 – dvojizbový
II. schvaľuje :
poradovník na pridelenie štyridsiatich bytov v bytovom dome č. 879 na ul. Hradiská
nasledovne:
prízemie
Vladimír Kopčiak trvale bytom Slovenské Ďarmoty 2, byt číslo 1 – dvojizbový
Roman Bukový trvale bytom Tehelná 3 Sučany, byt číslo 2 – trojizbový
Dagmar Pušková trvale bytom Pri Váhu 7 Sučany, byt číslo 3 – trojizbový
Miriam Belicová trvale bytom Ratkovo 44, byt číslo 4 – dvojizbový
Agáta Pušková, trvale bytom 29. augusta 74/101 Sučany, byt číslo 5 – dvojizbový
Jozef Schneider trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 6 – garzónka
Marcela Gellenová trvale bytom Pod Brezinou 8 Sučany, byt číslo 7 – dvojizbový
Silvia Kvapilová trvale bytom Podhradská cesta 3 Sučany, byt číslo 8 – dvojizbový
Kristína Kozáková trvale bytom Tehelná 7 Sučany, byt číslo 9 – dvojizbový
Lucia Vatolíková trvale bytom Bystrička 314, byt číslo 10 – dvojizbový
1. poschodie
Michal Fašianok trvale bytom Makovického 10 Martin, byt číslo 11 – dvojizbový
Peter Slobodník trvale bytom Tehelná 3 Sučany, byt číslo 12 – trojizbový
Martina Langová trvale bytom Hradiská 14 Sučany, byt číslo 13 – trojizbový
Helena Kučková trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 14 – dvojizbový
Samuel Páluš trvale bytom Stará Hradská 48 Sučany, byt číslo 15 – trojizbový
Mgr. Filip Bajči trvale bytom Budovateľská 4 Turany, byt číslo 16 – garzónka
Janka Ďuríková trvale bytom Pionierska 9 Sučany, byt číslo 17 – dvojizbový
Ivana Kapustová trvale bytom Tehelná 3 Sučany, byt číslo 18 – dvojizbový
Lenka Rendková trvale bytom Štúrova 6 Sučany, byt číslo 19 – dvojizbový
Tomáš Hradil trvale bytom 1.Mája 83 Podhradie, byt číslo 20 – dvojizbový
2. poschodie
Stanislav Sajdák trvale bytom Vážska 53 Krpeľany, byt číslo 21 – dvojizbový
Tatiana Lorinczová trvale bytom Fatranská cesta 25 Sučany, byt číslo 22 – trojizbový
Katarína Gallová trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 23 – trojizbový
Miroslava Laciková trvale bytom 29. augusta 101 Sučany, byt číslo 24 – dvojizbový
Jana Čierna trvale bytom Podhradská 5 Sučany, byt číslo 25 – trojizbový
Jana Petrovová trvale bytom Fatranská cesta 93 Sučany, byt číslo 26 – garzónka
Martina Vrábová trvale bytom Mierová 211 Sučany, byt číslo 27 – dvojizbový
Mgr. Juraj Bella trvale bytom Jilemnického 51 Martin, byt číslo 28 – dvojizbový
Radka Slavkovská trvale bytom Hviezdoslavova 1 Sučany, byt číslo 29 – dvojizbový
Andrej Kučka trvale bytom Osloboditeľov 3 Sučany, byt číslo 30 – dvojizbový
3. poschodie
Zuzana Šinglárová trvale bytom Hrabinská 6 Sučany, byt číslo 31 – dvojizbový
Gabriela Záborská trvale bytom Družstevná 1 Sučany, byt číslo 32 – trojizbový
Michaela Hlaďová trvale bytom Tehelná 9 Sučany, byt číslo 33 – trojizbový
8
Uznesenia z rokovania Obecného zastupiteľstva v Sučanoch
konaného 12. decembra 2019

