
Uznesenie 
z 8 schôdze Obecného zastupiteľstva v Šútovciach 

konanej dňa  04.05.2016  v 7. volebnom období 2014-2018. 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo  Š ú t o v c e  

 

1  k procedurálnym  veciam    

 

Uznesenie  č. 62/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

1. U r č u j e  

Za overovateľov zápisnice  p:  Manduchová Marianna 

                p.    Ing Viktor Pekár 

 

2  k návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2016   

 
Uznesenie  č. 63/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 1. Berie na vedomie 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2/2016   

                                              

3  k žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce p. Hrdej Zuzane 

Uznesenie  č. 64/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

 1. Berie na vedomie 

  Žiadosť dotáciu z rozpočtu obce  p. Hrdej Zuzany a nepriaznivej soc. ekonomickej 

situácie z dôvodu  úmrtia manžela vo výške 100€              

1. Schvaľuje 
 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce  p. Hrdej Zuzany a nepriaznivej soc. ekonomickej situácie 
z dôvodu  úmrtia manžela vo výške 100€ 
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4 k Individuálnej výročnej správe obce Šútovce za rok 2015 

Uznesenie  č. 65/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce         

 

1. Berie na vedomie 

     Individuálnu výročnú správu obce Šútovce za rok 2015 

1. Schvaľuje 

      Individuálnu výročnú správu obce Šútovce za rok 2015 

         

5 k Správe nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a Dodatok 

správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 

obce Šútovce k 31.12.2015  

Uznesenie  č. 66/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

 1. Berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2015 a dodatok správy 

audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou obce Šútovce k 31.12.2015  

 

6 k stanovisku HK k čerpaniu úveru zo SZRB a.s. 
 

Uznesenie  č. 67/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

 1. Berie na vedomie 

Stanovisko hlavného kontrolóra k čerpaniu úveru so SZRB a.s. bez námietok 

a odporúča prijať úver so SZRB a.s. 

                                              

8 k čerpania úveru SZRB na dofinancovanie ,, Multifunkčného ihriska“ 
 

Uznesenie  č. 68/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

1. Berie na vedomie         

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

investičnej akcie: ,,Vybudovanie multifunkčného ihriska v obci Šútovce“ vo výške  20 000 

EUR , za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. 

2. zabezpečenie  úveru formou blankozmenky obce. 

 

Schvaľuje  

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

investičnej akcie: ,,Vybudovanie multifunkčného iriska v obci Šútovce“ vo výške  20 000 

EUR , za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. 

2. zabezpečenie  úveru formou blankozmenky obce. 
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7  k návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016   

 

Uznesenie  č. 69/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

 1 1. Berie na vedomie 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016          

1. Schvaľuje 

 Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2016 
 

8 k zmluve s obcou Držková  v ČR 

 

Uznesenie  č. 70/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

1. Berie na vedomie 

  Zmluvu na cezhraničnú spoluprácu s obcou Držková v ČR 

 

1.  Schvaľuje 

Zmluvu na cezhraničnú spoluprácu s obcou Držková v ČR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc.  Miroslav Rajčo 

                Starosta obce Šútovce  
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