Zápisnica
zo 4. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,
konaného dňa 25.06.2019
___________________________________________________________________________
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Individuálna výročná správa obce Šútovce za rok 2018.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
6. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2018.
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019.
8. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019.
9. Rôzne.
10. Návrh na uznesenie.
11. Diskusia.
12. Záver.

K bodu 1 Otvorenie
Zasadnutie OZ v zmysle §12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zvolal
a otvoril starosta Bc. Miroslav Rajčo, ktorý privítal prítomných. Starosta konštatoval, že počet
prítomných poslancov je nadpolovičný a OZ je uznášania schopné. Povedal že, predložený
návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli ale navrhol zmenu programu
o niektoré body následne dal hlasovať o schválení zmeny tohto programu. Poslanci schválili
zmenu navrhovaného programu nasledovne:
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

5
0
0
0

Uznesenie IV/2019 č. 34/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
zmenu programu rokovania Obecného zastupiteľstva v Šútovciach.
B. s c h v a ľ u j e
podľa § 12 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. Program
rokovania OcZ dňa 25.06.2019 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra z dôvodu vzdania sa funkcie.
Individuálna výročná správa obce Šútovce za rok 2018.
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6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
7. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2018.
8. Rôzne.
9. Návrh na uznesenie.
10. Diskusia.
11. Záver.
K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Ivana Pánisová a za overovateľov zápisnice p.
Dana Sucháňová a p. Imrich Bárczi.
Uznesenie IV/2019 č. 35/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. u r č u j e
Za zapisovateľku Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice p. Danu
Suchaňovú a p . Imricha Bárcziho.
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
V tomto bode starosta spomenul že uznesenie č. 13/2018 ostáva naďalej v plnení.
Uznesenie IV/2019 č. 36/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z obecného zasadnutia dňa 10.12.2018, uznesenie č.
13/2018 je v plnení.
K bodu 4 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra z dôvodu vzdania sa funkcie.
Starosta prečítal vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce, ktoré bolo doručené do
podateľne OcÚ. Vyhlásila sa nová voľba HK z dôvodu vzdania sa funkcie súčasného HK
obce p. Ing. Jozefa Kretta, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva
25.09.2019 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Šútovce. Obecné zastupiteľstvo určilo pracovný
pomer hlavného kontrolóra na kratší pracovný čas s úväzkom 2 hod./týždeň, t.j. 5,33%
z plného úväzku 37,5 hod./týždeň. Deň nástupu do zamestnania bude 01.10.2019. Starosta
ešte prečítal kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce, ktoré budú
zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce vo výberovom konaní. Poslanci OZ sa
dohodli že uchádzači svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného
kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ doručia na adresu Obec Šútovce, Šútovce č.39, 972 01 pošta
Bojnice najneskôr do 09.09.2019 do 16:00 hod. Otváranie obálok a kontrolu splnenia
podmienok vykoná OZ v Šútovciach priamo na rokovaní OcZ., ktoré sa bude konať dňa
25.09.2019 o 17:00 hod.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

