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Zápisnica 
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Šútovce,  

konaného dňa 10.12.2018    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 

Návrh programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva:  

Hymna SR. 

Otvorenie. 

Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

Informácia predsedníčky miestnej komisie o výsledkoch volieb do obecného 

zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu. 

Zloženie sľubu starostu obce a poslancov OcZ. 

Príhovor starostu obce. 

 

Prestávka 

  

1. Schválenie programu rokovania OcZ.  

2. Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce. 

3. Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 

Šútovce.  

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ.  

5. Určenie platu starostu obce. 

a)  Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a vyhliadkové rozpočty na roky 2020 a 2021. 

b)  Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok  

 2019 a k vyhliadkovým rozpočtom na roky 2020 a 2021. 

13. Správa hlavného kontrolóra  o činnosti a výsledku kontrol.  

14. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.    

15. Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.  

16. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

17. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018. 

18. Prerokovanie návrhu p. Čičmanca Rastislava, bytom Šútovce 193, o usporiadaní 

 pozemku parc. Reg. C-KN č. 434/5 k.ú. H.Šútovce.  

19. Rôzne 

20. Interpelácia poslancov. 

21. Diskusia.  

22. Záver. 

 

Otvorenie a Hymna SR 
Zasadnutie OZ po odznení štátnej hymny SR v zmysle § 12 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. 

v znení neskorších predpisov otvoril starosta Bc. Miroslav Rajčo, ktorý privítal prítomných 

a prečítal návrh programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva.   

 

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená p. Bc. Ivana Pánisová a za overovateľov zápisnice p. 

Ing. Viktor Pekár a p. Marianna Mandúchová.  
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Informácia predsedníčky MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a o 

výsledku voľby starostu. 
Prítomní boli predsedníčkou MVK Michaelou Rajčovou oboznámení podľa zápisnice 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 

10.11.2018, o počte získaných hlasov na funkciu starostu obce a poslancov obecného 

zastupiteľstva. 

 

Zloženie sľubu starostu obce a poslancov OcZ. 

Na základe výsledkov volieb na funkciu starostu obce Šútovce a v zmysle § 13 ods. 2 zákon, 

novozvolený starosta Bc. Miroslav Rajčo zložil sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom.  

Na základe výsledkov volieb na funkciu poslancov obecného zastupiteľstva obce Šútovce 

a v zmysle § 26 zákona, novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Dana Sucháňová, Ing. 

Viktor Pekár, Marianna Mandúchová, Imrich Bárczi a Jarmila Považanová, zložili sľub 

poslanca obecného zastupiteľstva a potvrdili ho každý svojim podpisom.  

 

Príhovor starostu obce.   

Po zložení sľubu vystúpil novozvolený starosta Bc. Miroslav Rajčo. Úvodom svojho 

vystúpenia poďakoval občanom našej obce za prejavenú dôveru vo voľbách do orgánov 

samosprávy, ktoré sa konali 10.11.2018, kde získal takmer 84 % platných hlasov. Poďakoval 

poslancom za prácu počas predchádzajúceho obdobia, poďakoval členom kultúrnej komisie, 

pracovníkom obecného úradu za vykonanú prácu. Zablahoželal zvoleným poslancom 

obecného zastupiteľstva k úspechu vo voľbách. V závere sa chcel poďakovať svojej rodine za 

zázemie, ktoré mu vytvárajú za ich trpezlivosť a dôveru.  

 

Uznesenie I/2018 č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. u r č u j e  

za zapisovateľku p. Ivanu Pánisovú a overovateľov zápisnice p. Mariannu 

Mandúchovú, a  Ing. Viktora Pekára.  

B. b e r i e   na vedomie  

1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce, konané dňa 10. 11. 2018 

2. vystúpenie novozvoleného starostu obce. 

C. k o n š t a t u j e 

1. novozvolený starosta obce Bc. Miroslav Rajčo, zložil a podpisom potvrdil 

zákonom  predpísaný sľub  starostu obce, 

2. novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili a podpisom potvrdili 

zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Imrich Bárczi, 

Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár, Jarmila Považanová, Dana Sucháňová. 

3. novozvolený starosta obce a novozvolení poslanci OcZ podpisom potvrdili čestné 

vyhlásenie k nezlučiteľnosti funkcií. Čestné vyhlásenia sú prílohou k zápisnici. 