Ctibor Matula trvale bytom Gorkého 51 Martin, byt číslo 34 – dvojizbový
Viera Jašeková trvale bytom Lesná 21 Vrútky, byt číslo 35 – trojizbový
Emil Burza trvale bytom Jilemnického 284 Sučany, byt číslo 36 – garzónka
Marek Florek trvale bytom Pod Brezinou 13 Sučany, byt číslo 37 – dvojizbový
Ľubomír Kráľ trvale bytom Turč. Kľačany 13, byt číslo 38 – dvojizbový
Patrik Lutišan trvale bytom Komenského 14 Sučany, byt číslo 39 – dvojizbový
Martina Feriancová trvale bytom 29. augusta 74 Sučany, byt číslo 40 – dvojizbový
Uznesenie č. 202 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh poradovníka náhradníkov pre pridelenie obecných nájomných bytov v bytovom dome č.
879 na ul. Hradiská:
Por.
číslo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Meno a priezvisko
Soboličová Marcela
Katarína Sajdáková
Janíček Jakub
Hubová Zuzana
Tomčík Marek
Bajčiová Viera
Bizoňová Lucia
Šimko Boris
Jesenský Andrej
Boráková Eva
Hlavatová Michaela
Pochybová Silvia
Frnda Martin
Kaplan Cyril
Piader Richard
Konušová Monika
Kocperová Beáta
Hadová Dáša
Kondek Maroš
Horniak Miloš

Žiadaný byt
3-izb.
2-izb.
2-izb.
3-izb.
2-izb.
2-3-izb.
2-3-izb.
3-izb.
2-izb.
2-3-izb.
2-3-izb.
2-3-izb.
3-izb.
3-izb.
2-izb.
3-izb.
2-izb.
Garzónka
2-izb.
3-izb.

Trv.pobyt
Sučany
Mošovce

Martin
Sučany
Sučany
Turany
Sučany
Or.Polho.
T.Jaseno
Sučany
Sučany
Turany
Valča
Sučany
Turany
Martin
Sučany
Šútovo
Sučany
Sučany

II. schvaľuje
Poradovník náhradníkov pre pridelenie obecných nájomných bytov v bytovom dome č. 879 na
ul. Hradiská
Por.
číslo:
1.
2.
3.

Meno a priezvisko
Soboličová Marcela
Katarína Sajdáková
Janíček Jakub

Žiadaný byt
3-izb.
2-izb.
2-izb.

Trv.pobyt
Sučany
Mošovce

Martin
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hubová Zuzana
Tomčík Marek
Bajčiová Viera
Bizoňová Lucia
Šimko Boris
Jesenský Andrej
Boráková Eva
Hlavatová Michaela
Pochybová Silvia
Frnda Martin
Kaplan Cyril
Piader Richard
Konušová Monika
Kocperová Beáta
Hadová Dáša
Kondek Maroš
Horniak Miloš

3-izb.
2-izb.
2-3-izb.
2-3-izb.
3-izb.
2-izb.
2-3-izb.
2-3-izb.
2-3-izb.
3-izb.
3-izb.
2-izb.
3-izb.
2-izb.
Garzónka
2-izb.
3-izb.

Sučany
Sučany
Turany
Sučany
Or.Polho.
T.Jaseno
Sučany
Sučany
Turany
Valča
Sučany
Turany
Martin
Sučany
Šútovo
Sučany
Sučany

