Zápisnica
z 5. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,
konaného dňa 25.09.2019
___________________________________________________________________________
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Voľba hlavného kontrolóra obce Šútovce
Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky.
Návrh Registratúrneho poriadku.
Návrh na podanie ŽoNFP v opatrení INTERREG cezhraničná spolupráca.
Návrh kompetencie starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať úpravu rozpočtu na položkách aj opakovane
do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.
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 a webovej stránke obce, následne
dal hlasovať o schválení tohto programu. Poslanci schválili program rokovania bez zmeny.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

Uznesenie V/2019 č. 43/2019
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 25.09.2019 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Voľba hlavného kontrolóra obce Šútovce.
Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky.

1

6. Návrh Registratúrneho poriadku.
7. Návrh na podanie ŽoNFP v opatrení INTERREG cezhraničná spolupráca.
8. Návrh kompetencie starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať úpravu rozpočtu na položkách aj opakovane
do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.
9. Rôzne.
10. Návrh na uznesenie.
11. Diskusia.
12. 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. Dana Sucháňová.
Uznesenie V/2019 č. 44/2019
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. Danu Sucháňovú.
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Neboli žiadne uznesenia z minulej schôdze, ktoré by sa mali splniť.
Uznesenie V/2019 č. 45/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení z obecného zasadnutia.
K bodu 4 Voľba hlavného kontrolóra obce Šútovce
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach vyhlásilo v zmysle § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení voľbu hlavného kontrolóra obce Šútovce uznesením č. 37/2019 zo dňa
25.06.2019, pričom určilo deň konania voľby hlavného kontrolóra na 25.09.2019, uzávierka
prihlášok 09.09.2019 a deň nástupu do práce 01.10.2019. Podmienky splnili a do výberového
konania sa prihlásil iba jeden uchádzač a to:
1. Ing. Kamila Topoľská, bytom Majerská ulica 923/2, 971 01 Prievidza
- pracuje v oblasti účtovníctva pre podnikateľské subjekty
Starosta obce predstavil poslancom kandidátku a oboznámil ich s profesijným životopisom,
ktorý kandidátka predložila. Dal priestor pani Ing. Kamile Topoľskej aby povedala niečo
o sebe a pristúpil tak k hlasovaniu. Keďže sa prihlásila iba jedna kandidátka bola jednohlasne
zvolená pani Ing. Kamila Topoľská za hlavnú kontrolórku obce na obdobie 6 rokov.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

2

Uznesenie V/2019 č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Pani Ing. Kamilu Topoľskú za hlavnú kontrolórku obce Šútovce, s dňom nástupu do
práce 01.10.2019 na obdobie 6 rokov. V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné
zastupiteľstvo pracovný pomer hlavnej kontrolórky na kratší pracovný čas, s úväzkom
2,00 hod./týždeň, t. j. 5,33 % z plného úväzku 37,50 hod./týždeň a platom podľa § 18c
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
K bodu 5 Správa nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky.
Starosta oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za
rok 2018. Audit bol ukončený 12.07.2019 a konštatoval súlad s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. Poslanci OZ vzali na vedomie správu z auditu účtovnej závierky
obce Šútovce za rok 2018.
Uznesenie V/2019 č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok 2018.
K bodu 6 Návrh Registratúrneho poriadku.
Starosta oboznámil prítomných s nariadením starostu obce č. 1/2019 o registratúrnom
poriadku. Nakoľko nastali zmeny v zákone č. 410/2015 Z.z. v znení vyhlášky č. 49/2019 Z.z.
o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a tvorbe spisu a nakoľko
sme prešli na elektronický systém správy registratúry Memphis museli sa tieto zmeny
zapracovať do nariadenia. Nariadenie starostu obce č. 1/2019 o registratúrnom poriadku
vypracovala Bc. Ivana Pánisová, ktorá toto nariadenie konzultovala so Štátnym archívom
v Trenčíne, pracovisko Archív Bojnice. Toto nariadenie, Ministerstvo vnútra SR, Štátny
archív v Trenčíne, pracovisko archív Bojnice posúdil a schvaľuje jeho zavedenie do praxe
Obecného úradu v Šútovciach od 01.10.2019. Poslanci OZ vzali na vedomie Nariadenie
starostu obce č. 1/2019 o registratúrnom poriadku.
Uznesenie V/2019 č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Nariadenie starostu obce Šútovce č. 1/2019 o registratúrnom poriadku.
K bodu 7 Návrh na podanie ŽoNFP v opatrení INTERREG cezhraničná spolupráca.
Starosta oboznámil prítomný s návrhom na podanie žiadosti o NFP. Spomenul že už sme
takúto žiadosť podávali ale bola nám zamietnutá, tentoraz vyšla táto výzva na Českej strane,
kde sa bude aj táto žiadosť podávať, takže spolupráca bude s družobnou obcou Držková.
Jedná sa tu o projekt, ktorým by sme mohli opraviť budovu, ktorú sme kúpili a ktorá by mala
v budúcnosti slúžiť ako obecného múzeum. Termín podania žiadosti je do 04.11.2019.
Minimálna celková výška príspevku je 3000 eur a maximálna celková výška príspevku je 30
000 eur. Financovanie je tam 85% eurofondov , 10% zo štátneho rozpočtu
a spolufinancovanie je 5%. P. starosta dodal že zajtra to pôjdu konzultovať aj s p. Ing.
Vojtechom Čičmancom na Moravu a pristúpil k hlasovaniu.
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Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