 

K bodu 1 Schválenie programu rokovania OcZ.   

2. Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce. 

3. Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Šútovce.  

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ.  

5. Určenie platu starostu obce. 

6. a)   Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a vyhliadkové rozpočty na roky 2020 a 2021. 

    b)   Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrh rozpočtu obce Šútovce na rok  

         2019 a k vyhliadkovým rozpočtom na roky 2020 a 2021. 

7. Správa hlavného kontrolóra  o činnosti a výsledku kontrol.  
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8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019.    

9. Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.  

10. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018. 

12. Prerokovanie návrhu p. Čičmanca Rastislava, bytom Šútovce 193, o usporiadaní  

       pozemku parc. Reg. C-KN č. 434/5 k.ú. H.Šútovce.  

13. Rôzne 

14. Interpelácia poslancov. 

15. Diskusia.  

16. Záver. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie I/2018 č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e   na vedomie  

             program 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 10.12.2018 nasledovne: 

1. Schválenie programu  rokovania OcZ. 

2. Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce. 

3. Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 

Šútovce. 

4. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ. 

5. Určenie platu starostu obce. 

6. a)   Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a vyhliadkové rozpočty na roky 2020 a 2021. 

b) Odborné stanovisko  hlavného  kontrolóra obce  k  návrhu  rozpočtu obce Šútovce 

na rok 2019 a k vyhliadkovým rozpočtom na roky 2020 a 2021. 

7. Správa hlavného  kontrolóra o činnosti a výsledku kontrol. 

8. Plán  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  obce  na  I. polrok  2019. 

9. Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce. 

10. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

11. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018.  

12. Prekovanie návrhu p. Čičmanca Rastislava, bytom Šútovce 193, o usporiadaní 

pozemku  parc. Reg. C-KN č. 434/5 k.ú. H. Šútovce. 

13. Rôzne. 

14. Interpelácia poslancov. 

15. Diskusia.  

16. Záver. 

 

K bodu 2 Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce.  

Starosta predložil Návrh VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce, ktorý bol 

podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zverejnení 15 dní pred rokovaním OcZ na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Dal do 

povedomia hlavne Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2018 kde sú určené ceny za prenájom hrobového 

miesta a to detský hrob: 5€/10 rokov, jedno hrob: 10€/10 rokov, dvoj hrob:20€/10 rokov 
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a urna 5€/ 10 rokov. Ďalej informoval prítomných že sme uzatvorili zmluvu so spoločnosťou 

3W Slovakia s.r.o., ktorá nám vypracovala pasportizáciu cintorínov a zriadili nám portál 

www.virtuálnycintorin.sk kde môžete nájsť podľa mapy jednotlivé hroby a že nájomné 

zmluvy za hrobové miesta budeme uzatvárať v priebehu roka 2019. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie I/2018 č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. b e r i e   na vedomie  

Návrh VZN č. 2/2018  Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce. 

B. s c h v a ľ u j e    

VZN č. 2/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šútovce. 

 

K bodu 3 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v obci Šútovce.  

Starosta predložil Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 

ktorý bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov zverejnení 15 dní pred rokovaním OcZ na úradnej tabuli a webovej stránke obce. 

Vysvetlil prečo sa zvyšuje poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ďalej 

informoval prítomných  že v mesiacoch február/marec budeme odovzdávať domácnostiam 

kompostéry na biologicky rozložiteľný odpad. Ďalej spomenul že pripravujeme brožúrku kde 

je vysvetlené prečo sa zvyšuje poplatok a ako môžeme tomu predísť v ďalších rokoch a že 

túto brožúrku budeme v priebehu decembra rozdávať do schránok.  

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie I/2018 č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. r u š í 
Návrh VZN č.  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci 

Šútovce. 

      B.  s c h v a ľ u j e    

VZN č. 1/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Šútovce. 

 

K bodu 4 Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutie OcZ. 
Starosta navrhol na poverenie poslankyňu Mariannu Mandúchovú, oprávnenú zvolať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona. Návrh bol schválený.  

 

Uznesenie I/2018 č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

p o v e r u j e 

poslankyňu, Mariannu Mandúchovú, zvolávaním a vedením zasadnutí obecného 

zastupiteľstva  v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia 

http://www.virtuálnycintorin.sk/
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veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

K bodu 5 Určenie platu starostu. 

starostovi obce patri plat v zmysle ust. § 3 a § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. 