Uznesenie č. 203 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Predĺženie nájomných zmlúv do 31.12.2020 pre:
- Veroniku Facunovú (Pri Váhu 10A),
- Ivetu Facunovú (Pri Váhu 10B),
- Angelu Cickovú (Partizánska 24),
- Eriku Cickovú (Partizánska 24),
- Martina Pušku (Partizánska 24),
- Luciu Kroščenovú (Pri Váhu 9/3),
- Lukáša Kroščena (Pri Váhu 9/2),
- Alexandra Kroščena (Pri Váhu 9/3),
- Mareka Cicku (Partizánska 24).
II. schvaľuje :
Predĺženie nájomných zmlúv do 31.12.2020 pre:
- Veroniku Facunovú (Pri Váhu 10A),
- Ivetu Facunovú (Pri Váhu 10B),
- Angelu Cickovú (Partizánska 24),
- Eriku Cickovú (Partizánska 24),
- Martina Pušku (Partizánska 24),
- Luciu Kroščenovú (Pri Váhu 9/3),
- Lukáša Kroščena (Pri Váhu 9/2),
- Alexandra Kroščena (Pri Váhu 9/3),
- Mareka Cicku (Partizánska 24).
Uznesenie č. 204 / 2019
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Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
predĺženie nájomných zmlúv pre:
- Agátu Puškovú (29. augusta 74/101),
- Miroslavu Lacikovú (29. augusta 74/101),
- Viliama Kľučku (29. augusta 74/101).
II. neschvaľuje :
predĺženie nájomných zmlúv pre:
- Agátu Puškovú (29. augusta 74/101),
- Miroslavu Lacikovú (29. augusta 74/101),
- Viliama Kľučku (29. augusta 74/101).
Uznesenie č. 205 /2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
informácie o projektoch a realizovaných investičných zámeroch v obci Sučany
/BD 40BJ Hradiská, optická sieť, kompostéry, futbalové šatne / závlaha, zámer výstavby spol.
RRA, a.s., zámer výstavby spol. MATE, s.r.o. a zámer výstavby spol. VOLZ, s.r.o.,
rekonštrukcia podlahy stolnotenisovej haly a.i./
II. berie na vedomie
informácie o projektoch a realizovaných investičných zámeroch v obci Sučany
/BD 40BJ Hradiská, optická sieť, kompostéry, futbalové šatne / závlaha, zámer výstavby spol.
RRA, a.s., zámer výstavby spol. MATE, s.r.o. a zámer výstavby spol. VOLZ, s.r.o.
rekonštrukcia podlahy stolnotenisovej haly a.i./
Uznesenie č. 206 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo autoremedúru uznesenia č. 103/ 2019 z pôvodného znenia:
“Uznesenie č. 103/ 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021" na projekt „Kontajnerové šatne FO Tatran Sučany“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 16.666,67 € v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.
II. schvaľuje
podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby,
rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021" na projekt
„Kontajnerové šatne FO Tatran Sučany“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 16.666,67 € v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.”
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na nové znenie:
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021" na projekt „vybudovanie závlahového systému
futbalového ihriska v Sučanoch“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 3.919,- € v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.
II. schvaľuje
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021" na projekt „vybudovanie závlahovvého systému
futbalového ihriska v Sučanoch“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 3.919,- € v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.
II. schvaľuje nové znenie uznesenia 103/2019 :
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021" na projekt „vybudovanie závlahovvého systému
futbalového ihriska v Sučanoch“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 3.919,- € v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.
II. schvaľuje
návrh Futbalového oddielu Tatran Sučany na podanie žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku z projektu SFZ "Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej
infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021" na projekt „vybudovanie závlahovvého systému
futbalového ihriska v Sučanoch“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu v
maximálnej výške 3.919,- € v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku.
Uznesenie č. 207/ 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo autoremedúru uznesenia č. 171/ 2019 z pôvodného znenia
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Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu vo výške 8.000,- Eur Nadácie Slovenskej
sporiteľne z výzvy “na predkladanie projektov v 2. ročníku grantového programu #mamnato”
na revitalizáciu priestoru okolo studničky na Hradiskách (osadenie altánku, lavičiek, ohniska,
