
              Uznesenie  
z 5 schôdze Obecného zastupiteľstva v Šútovciach 

konanej dňa  21.09.2015 v 7. volebnom období 2014-2018. 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo  Š ú t o v c e  

 

1  k procedurálnym  veciam    

 

Uznesenie  č. 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

1. U r č u j e  

Za overovateľov zápisnice  p:  Jarmila Považanová 

                                                        p.  Ing. Viktor Pekár 

 

2  k rozpočtové opatrenie    6/2015   
Uznesenie  č. 35/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 1. Berie na vedomie 

Rozpočtové opatrenie  zmenou rozpočtu č.6/2015 

 

3  k rozpočtové opatrenie    7/2015   
 

Uznesenie  č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

 1. Berie na vedomie 

 Rozpočtové opatrenie  zmenou rozpočtu č.7/2015 

1. Schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie  zmenou rozpočtu č.7/2015 

         

4 k Informácia o plnení a čerpaní fin. prostriedkov za DO a DSO za              

01-08/2015  

 

Uznesenie  č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  
            

 1. Berie na vedomie 

Informácia o plnení a čerpaní fin. prostriedkov za DO a DSO za 01-08/2015 
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5 k Stanovisko HK k čerpaniu úveru zo SZRB na modernizáciu VO 

 

Uznesenie  č. 38/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  
            

 1. Berie na vedomie 

Stanovisko HK k čerpaniu úveru zo SZRB na modernizáciu VO 

 
6 k návrhu novému spôsobu upratovania  
 

Uznesenie  č. 39/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  
            

 1. Berie na vedomie 

Informácia o plnení a čerpaní fin. prostriedkov za DO a DSO za 01-08/2015 

 
7 k návrhu realizovania pozemkových úprav 
 

Uznesenie  č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  
            

 1. Berie na vedomie 

Návrh projektu realizovania pozemkových úprav v k.ú. – Horné Šútovce 

       - Dolné Šútovce 

 

1. Schvaľuje 

Návrh projektu realizovania pozemkových úprav v k.ú. – Horné Šútovce 

                 - Dolné Šútovce 

 

8 k zabezpečeniu financovania NFP k projektu Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Šútovce formou  úveru zo SZRB  
 

Uznesenie  č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  
            

 Berie na vedomie 

 

1.prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  na financovanie investičnej 

akcie: ,,Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šútovce“ za podmienok dohodnutých 

v úverovej zmluve. Vo výške  63 117, 34 EUR na nenávratný finančný príspevok  

z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast kód výzvy- KaHR-

22VS-1501, kód žiadosti NFP25120221049 

 

2. zabezpečenie  úveru formou blankozmenky obce 
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3. úpravu rozpočtu na rok 2015 v súvislosti s prijatím  úveru 

 

 Schvaľuje  

 

1.prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  na financovanie investičnej 

akcie: ,,Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šútovce“ za podmienok dohodnutých 

v úverovej zmluve. Vo výške  63 117, 34 EUR na nenávratný finančný príspevok  

z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast kód výzvy- KaHR-

22VS-1501, kód žiadosti NFP25120221049 

 

2. zabezpečenie  úveru formou blankozmenky obce 

 

3. úpravu rozpočtu na rok 2015 v súvislosti s prijatím  úveru 

 

9 k zabezpečeniu spolufinancovania k projektu Modernizácia verejného 

osvetlenia v obci Šútovce formou  úveru zo SZRB  
 

Uznesenie  č. 42/2015 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  
            

 Berie na vedomie 

 

1.prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  na financovanie investičnej 

akcie: ,,Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šútovce“ za podmienok dohodnutých 

v úverovej zmluve. Vo výške  3 321,96 EUR na vlastné zdroje  z Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast kód výzvy- KaHR-22VS-1501, kód žiadosti 

NFP25120221049 

 

2. zabezpečenie  úveru formou blankozmenky obce 

 

3. úpravu rozpočtu na rok 2015 v súvislosti s prijatím  úveru 

 

 Schvaľuje  

 

1.prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s.  na financovanie investičnej 

akcie: ,,Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šútovce“ za podmienok dohodnutých 

v úverovej zmluve. Vo výške  3 321,96 EUR na vlastné zdroje  z Operačného programu 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast kód výzvy- KaHR-22VS-1501, kód žiadosti 

NFP25120221049 

 

2. zabezpečenie  úveru formou blankozmenky obce 

 

3. úpravu rozpočtu na rok 2015 v súvislosti s prijatím  úver 
 

Bc.  Miroslav Rajčo 

                Starosta obce Šútovce  
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