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Zápisnica 
zo 7. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,  

konaného dňa 30.03.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 

1.   Otvorenie   

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.   Kontrola plnenia uznesení.  

4.   Schválenie nájomných zmlúv v bytovom dome.  

5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šútovce v roku 2019.  

6.   Poukázanie dotácie na OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.  

7.   Rôzne.   

8.   Diskusia. 

9.   Návrh na uznesenie.  

10. 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  a webovej stránke obce. Starosta 

navrhol zmenu programu, o doplnenie jedného bodu rokovania a to návrh na prijatie úveru zo 

SZRB na prefinancovanie NFP (komunálna technika).  Následne dal hlasovať o schválení  

zmeny tohto programu. Poslanci schválili program rokovania s navrhnutou zmenou. 

    
Uznesenie VII/2020 č. 61/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e   na vedomie  

zmenu programu, doplnenie 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 30.03.2020 nasledovne: 

 

1.   Otvorenie   

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.   Kontrola plnenia uznesení.  

4.   Schválenie nájomných zmlúv v bytovom dome.   

5.   Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šútovce v roku 2019. 

6.   Poukázanie dotácie na OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.  

7.   Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na prefinancovanie NFP (komunálna technika). 

8.   Rôzne 

9.   Diskusia  

10. Návrh na uznesenie.  
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11. Záver.  

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Dana 

Sucháňová, Ing. Viktor Pekár 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í:  -  

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Ivana Pánisová a za overovateľov zápisnice p. 

Jarmila Považanová  a p. Ing. Viktor  Pekár  

 

Uznesenie VII/2020 č. 62/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. u r č u j e  

Za zapisovateľku  Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice Jarmilu 

Považanovú a Ing. Viktora Pekára.   

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

Neboli žiadne uznesenia z minulej schôdze ktoré by sa mali splniť.  

 

 Uznesenie VII/2020 č. 63/2020 

 Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

K bodu 4 Schválenie nájomných zmlúv v bytovom dome. 

Skonačili nám platnosti nájomných zmlúv u niektorých nájomníkoch, sú to títo nájomníci: 

Ivan Patoč, Tibor Škraban, Vladislav Špak, Jaroslav Pešan, Štefan Marko, Juraj Rosina, 

Blanka Múčková, Valéria Mederová, Zuzana Ondrušková. Starosta povedal že zo zákona sa 

predlžuje nájomná zmluva na tri roky. Poslanci súhlasili s predĺžením nájomných zmlúv na 

ďalšie tri roky.   

 

Uznesenie VII/2020 č. 64/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. b e r i e  na v e d o m i e 

 Schválenie nájomných zmlúv v bytovom dome na obdobie 3 rokov.  

  

B. s ch v a ľ  u j e   

 Schválenie nájomných zmlúv v bytovom dome na obdobie 3 rokov.   
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Dana 

Sucháňová, Ing. Viktor Pekár 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

K bodu 5 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šútovce v roku 2019.  

Starosta obce predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti nakoľko sa p. kontrolórka Ing. 

Kamila Topoľská ospravedlnila, že sa nemôže zúčastniť na zasadnutí OZ. V správe pre OcZ 

píše, že nastúpila do funkcie hlavnej kontrolórky v roku 2019 a že v stanovenom termíne 

podala starostovi obce majetkové priznanie pri nástupe do funkcie. V roku 2019 nemala 

schválený plán kontrolnej činnosti nakoľko OZ zasadalo po zvolení hlavnej kontrolórky iba 

jeden raz a následne sa schválil plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. Z ďalších úloh 

ktoré plní hlavný kontrolór vypracovala: odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 

2020, ako aj viacročného rozpočtu na roky 2021 – 2022, ktorý OZ schválilo dňa 09.12.2019. 

Ďalej sa zúčastňovala vzdelávania na aktuálne témy, ktoré vyplynuli z legislatívneho procesu 

a novelizácie zákonov v oblasti činnosti obce. Poslanci OZ zobrali správu o kontrolnej 

činnosti na vedomie.     

 

Uznesenie VII/2020 č. 65/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. berie na v e d o m i e  

 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šútovce v roku 2019. 
 

K bodu 6 Poukázanie dotácie na OECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.   

Starosta predložil návrh na poukázanie dotácie na obecný podnik v sume 4000 EUR. Poslanci 

OZ nemali pripomienky a tak schválili poukázanie dotácie z obce Šútovce na OBECNÝ 

PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. v sume 4000 EUR. 

 

Uznesenie VII/2020 č. 66/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. berie na v e d o m i e  

 Poukázanie dotácie na OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. v sume 4000 EUR.  

 

 B. schvaľuje  

 Dotáciu na OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. v sume 4000 EUR.  
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5   

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5  

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Dana 

Sucháňová, Ing. Viktor Pekár 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

K bodu 7 Návrh na prijatie úveru SZRB, a.s. na prefinancovanie NFP (komunálna 

technika)   

Starosta predložil poslancom návrh na prijatie úveru SZRB, a.s. na prefinancovanie NFB 

k projektu komunálna technika. Jedná sa o úver v sume 99 900 eur, ktorý nám celý preplatia ´. 

Jediné čo budeme financovať sú úroky počas čerpania úveru. Poslanci zobrali návrh na 

prijatie úveru SZRB, a.s. na prefinancovanie NFP (kumunálna technika) na vedomie 

a následne tento návrh schválili.  

 

Uznesenie VII/2020 č. 67/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. b e r i e na vedomie  

Návrh na prijatie úveru SZRB, a.s. na prefinancovanie NFP (komunálna technika)  

B. s c h v a ľ u j e  
Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 99 900 EUR  

na prefinancovanie NFP (komunálna technika) 
 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Dana 

Sucháňová, Ing. Viktor Pekár 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

K bodu 8 Diskusia 
Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.  

 

K bodu 9 Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenia boli povedané a schválené počas jednotlivých bodoch rokovania.   

 

K bodu 10 Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie OZ ukončil 

o 16:20 hod.  

 

Zapísala: Bc. Ivana Pánisová ....................................... 
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Overovatelia: 

Jarmila Považanová      .................................................. 

 

Ing. Viktor Pekár       .................................................. 

 

 

V Šútovciach dňa 30.03.2020 

 starosta obce:................................................... 

    Bc. Miroslav Rajčo 

            

       