zeleň a.i.)
- zabezpečenie realizácie projektu v maximálnej výške 8.500,- Eur v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
II. schvaľuje :
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu vo výške 8.000,- Eur Nadácie Slovenskej
sporiteľne z výzvy “na predkladanie projektov v 2. ročníku grantového programu #mamnato”
na revitalizáciu priestoru okolo studničky na Hradiskách (osadenie altánku, lavičiek, ohniska,
zeleň a.i.)
- zabezpečenie realizácie projektu v maximálnej výške 8.500,- Eur v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci
na nové znenie:
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu vo výške do 15.000,- Eur na revitalizáciu priestoru
okolo studničky na Hradiskách (napr. osadenie altánku, lavičiek, ohniska, výsadba zelene,
vyžľabovanie toku studničky, a.i.)
- zabezpečenie realizácie projektu z poskytnutého grantu so spoluúčasťou na financovaní v
maximálnej výške 500,- Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
II. schvaľuje :
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu vo výške do 15.000,- Eur na revitalizáciu priestoru
okolo studničky na Hradiskách (napr. osadenie altánku, lavičiek, ohniska, výsadba zelene,
vyžľabovanie toku studničky, a.i.)
- zabezpečenie realizácie projektu z poskytnutého grantu so spoluúčasťou na financovaní v
maximálnej výške 500,- Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
II. schvaľuje nové znenie uznesenia 171/ 2019:
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu vo výške do 15.000,- Eur na revitalizáciu priestoru
okolo studničky na Hradiskách (napr. osadenie altánku, lavičiek, ohniska, výsadba zelene,
vyžľabovanie toku studničky, a.i.)
- zabezpečenie realizácie projektu z poskytnutého grantu so spoluúčasťou na financovaní v
maximálnej výške 500,- Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
II. schvaľuje :
- predloženie žiadosti o poskytnutie grantu vo výške do 15.000,- Eur na revitalizáciu priestoru
okolo studničky na Hradiskách (napr. osadenie altánku, lavičiek, ohniska, výsadba zelene,
vyžľabovanie toku studničky, a.i.)
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- zabezpečenie realizácie projektu z poskytnutého grantu so spoluúčasťou na financovaní v
maximálnej výške 500,- Eur v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
Uznesenie č. 208 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
investičný zámer spoločnosti RRA, a.s. Žilina, IČO 52 478 424, IBV Diely na pozemkoch KN
3245, 3246 katastrálne územie Sučany.
II. neschvaľuje :
investičný zámer spoločnosti RRA, a.s. Žilina, IČO 52 478 424, IBV Diely na pozemkoch KN
3245, 3246 katastrálne územie Sučany z dôvodu nevyhovujúceho dopravného napojenia.
Uznesenie č. 209 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
investičný zámer spoločnosti MATE, s.r.o. Žilina, IČO 36 394 335 na pozemku KN 4551/138
katastrálne územie Sučany.
II. schvaľuje :
investičný zámer spoločnosti MATE, a.s. Žilina, IČO 36 394 335 na pozemku KN 4551/138
katastrálne územie Sučany.
Uznesenie č. 210 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
investičný zámer spoločnosti VOLZ, s. r. o., s.r.o. Martin, IČO 52 364 887 na pozemku KN
2959/2,2 959/3, 2959/6, 2960/3, 2965/1, 2966/2, 2966/81, 2966/82, 2966/127, 2966/70
katastrálne územie Sučany.
II. schvaľuje :
investičný zámer spoločnosti VOLZ, s. r. o., s.r.o. Martin, IČO 52 364 887 na pozemku KN
2959/2, 2959/3, 2959/6, 2960/3, 2965/1, 2966/2, 2966/81, 2966/82, 2966/127, 2966/70
katastrálne územie Sučany.
Uznesenie č. 211 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu a čistopisu územného plánu obce
Sučany Ministerstvu dopravy a výstavby
b) financovanie návrhu a čistopisu územného plánu vo výške najmenej 20 % z celkových
oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona,
c) záväzok obce Sučany, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie obce Sučany “Územný plán obce Sučany” potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi obcou Sučany a Ministerstvom dopravy,
výstavby
II. schvaľuje :
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a) predloženie žiadosti o dotáciu na vypracovanie návrhu a čistopisu územného plánu obce
Sučany Ministerstvu dopravy a výstavby
b) financovanie návrhu a čistopisu územného plánu vo výške najmenej 20 % z celkových
oprávnených nákladov na účel dotácie podľa § 2 zákona,
c) záväzok obce Sučany, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej
dokumentácie obce Sučany “Územný plán obce Sučany” potrvá najviac tri roky od
uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi obcou Sučany a Ministerstvom dopravy,
výstavby
Uznesenie č. 212 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
informáciu o stave súdneho konania s p. Miroslavom Stanovským o zaplatenie 156.365,63
Eur s prísl.
II. berie na vedomie
informáciu o stave súdneho konania s p. Miroslavom Stanovským o zaplatenie 156.365,63
Eur s prísl.
Uznesenie č. 213 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
návrh na udelenie mandátu starostovi obce na rokovanie o uzatvorení dohody o urovnaní
všetkých sporných nárokov a ich príslušenstva vo vzťahu s p. Miroslavom Stanovským
II. schvaľuje
návrh na udelenie mandátu starostovi obce na rokovanie o uzatvorení dohody o urovnaní
všetkých sporných nárokov a ich príslušenstva vo vzťahu s p. Miroslavom Stanovským
Uznesenie č. 214 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
informáciu o prerokovaní pripomienok ku konceptu ÚPN-O Sučany a Súborné stanovisko ku
konceptu riešenia ÚPN-O
II. berie na vedomie
informáciu o prerokovaní pripomienok ku konceptu ÚPN-O Sučany a Súborné stanovisko ku
konceptu riešenia ÚPN-O
Uznesenie č. 215 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh plánu kultúrnych akcií na rok 2020 od komisie kultúry a športu a komisie sociálnej,
zdravotnej a mládeže
II. schvaľuje
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Plán kultúrnych akcií komisie kultúry a športu na rok 2020 s doplnením akcie Deň lekárov
komisie sociálnej, zdravotnej a mládeže
Uznesenie č. 216 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Futbalový oddiel Tatran Sučany z rozpočtu obce Sučany na
rok 2019 zo dňa 30.10.2019 vo výške 2000 € na rozvoj športu mládeže a obyvateľov obce,
rozvoj a údržbu majetku obce a na zabezpečenie činnosti FO.
II. neschvaľuje
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Futbalový oddiel Tatran Sučany z rozpočtu obce Sučany na
rok 2019 zo dňa 30.10.2019 vo výške 1000 € na rozvoj športu mládeže a obyvateľov obce,
rozvoj a údržbu majetku obce a na zabezpečenie činnosti FO.
Uznesenie č. 217 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Futbalový oddiel Tatran Sučany z rozpočtu obce Sučany na
rok 2019 zo dňa 30.10.2019 vo výške 2000 € na rozvoj športu mládeže a obyvateľov obce,
rozvoj a údržbu majetku obce a na zabezpečenie činnosti FO.
II. schvaľuje
Žiadosť o poskytnutie dotácie pre Futbalový oddiel Tatran Sučany z rozpočtu obce Sučany na
rok 2019 zo dňa 30.10.2019 vo výške 2000 € na rozvoj športu mládeže a obyvateľov obce,
rozvoj a údržbu majetku obce a na zabezpečenie činnosti FO.
Uznesenie č. 218 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov
I. prerokovalo
Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 a Návrh Programového rozpočtu obce Sučany na
roky 2020 – 2022 s nasledovnou zmenou Programového rozpočtu obce Sučany na roky 2020
– 2022 oproti zverejnenému zneniu:
- zmena bodu 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov prvá tabuľka v časti „na r. 2020 až
2022“ zo sumy 12.000,- Eur na 15.600,- Eur
- zmena bodu 9.6 Investičné akcie tabuľka v časti r. 2020 zo sumy 16021,- Eur na sumu
2.319.540,- a r. 2021 a 2022 na sumu 0,- Eur.
II. berie na vedomie
a návrh rozpočtu na roky 2020 a 2022
b odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu na roky 2020 – 2022
III. schvaľuje
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Rozpočet obce na roky 2020 – 2022 a Návrh Programového rozpočtu obce Sučany na roky
2020 – 2022 s nasledovnou zmenou Programového rozpočtu obce Sučany na roky 2020 –
2022 oproti zverejnenému zneniu:
- zmena bodu 1.3 Činnosť samosprávnych orgánov prvá tabuľka v časti „na r. 2020 až
2022“ zo sumy 12.000,- Eur na 15.600,- Eur
- zmena bodu 9.6 Investičné akcie tabuľka v časti r. 2020 zo sumy 16021,- Eur na sumu
2.319.540,- a r. 2021 a 2022 na sumu 0,- Eur.
Uznesenie č. 219 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2019 k 12.12. 2019
Bežné výdavky:
Všeobecný materiál – kontajnery
V 633006
05.1.0
Všeobecný materiál – verejná zeleň
V 633006
05.1.0
Zber, odvoz a uskl.odpadu-poplatok
V 637005
05.1.0
Biologicky rozložiteľný odpad
V 637005
05.1.0
Ostatné služby
V 637005
05.1.0
Zber, odvoz a uskladnenie odpadu
V 637005
05.1.0
Zber nebezpečného odpadu
V 637005
05.1.0
Zber odpadového skla
V 637005
05.1.0
Likvidácia čiernych skládok
V 637005
05.1.0
Zber plastov
V 637005
05.1.0

