
 

Uznesenie 
z 9 schôdze Obecného zastupiteľstva v Šútovciach 

konanej dňa  15.06.2016  v 7. volebnom období 2014-2018. 

___________________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo  Š ú t o v c e  

 

1 ,2  k: Procedurálne  veci    

 

Uznesenie  č. 71/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

1. U r č u j e  

Za overovateľov zápisnice  p:  Ing. Roman Boško 

                 p.   Ing Viktor Pekár 

 

3  k : Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2016   

 
Uznesenie  č. 72/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 1. Berie na vedomie 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.4/2016   

                                              

4  k : Návrh  VZN  č. 1/2016 o krátkodobý prenájom 

 

Uznesenie  č. 73/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

           

1. Schvaľuje 

 Návrh VZN č. 1/2016 o úhradách za používanie zariadení a úhrady za krátkodobý 

 prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku a poplatkov v podmienkach obce 

 Šútovce 
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5 k : Nariadenie starostu obce č. 2/2016 o Registratúrnom poriadku 

 

Uznesenie  č. 74/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce         

 

1. Schvaľuje 

      Nariadenie starostu obce Šútovce č. 2/2016 o registratúrnom poriadku  

obce Šútovce s prílohami  

        

6 k :Návrh  VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom  

 

Uznesenie  č. 75/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

 1. Berie na vedomie 

Návrh VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

7 k :Návrh  plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 hlavného 

kontrolóra obce 

 

Uznesenie  č. 76/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

 1. Schvaľuje 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 hlavného kontrolóra obce 

                                             

8 k : Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za 

rok 2015   

 

Uznesenie  č. 77/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

1. Berie na vedomie         

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015   
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8 /1 k : Správa nezávislého audítora k rozpočtovému hospodáreniu za rok  

2015   

 

Uznesenie  č. 78/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

 1 . Berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2015  

 

8 /2 k : Návrh Záverečného účtu obce Šútovce a rozpočtové hospodárenie 

za rok 2015   

 

Uznesenie  č. 79/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

 

 1 . schvaľuje 

Záverečný účet  a celoročné hospodárenie obce Šútovce za rok 2015 bez výhrad  

 

        

        

9 k:  Žiadosť o prenájom ornej pôdy p. č. 752/14 a návrh nájomnej zmluvy 

na poľnohospodársku pôdu 
 

Uznesenie  č. 80/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

1.  Schvaľuje 

           Žiadosť o prenájom ornej pôdy p. č. 752/14 a návrh nájomnej zmluvy na 

poľnohospodársku pôdu s Ing. Martinom Nemcom 

 

        

10 k:  k Zriadeniu materskej školy  
 

Uznesenie  č. 81/2016 

Obecné zastupiteľstvo  Šútovce  

            

1.  Schvaľuje 

           Zriadenie materskej školy v prízemných priestoroch bytového domu súpisné číslo 112 

evidovanej na LV č. 709 k.ú. Horné Šútovce na  p.č. 262/3.  

 

 

 

Bc.  Miroslav Rajčo 

                   starosta obce Šútovce 
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