Zápisnica
z 3. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,
konaného dňa 29.04.2019
___________________________________________________________________________
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh na použitie fin. prostriedkov z rezervného fondu na odstránenie havarijnej
situácie (sanácia oporného múru - multifunkčné ihrisko).
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Návrh správy z kontroly HK.
Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na prefinancovanie NFP (sanácia nelegálnej
skládky).
Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na dofinancovanie prístavby materskej školy.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Diskusia.
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 so zmenou v bode č. 4 kde zmenili že,
návrh na použitie finančných prostriedkov bude z prebytku hospodárenia z minulého roka.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

Uznesenie III/2019 č. 21/2019
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 29.04.2019 nasledovne:
1.
2.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.

Kontrola plnenia uznesení.
Návrh na použitie fin. prostriedkov z prebytku hospodárenia z minulého roka na
odstránenie havarijnej situácie (sanácia oporného múru - multifunkčné ihrisko).
Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018.
Návrh správy z kontroly HK.
Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na prefinancovanie NFP (sanácia nelegálnej
skládky).
Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na dofinancovanie prístavby materskej školy.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019.
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019.
Rôzne.
Návrh na uznesenie.
Diskusia.
Záver.

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Ivana Pánisová a za overovateľov zápisnice p. Ing.
Viktor Pekár a p. Marianna Mandúchová.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

Uznesenie III/2019 č. 22/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. u r č u j e
Za zapisovateľku Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice p. Ing. Viktora
Pekára a p. Mariannu Mandúchovú.
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. S vlastníkmi pozemkov to bolo prerokované ale
toto uznesenie zatiaľ ostáva ďalej v plnení.
Uznesenie III/2019 č. 23/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z obecného zasadnutia dňa 10.12.2018, uznesenie je
v plnení.

2

K bodu 4 Návrh na použitie finančných prostriedkov z prebytku hospodárenia minulého
roka na odstránenie havarijnej situácie (sanácia oporného múru – multifunkčné ihrisko)
Starosta povedal že pred dvoma týždňami išiel okolo ihriska a všimol si že, sa nakláňa, padá
smerom do cesty. Bude to treba čo najskôr opraviť a je potrebné spraviť tam oporný múr
preto potrebujeme požiť tieto prostriedky z prebytku hospodárenia na opravu. Použijeme na to
1500 eur.
Uznesenie III/2019 č. 24/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Návrh na použitie fin. prostriedkov z prebytku hospodárenia minulého roka
na odstránenie havarijnej situácie (sanácia oporného múru - multifunkčné ihrisko)
B. s c h v a ľ u j e
V zmysle § 10, ods. 9 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znp. použitie prostriedkov z prebytku hospodárenia minulého roka
vo výške 1 500 € na pokrytie bežných výdavkov spojených so sanáciou múru na
multifunkčnom ihrisku.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

K bodu 5 Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018
Hlavný kontrolór obce vykonal kontrolu v zmysle § 18 f, ods. 1, písmena e) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Predniesol správu
o kontrolnej činnosti obecnému zastupiteľstvo kde píše že, rokovania OZ v roku 2018 sa
konali v termínoch 28.02.,09.05., 20.08. a 10.12.2018, ktoré bolo ustanovujúcim zasadnutím
novozvoleného OZ a starostu obce. Tu upozornil že nebol dodržaný termín medzi
zasadnutiami, ktorý by mal byť raz za tri mesiace. Čo sa týka uznesení povedal že, prijatých
bolo 56 uznesení. Upozornil na jedno poverovacie uznesenie č. 5/2018, ktorým OZ poveruje
poslankyňu Mariannu Mandúchovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta ods. 5. tretia veta a ods. 6 tretia veta
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Nakoľko v tomto
uznesení je chyba v citovaných ustanoveniach zákona o obecnom zriadení odporučil toto
uznesenie zrušiť a prijať nové uznesenie so správne uvedenými ustanoveniami zákona.
Skonštatoval, že týmto bola vykonaná kontrola plnenia uznesení prijatých OZ
v predchádzajúcom období, so zameraním sa hlavne na 2. polrok 2018. Na záver odporučil
správu OZ o kontrolnej činnosti HK obce Šútovce v roku 2018 zobrať na vedomie.
Uznesenie III/2019 č. 25/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti HK za rok 2018.
K bodu 6 Návrh správy z kontroly HK.
Hlavný kontrolór predložil návrh správy z kontroly, ktorej cieľom bolo overiť objektívny stav
kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a vnútornými aktmi riadenia, ako aj overiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané
ustanovenia zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v z.n.z.d v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv,
objednávok a faktúr za obdobie 01.01.2017 do 31.08.2017. Na záver odporučil návrh správy z
kontroly zobrať na vedomie.
Uznesenie III/2019 č. 26/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Návrh správy z kontroly HK.
K bodu 7 Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na prefinancovanie NFP (sanácia
nelegálnej skládky)
Starosta preložil návrh na prijatie úveru, povedal, že tu ide o preklenovací úver kde sa
požičajú peniaze a zaplatí faktúra a následne keď nám budú peniaze refundované z PPA tak sa
vrátia naspäť do Banky. Úver sa zoberie zo SZRB, ktorá mala najlepšie podmienky
z oslovených bánk.
Uznesenie III/2019 č. 27/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Návrh na prijatie úveru SZRB, a.s. na prefinancovanie NFP ( sanácia nelegálnej
skládky) a stanovisko HK k úveru.
B. s c h v a ľ u j e
Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 50 000 EUR
na prefinancovanie NFP (sanácia nelegálnej skládky).
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