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

+
+
+
+
+
-

2 510,00
295,00
5 000,00
3 300,00
480,00
5 480,00
300,00
2 580,00
1 350,00
1 875,00

Údržba RKD a zariadení
Ostatné služby
Príspevok na TV a šport
Oprava telových. a šport.zariadení

V 635006
V 637005
V 642001
V 635006

08.2.0
01.1.1
08.1.0
08.1.0

41
41
41
41

+
+
-

4 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00

Kapitálové výdavky:
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Nákup pozemkov

V 717002
V 711001

04.5.1
06.6.0

46
46

- 15 129,54
+ 15 129,54

II. schvaľuje
Zmenu rozpočtu obce pre rok 2019 k 12.12. 2019
Bežné výdavky:
Všeobecný materiál – kontajnery
V 633006
Všeobecný materiál – verejná zeleň
V 633006
Zber, odvoz a uskl.odpadu-poplatok
V 637005
Biologicky rozložiteľný odpad
V 637005
Ostatné služby
V 637005
Zber, odvoz a uskladnenie odpadu
V 637005
Zber nebezpečného odpadu
V 637005
Zber odpadového skla
V 637005
Likvidácia čiernych skládok
V 637005
Zber plastov
V 637005

05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0
05.1.0

41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

+
+
+
+
+
-

Údržba RKD a zariadení

08.2.0

41

+ 4 000,00

V 635006

2 510,00
295,00
5 000,00
3 300,00
480,00
5 480,00
300,00
2 580,00
1 350,00
1 875,00
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Ostatné služby

V 637005

01.1.1

41

- 4 000,00

Kapitálové výdavky:
Rekonštrukcia komunikácií a chodníkov
Nákup pozemkov
Príspevok na TV a šport
Oprava telových. a šport.zariadení

V 717002
V 711001
V 642001
V 635006

04.5.1
06.6.0
08.1.0
08.1.0

46
46
41
41

- 15 129,54
+ 15 129,54
+ 2 000,00
- 2 000,00

Uznesenie č. 220 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh predsedníčky komisie kultúry a športu na vymenovanie p. Danuši Pročkovej za člena
komisie kultúry a športu
II. menuje
p. Danušu Pročkovú za člena komisie kultúry a športu
Uznesenie č. 221 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany
II. berie na vedomie
správy z činnosti komisií OcZ obce Sučany
Uznesenie č. 222 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh na vyradenie majetku:
Počítač č. OTE495 Notebook ASUS K53SV + príslušenstvo (Intel Core i5, RAMGB, HDD
750GB, display 15.6“ 1366x768, OS Win7 Pro) s obstarávacou cenou 825,- Eur, zaradený do
majetku obce r. 2012 z dôvodu že je morálne a fyzicky zastaraný a nefunkčný pre poškodenie
základovej dosky.
II. schvaľuje
vyradenie majetku:
Počítač č. OTE495 Notebook ASUS K53SV + príslušenstvo (Intel Core i5, RAMGB, HDD
750GB, display 15.6“ 1366x768, OS Win7 Pro) s obstarávacou cenou 825,- Eur, zaradený do
majetku r. 2012
Uznesenie č. 223 / 2019
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch
I. prerokovalo
Návrh na vypracovanie dodatku k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach v zmysle predloženého
návrhu.
II. schvaľuje
Návrh na vypracovanie dodatku k VZN č. 6/2014 o miestnych daniach v zmysle predloženého
návrhu.
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Návrhová komisia:
Mgr. Ďaďová Veronika
Mgr. Pecková Gabriela
Martin Rybár
starosta obce
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