Obecné zastupiteľstvo môže tento plat podľa § 3 a § 4 zvýšiť až o 60%. Obecné 

zastupiteľstvo plat starostu obce podľa § 3 a § 4 zvyšuje o 20%.  

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie I/2018 č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

u r č u j e 

na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení v z. n. p. a § 4 ods. 2, 2. veta 

zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 

a primátorov miest v z. n. p. – zvýšenie minimálneho platu starostu o 20 %, s účinnosťou 

od 01.12.2018. 

 

K bodu 6 a),b) Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a vyhliadkové roky 2020 a 2021. 

a Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu. 

Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2019 a vyhliadkové roky 2020 a 2021 poslancom 

OcZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním 

OcZ. Rozpočet na rok 2019 je záväzný a môže sa meniť len prípadnými zmenami rozpočtu, 

rozpočty na roky 2020-2021 sú len informatívne. Celkový rozpočet obce na rok 2019 je 

plánovaný ako vyrovnaný, keď celkové príjmy vo výške 301 945 € sa rovnajú celkovým 

výdavkom obce v tomto roku. Značná plánovaná výška celkového rozpočtu obce na rok 2019 

je spôsobená zámerom uskutočniť v tomto roku dve investičné akcie v celkovej výške 94 750 

€. Jedná sa o odstránenie nelegálnej skládky za 49 750  a zberný dvor za 45 000 €. Oba tieto 

investičné akcie obec plánuje prefinancovať z úverových prostriedkov ale je predpoklad 

rýchleho splatenia úverových prostriedkov nakoľko tieto investičné zámery bude obec 

realizovať so spoluúčasťou finančných prostriedkov zo  ŠR. K predloženému návrhu 

predniesol starosta obce stanovisko hlavného kontrolóra, ktorý sa ospravedlnil za neúčasťa 

kde odporučil poslancom OcZ rozpočet na rok 2019 schváliť a rozpočty na roky 2020 a 2021 

zobrať na vedomie. Predložený rozpočet poslanci schválili.  

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 
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Uznesenie I/2018 č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. b e r i e   na vedomie 

1. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 a vyhliadkové rozpočty na roky 2020 - 2021. 

2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok 2019 

a k vyhliadkovým rozpočtom na roky 2020 a 2021. 

B. s c h v a ľ u j e 

Rozpočet obce Šútovce na rok 2019 ako vyrovnaný v celkovej výške 301 945.00 

EUR. 

 

Príjmy: obec                    301 945.00 EUR  (v tom: MŠ  originálne kompetencie)  

                  ----------------------------------------------------------- 

             Celkom príjmy                 301 945.00  EUR 

 

Výdavky:                        301 945.00 EUR  (v tom: MŠ  originálne kompetencie)         

 

     -------------------------------------------------------- 

            Celkom výdavky                301 945.00  EUR 

 

K bodu 7  Správa hlavného kontrolóra o činnosti výsledku kontrol.  

Starosta prečítal správu z kontroly, ktorú predložil p. Ing. Jozef Krett hlavný kontrolór obce. 

Kde vykonal kontrolu plnenia uznesení OZ prijatých v predchádzajúcom období. Kontrola 

bola vykonaná v období od 10.10.2018 do 15.10.2018. Záver z kontroly: V kontrolovanom 

období sa uskutočnili dve zasadnutia OZ na týchto zasadnutia bolo prijatých spolu 23 

uznesení. Z týchto uznesení bolo 14 schvaľovacích  a 7 uzneseniami bolo niečo zobraté na 

vedomie a 2 uzneseniami bola určená zapisovateľka zápisnice. V kontrolovanom období 

nebolo žiadne poverovacie ani ukladacie uznesenie. Nakoniec len hlavný kontrolór 

skonštatoval že zasadnutia OZ boli zvolané v zmysle § 12 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v.z.n.z., ktorý hovorí že zasadnutie OZ sa zvoláva podľa potreby, 

najmenej raz za tri mesiace. 

 

Uznesenie I/2018 č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie 

Správu hlavného kontrolóra o činnosti a výsledkoch kontrol.  