Uznesenie V/2019 č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Podanie ŽoNFP v opatrení INTERREG cezhraničná spolupráca.

K bodu 8. Návrh kompetencie starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať úpravu rozpočtu na položkách
aj opakovane do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.
Starosta oboznámil prítomných s návrhom na kompetenciu starostovi obce v zmysle § 11, bod
4. písmeno b) č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať úpravu rozpočtu na
položkách aj opakovane do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení. Jedná
sa tu o to aby účtovníčka obce pani Ing. Jaroslava Hýblová nemusela pripravovať tak často
návrh na zmenu rozpočtu. Úpravu rozpočtu bude dávať starosta obce na vedomie obecnému
zastupiteľstvu.
Hlasovanie poslancov

za:
proti:
zdržal sa:
neprítomní:

4
0
0
1

Uznesenie V/2019 č. 50/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. s c h v a ľ u j e
Kompetenciu starostovi obce v zmysle § 11, bod 4. písmeno b) č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znp. a to vykonávať úpravu rozpočtu na položkách aj
opakovane do výšky 3 300 EUR/1 položku formou rozpočtových opatrení.
K bodu 9. Rôzne
Informácia o podanej žiadosti na kúpu obecného pozemku: Do podateľne prišla dňa
22.07.2019 Žiadosť o kúpu obecného pozemku. P. starosta a poslanci OZ konštatovali, že
obec neplánuje odpredať obecné pozemky.
K bodu 10. Návrh na uznesenie
Starosta prečítal Návrh na uznesenie.
K bodu 11. Diskusia
Pripomienka p. Manduchovej poslankyne obecného zastupiteľstva na nefungujúci rozhlas.
P. starosta odpovedal, že chyba nefungujúceho obecného rozhlasu je v Hornej časti obce.
Vzhľadom na to že, už káble sú preslabené nedá sa to opraviť. Rozhlas sa bude robiť nanovo.
Dal som vypracovať cenovú ponuku, jednať sa bude iba o cenu prácu, keďže materiál na
rozhlas máme už zakúpený z minulosti.
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P. Hulinyi: Chcel by som upozorniť na to, že pri bytovke behajú psy a zanechávajú
exkrementy a majitelia si po nich neupratujú, hrávajú sa tam deti zo škôlky treba s tým niečo
robiť. P. starosta odpovedal, že sa tomu nedá zabrániť nakoľko nemáme ani obecnú políciu
a tento problém vzniká hlavne od túlavých psov. Môže sa vyhlásiť oznam aby si majitelia
psov dávali na to pozor.
P. Hulinyi: Má v obci p. Miroslav Vlček trvalý pobyt, otázka padla vzhľadom na to že keď sa
rozdávali kompostéry p. Huliny nedostal druhý kompostér na dom, ktorý má vo vlastníctve,
vzhľadom na to že tam nemá trvalý pobyt . P. starosta odpovedal že p. Miroslav Vlček má
trvalý pobyt v obci Šútovce, preto daný kompostér dostal.
P. Hulinyi: Koľko stála nehnuteľnosť, ktorú obec kúpila za účelom vytvorenia obecného
múzea. P. starosta odpovedal, že je to zverejnené v uzneseniach na webovej stránke obce.
K bodu 12 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie OcZ ukončil
o 18:00 hod.
Zapísala: Bc. Ivana Pánisová .......................................
Overovatelia:
Jarmila Považanová

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

Dana Sucháňová

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

V Šútovciach dňa 25.09.2019
starosta obce:...................................................
Bc. Miroslav Rajčo
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