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Zápisnica 
z 2. schôdze Obecného zastupiteľstva  Obce Šútovce,  

konaného dňa 23.01.2019    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 

    1.     Otvorenie. 

    2.     Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

    3.     Kontrola plnenia uznesení. 

    4.     Menovanie členov komisií obce Šútovce. 

    5.     Menovanie zástupcu starostu obce Šútovce. 

    6.     Návrh VZN č.1/2019 Zásady odmeňovania volených zástupcov obce. 

    7.     Zmena nájomníkov v bytovom dome. 

    8.     Rôzne. 

    9.     Návrh na uznesenie. 

 10.   Diskusia.  

 11.   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 dal hlasovať o schválení tohto 

programu. Poslanci schválili navrhovaný program bez zmeny.  

    
Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie II/2019 č. 14/2019 

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 23.01.2019 nasledovne: 

 

    1.     Otvorenie. 

    2.     Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

    3.     Kontrola plnenia uznesení. 

    4.     Menovanie členov komisií obce Šútovce. 

    5.     Menovanie zástupcu starostu obce Šútovce. 

    6.     Návrh VZN č.1/2019 Zásady odmeňovania volených zástupcov obce. 

    7.     Zmena nájomníkov v bytovom dome. 

    8.     Rôzne. 
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    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. 

Jarmila Považanová a p. Imrich Bárczi. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie II/2019 č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. u r č u j e  

Za zapisovateľku Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice p. Jarmilu  

Považanovú a p. Imricha Bárcziho. 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

Kontrolu uznesení predložil poslancom starosta obce Bc. Miroslav Rajčo, kde bolo jedno 

poverovacie uznesenie, ktoré poveruje starostu obce prípravou návrhu GO plánu o novom 

usporiadaní a rozšírení miestnej komunikácie pri pozemku parc. Reg C-KN k.ú Horné 

Šutovce do 31.01.2019 a následne prerokovať s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností 

s prípravou záväznej dohody do 31.03.2019. 

  

Uznesenie II/2019 č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ.  

 

K bodu 4 Menovanie členov komisií obce Šútovce 

V zmysle §15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže 

obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie. Navrhli sa dve komisie.  

Komisia obrany a verejného záujmu – predseda Ing. Viktor Pekár, členovia – Dana 

Sucháňová, Marianna Mandúchová, Imrich Bárczi, Jarmila Považanová 

Komisia kultúry, športu a mládeže – predseda Marianna Mandúchová, členovia – Ing. Viktor 

Pekár, Dana Sucháňová, Imrich Bárczi, Jarmila Považanová. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 
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Uznesenie II/2019 č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. b e r i e   na vedomie  

Návrh  

1. Komisia obrany a verejného záujmu:      predseda      Ing. Pekár Viktor   

                                                                     členovia       Dana Sucháňová 
                                                                                          Marianna Mandúchová 

                                                                                          Imrich Bárczi 

                                                                                          Jarmila Považanová 

2. Komisia kultúry, športu a mládeže:        predseda       Manduchová Marianna 

                                                                    členovia        Ing. Pekár Viktor   
                                                                                          Dana Sucháňová 

                                                                                          Imrich Bárczi 

                                                                                          Jarmila Považanová                                                                                                  

B. s c h v a ľ u j e  

 1 . Komisia obrany a verejného záujmu:      predseda     Ing. Pekár Viktor   
                                                                       členovia      Dana Sucháňová 

                                                                                           Manduchová Marianna 

                                                                                           Imrich Bárczi 

                                                                                           Jarmila Považanová 

2. Komisia kultúry, športu a mládeže:        predseda        Manduchová Marianna 

                                                                    členovia         Ing. Pekár Viktor   
                                                                                          Dana Sucháňová 

                                                                                          Imrich Bárczi 

                                                                                          Jarmila Považanová 

 

K bodu 5 Menovanie zástupcu starostu  
Starosta informoval prítomných, že v zmysle ustanovenia §13b ods.1 až 3 zákona poveril 

výkonom funkcie zástupcu starostu obce Šútovce poslanca Ing. Viktora Pekára. 

 

Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

Uznesenie II/2019 č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. s c h v a ľ u j e  

V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov týmto poverujem mojím zastupovaním v rozsahu poverenia zástupcu 

starostu p. Ing. Pekára Viktora.    

 
K bodu 6 Návrh VZN č. 1/2019 Zásady odmeňovania volených zástupcov obce.  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach na základe ustanovenia §11 ods. 4 písm. k) zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva zásady 

odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva. Zásady odmeňovania boli upravené 

v bodoch výšky odmeny. Ročná poskytnutá odmena pre poslanca v úhrne je zmenená na 

600  
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Hlasovanie poslancov  za:  5 

    proti:  0  

    zdržal sa: 0  

    neprítomní: 0 

 

 

Uznesenie II/2018 č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. s c h v a ľ u j e 

VZN č.1/2019 Zásady odmeňovania volených zástupcov obce. 

 

K bodu 7  Zmena nájomníkov v bytovom dome 

Nastala zmena nájomníkov v bytovom dome a to v byte č. 13 kde je nájomca Ivan Cebák 

a manželka Alžbeta a v byte č. 4 kde je nájomca Silvia Chudá.  

   

Uznesenie II/2019 č. 20/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e na vedomie 

Zmena nájomníkov v bytovom dome -   byt č. 13 Cebák Ivan a manželka Alžbeta 

      byt č. 4  Chudá Silvia 

  

K bodu 8. Rôzne  

 - 

K bodu 9. Návrh na uznesenie 

Starosta prečítal Návrh na uznesenie. 

 

K bodu 10. Diskusia 

Otázka bola od p. Ščipákovej či je v pláne robiť chodník popri hlavnej ceste aj od obecného 

úradu smerom k dolnej zástavke ďalej či by sa dalo spraviť parkovisko pred dolným 

cintorínom a či sa pri zastávkach spravia prechody pre chodcov. P starosta povedal že chodník 

je zatiaľ naplánovaný iba po obecný úrad, parkovisko sa pred dolným cintorínom nebude 

robiť a čo sa týka prechodu pre chodcov bolo to v pláne ale jedine kde by sa dal spraviť 

prechod pre chodcov by bolo pri obchode pri zástavkách to nie je možné. Ďalšia otázka od p. 

Hulinyho či by sa nedala dať pri prepadnutej ceste značka pozor chodci. P. starosta povedal že 

sa to nedá. Ešte bola otázka od p. Hulinyho či by sa nemohli zverejniť nájomcovia čo bývajú 

v bytovom dome. P. starosta odpovedal že nájomcovia sa nemôžu zverejňovať. Ešte p. 

starosta dodal že, bol dovezený posledný kamión kompostérov, ešte nám to prídu 

skontrolovať a potom sa budú rozdávať do domácností.     

 

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: 

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

 

Imrich Bárczi       .................................................. 
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V Šútovciach dňa 23.01.2019 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 

            

       