 

K bodu 8 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 

Starosta obce prečítal poslancom plán kontrolnej činnosti HK na I polrok 2019, ktorý 

prekladá p. Ing Jozef Krett, ktorý sa ospravedlnil za neúčasť. Predložený plán poslanci 

schválili a je prílohou zápisnice. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

Uznesenie I/2018 č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

     A. s c h v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2019. 
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K bodu 9 Žiadosť jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce. 
Starosta predložil poslancom žiadosť na dotáciu z rozpočtu obce v sume 350 €, o ktorú 

Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO č. 09 Šútovce zastúpená predsedníčkou p. Bernardou 

Patočou každý rok žiada. Poslanci predloženú žiadosť zobrali na vedomie a následne 

schválili.  

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie I/2018 č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie 

 Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce. 

B. s c h v a ľ u j e 

Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 350 €. 

 

K bodu 10 Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

Prítomní boli oboznámení s návrhom kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

 

Uznesenie I/2018 č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie 

Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

B. s c h v a ľ u j e 

Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

K bodu 11 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018. 

Starosta prečítal poslancom návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2018, 

ktorý predkladá p. Ing. Jaroslava Hýblová.  

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie I/2018 č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie 

 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018.. 

B. s c h v a ľ u j e 

 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.3/2018. 
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K bodu 12 Prerokovanie návrhu p. Čičmanca Rastislava, bytom Šútovce 193, 

o vysporiadaní pozemku parc. Reg. C-KN č. 434/5 k.ú. H. Šútovce. 

Starosta prečítal poslancom návrh na vysporiadanie vzťahov k pozemku, ktorý bol doručený 

dňa 08.10.2018 do podateľne OÚ, kde p. Čičmanec píše že, predmetný pozemok ma vo 

svojom osobnom vlastníctve ale uvedený pozemok tvorí časť miestnej komunikácie pričom 

ho nemôže užívať k svojmu prospechu. Preto navrhujem obci aby mi za časť pozemku platila 

nájom  vo výške 50 €/ročne. Dňa 02.11.2018 mu bola doručená odpoveď že podľa § 4 zákona 

č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod 

stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, ak nemá vlastník stavby ( v tomto prípade obec ako vlastník miestnej 

komunikácie) ku dňu účinnosti citovaného zákona k pozemku pod stavbou zmluvne 

dohodnuté iné právo, vzniká vo verejnom záujme k pozemku pod stavbou užívanému 

vlastníkom stavby dňom účinnosti zákona v prospech vlastníka stavby právo zodpovedajúce 

vecnému bremenu. Vlastník teda musí strpieť vecné bremeno. Prerokovanie návrhu p. 

Čičmanca Rastislava, bytom Šútovce 193, o usporiadaní pozemku parc. Reg. C-KN č. 434/5 

k.ú. H. Šútovce sa zobralo na vedomie a starosta navrhol že, dá pripraviť návrh GO plánu 

o novom usporiadaní a rozšírení miestnej komunikácie pri pozemku parc. Reg. C-KN č. 434/5 

k.ú. H. Šútovce do 31.1.1019 a následne to prerokuje s vlastníkmi dotknutých nehnuteľnosti 

s prípravou dohody do 31.03.2019. 

 

Uznesenie I/2018 č. 13/2018 

A. b e r i e na vedomie 

 Prekovanie návrhu p. Čičmanca Rastislava, bytom Šútovce 193, o usporiadaní 

pozemku  parc. Reg. C-KN č. 434/5 k.ú. H. Šútovce.  

B. p o v e r u j e  

Starostu obce prípravou návrhu GO plánu o novom usporiadaní a rozšírení miestnej 

komunikácie pri pozemku  parc. Reg. C-KN č. 434/5 k.ú. H. Šútovce do 31.01.2019. 

Následne prerokovať s vlastníkmi dotknutých nehnuteľnosti a prípravou záväznej 

dohody do 31.03.2019.   

 

K bodu 13 Rôzne  

 - 

K bodu 14 Interpelácia poslancov  

 - 

K bodu 15. Diskusia  

 

K bodu 16 Záver  

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

o 18:30 hod.  

 

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

 

Overovatelia: 

Marianna Mandúchová     .................................................. 

 

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

 

V Šútovciach dňa 10.12.2018 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 
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