K bodu 8 Návrh na prijatie úveru SZRB a.s. na dofinancovanie prístavky materskej školy
Starosta predložil návrh na prijatie úveru, povedal že, by sme si zobrali 20000 eur a z tohto by
sme postupne čerpali peniaze. Ak by sa to spravilo za menej tak potom by sa ten úver stopol.
Respektíve by sme to mohli urobiť aj z rozpočtu ale keďže nás tlačí čas a chceli by sme do
začiatku septembra aby bola rekonštrukcia hotová potrebujeme mať rezervu, nakoľko máme 7
žiadostí do MŠ a treba to rozšíriť. P. Ing. Jozef Krett ešte dodal že k týmto dvom úverom nám dá
stanovisko že úver môžeme čerpať lebo to ekonomické ukazovatele dovoľujú.
Uznesenie III/2019 č. 28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Návrh na prijatie úveru SZRB, a.s. na dofinancovanie prístavby materskej školy
a stanovisko HK k úveru.
B. s c h v a ľ u j e
Prijatie úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 20 000 EUR
na dofinancovanie prístavby materskej školy.

Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1
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K bodu 9 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
Starosta prečítal návrh na zmenu rozpočtu , ktorý predložila p. Ing. Jaroslava Hýblová. Bola tu
jedna zmena rozpočtu, kde sme splatili vklad do s.r.o.
Uznesenie III/2019 č. 29/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019

Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

K bodu 10 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtových opatrením č. 2/2019
Starosta prečítal návrh na zmenu rozpočtu , ktorý predložila p. Ing. Jaroslava Hýblová. V tejto
zmene rozpočtu bola zapracovaná sanácia oporného múru MFI a úver na rozšírenie kapacity MŠ
aj zo zapracovaním úroku.
Uznesenie III/2019 č. 30/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019

Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

K bodu 11. Rôzne
V bode rôzne starosta spomenul že, od 01.05.2019 bude fungovať na obecnom úrade
kancelária MAS MAGURA STRÁŽOV nakoľko sídlo MAS je na Šútovce 39, bude v
bývalom archíve a archív sa presťahuje do bývalej klubovne , MAS nám bude za prenájom
nebytových priestorov kancelárie platiť mesačne 350 eur. Doplnil to do tohto bodu lebo tu
musí byť tiež prijaté uznesenie.
Uznesenie III/2019 č. 31/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Kanceláriu MAS MAGURA – STRÁŽOV, Šútovce č. 39.

Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

5

K bodu 12. Návrh na uznesenie
Starosta prečítal Návrh na uznesenie. P. Ing. Jozef Krett doplnil starostu aby nezabudol
v návrhu na uznesenie doplniť uznesenie kde zruší uznesenie č. 5/2018, ktoré poveruje
poslankyňu Mariannu Mandúchovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva
nakoľko v tomto uznesení je chyba v citovaných ustanoveniach zákona a prijať nové už
opravené uznesenie.
K bodu 13. Diskusia
P. Považanová: Chcem sa opýtať či sa neschvaľujú Správy o kontrolnej činnosti.
P. starosta odpovedal že správy o kontrolnej činnosti a správy z kontroly sa berú len na
vedomie.
p. Adámik: Chcem sa opýtať, že by bolo dobre spraviť niečo s rozhlasom pri nás lebo keď sa
hlási v rozhlase tak to nepočujeme. P. starosta odpovedal že, to príde pozrieť.
p. Adámik: Mala by sa spevniť cesta pri nás čo ide smerom na zrážku. P. starosta sa dohodol ,
že sa v pondelok 06.05.2019 o 08:00 hod zastaví u p. Adámika a že, tú cestu pozrú a doriešia
ako sa bude ďalej postupovať aby sa cesta spevnila. Ostatné otázky boli v priebehu
zastupiteľstva k jednotlivým bodom.
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:
Ing. Viktor Pekár

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

Marianna Mandúchová

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

V Šútovciach dňa 29.04.2019
starosta obce:...................................................
Bc. Miroslav Rajčo
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