5
0
0
0
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Uznesenie IV/2019 č. 37/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov svojim
uznesením č. 37/2019 zo dňa 25.06.2019 uznieslo na týchto ďalších podrobnostiach o
spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitostiach prihlášky na túto
voľbu : Voľba hlavného kontrolóra obce sa uskutoční na zasadnutí obecného
zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.09.2019 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ
Šútovce. Dôvodom voľby je vzdanie sa funkcie terajšieho hlavného kontrolóra obce.
Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je v zmysle zákona o obecnom zriadení šesť
rokov.
V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného
kontrolóra na kratší pracovný čas, s úväzkom 2,00 hod./týždeň, t. j. 5,33 % z
plného úväzku 37,50 hod./týždeň. Zároveň povoľuje prácu vykonávať v režime
nerovnomerne rozvrhnutého pracovného času v zmysle § 87 Zákona NR SR č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení. Deň nástupu do zamestnania je
01.10.2019.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
1. kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
2. náležitosti prihlášky :
- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (tel.
číslo)
- poskytnúť údaje k výpisu registra trestov
- úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
- štruktúrovaný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom vykonania
voľby hlavného kontrolóra v obecnom zastupiteľstve Obce Šútovce
3. ďalšie predpoklady :
- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o
účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych
predpisov,
- užívateľské ovládanie počítača,
- občianska a morálna bezúhonnosť
4. spôsob a vykonanie voľby :
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v
zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu : Obec Šútovce, Obecný úrad Šútovce č. 39,PSČ 972 01
najneskôr do 09.09.2019 do 16:00 hod. alebo ju odovzdá v tom istom termíne a čase
na obecnom úradu v Šútovciach.
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Otváranie obálok a kontrolu splnenia podmienok vykoná Obecné zastupiteľstvo
v Šútovciach priamo na rokovaní OcZ, ktoré sa bude konať dňa 25.09.2019
o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Šútovciach, v bode voľba hlavného
kontrolóra obce.
Každý uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok, kde budú povedané mená
uchádzačov, a to, či splnili, alebo nesplnili stanovené podmienky. Z kandidátov, ktorí
budú spĺňať požadované podmienky, bude vykonaná v zmysle § 18a, ods. 3, zákona o
obecnom zriadení voľba hlavného kontrolóra obce Šútovce.

K bodu 5 Individuálna výročná správa obce Šútovce za rok 2018.
Starosta predložil individuálnu výročnú správu obce za rok 2018, ktorú vypracovala p. Ing.
Jaroslava Hýblová. Starosta povedal že bola zverejnená na úradnej tabuli a webovej stránke
obce a následne bola rozposlaná aj e-mailom poslancom OcZ a HK obce. Poslanci OcZ
nemali žiadne pripomienky k individuálnej výročnej správe obce Šútovce za rok 2018 a tak ju
následne schválili.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

5
0
0
0

Uznesenie IV/2019 č. 38/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Individuálnu výročnú správu obce Šútovce za rok 2018.

K bodu 6 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
Starosta obce prečítal stanovisko hlavného kontrolóra obce Šútovce, ktoré predložil hlavný
kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett.
Uznesenie IV/2019 č. 39/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2018.
K bodu 7 Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce za rok 2018
Starosta predložil Záverečný účet obce za rok 2018, ktorý vypracovala p. Ing. Jaroslava
Hýblová. Starosta povedal že bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce
a následne bol rozposlaný aj e-mailom poslancom OcZ a HK obce. Poslanci OcZ nemali
žiadne pripomienky k záverečnému účtu obce Šútovce za rok 2018 a tak schválili záverečný
účet a celoročné hospodárenie bez výhrad. Ďalej schválili ešte tvorbu rezervného fondu na
základe pripomienky p. Ing. Jozefa Kretta v odbornom stanovisku.
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Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

5
0
0
0

Uznesenie IV/2019 č. 40/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Šútovce za rok 2018.

Uznesenie IV/2019 č. 41/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Tvorbu rezervného fondu vo výške 11 715,32 €.

Uznesenie IV/2019 č. 42/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Nepovinnú tvorbu rezervného fondu vo výške 7 238,26 € (zostatok neúčelových finančných
prostriedkov v banke a pokladni k 31.12.2018 po odpočte povinnej tvorby RF)

K bodu 8. Rôzne
Do bodu rôzne starosta spomenul že nám prišlo rozhodnutie o schválení žiadosti
o poskytnutie NFP projektu Zberný dvor Šútovce s výškou príspevku 816 911,28 EUR. Do
konca roka by sa mal tento projekt zrealizovať.
K bodu 9. Návrh na uznesenie
Starosta prečítal Návrh na uznesenie.
K bodu 10. Diskusia
Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.
K bodu 11 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie OcZ ukončil
o 19:00 hod.
Zapísala: Bc. Ivana Pánisová .......................................
Overovatelia:
Dana Sucháňová

..................................................

Imrich Bárczi

..................................................

V Šútovciach dňa 25.06.2019
starosta obce:...................................................
Bc. Miroslav Rajčo
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