Zápisnica
zo 6. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,
konaného dňa 09.12.2019
___________________________________________________________________________
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.
Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Šútovce.
6. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce.
7. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a vyhliadkové rozpočty na roky 2021 a 2022.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.
9. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019.
10. Návrh na zmenu konateľa obecnej spoločnosti Obecný podnik Šútovce s.r.o.
11. Odkúpenie nehnuteľnosti od pani Neradovej v k. ú. Horné Šútovce.
12. Ţiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.
13. Návrh na začatie inventarizácie majetku obce.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. 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, ţe počet
prítomných poslancov je nadpolovičný a OZ je uznášania schopné. Povedal ţe, predloţený
návrh programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Hlavná
kontrolórka navrhla zmenu programu, ktorá sa týkala prehodenia bodov tak aby bola najskôr
ţiadosť o dotáciu a aţ potom návrh rozpočtu. A ešte navrhla keďţe starosta nemal nič čo by
povedal do bodu rôzne tak, sa tento bod zmenil na Príkaz na začatie inventarizácie. Následne
dal hlasovať o schválení zmeny tohto programu. Poslanci schválili program rokovania
s navrhnutými zmenami.
Uznesenie VI/2019 č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
zmenu 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 09.12.2019 nasledovne:

1

1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.
Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci
Šútovce.
6. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v
školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce.
7. Ţiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.
9. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2019.
10. Návrh na zmenu konateľa obecnej spoločnosti Obecný podnik Šútovce s.r.o.
11. Odkúpenie nehnuteľnosti od pani Neradovej v k. ú. Horné Šútovce.
12. Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a vyhliadkové rozpočty na roky 2021 a 2022.
13. Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce.
14. Diskusia.
15. Návrh na uznesenie.
16. Záver.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Ivana Pánisová a za overovateľov zápisnice p.
Marianna Mandúchová a p. Imrich Barczi.
Uznesenie VI/2019 č. 52/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. u r č u j e
Za zapisovateľku Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice Mariannu
Mandúchovú a p. Imricha Barcziho.
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Neboli ţiadne uznesenia z minulej schôdze ktoré by sa mali splniť.
Uznesenie VI/2019 č. 53/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.

2

K bodu 4 Návrh VZN o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.
Starosta predloţil Návrh VZN č. 1/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce, ktorý
bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zverejnení 15 dní pred rokovaním OZ na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Dal do
povedomia, ţe od januára prechádzame na nový systém ELWIS, kde kaţdá domácnosť bude
mať KUKA nádoby označované QR kódmi. Plasty, kovy a nápojové kartóny sa budú zbierať
po domácnostiach, kde kaţdá domácnosť dostane taktieţ QR kódy a bude nimi označovať
vrecia. Týmto systémom si spravíme štatistiku ako kto triedi odpad a na základe toho
nastavíme poplatky za komunálne odpady jednotlivo pre kaţdých.
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. r u š í
VZN č. 3/2016 zo dňa 15.06.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom.
B. s c h v a ľ u j e
VZN č.1/2019 zo dňa 09.12.2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 5 Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v obci Šútovce.
Starosta predloţil Návrh VZN č. 2/2019 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 OZ na úradnej tabuli a webovej
stránke obce. Dal do povedomia ţe poplatok sa od januára zvyšuje o 2 eurá, čiţe poplatok
bude 20 € na osobu, nehnuteľnosť.
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. r u š í
VZN č. 1/2018 zo dňa 10.12.2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Šútovce.
B. s c h v a ľ u j e
VZN č.2/2019 zo dňa 09.12.2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v obci Šútovce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4

3

Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 6 Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce.
Starosta predloţil Návrh VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce, ktorý
bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
zverejnení 15 dní pred rokovaním OZ na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Starosta dal
do povedomia, ţe sa zmenili finančné pásma . My budeme maţ finančné pásmo ako je aj
v Nitrianskom Rudne odkiaľ dováţame obedy. Desiata bude v sume 0,36 €, Obed v sume
0,85 € a olovrant v sume 0,24 €. Réţia bude v sume 5 € za mesiac. A za školné sa bude platiť
5 €s výnimkou predškolákov, ktorí školné neplatia.
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. r u š í
VZN č. 3/2017 zo dňa 12.12.2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šútovce.
B. s c h v a ľ u j e
VZN č.3/2019 zo dňa 09.12.2019 o určení v výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Šútovce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 7 Ţiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.
Starosta predloţil poslancom ţiadosť o dotáciu z rozpočtu obce v sume 350,00 € ,o ktorú
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO č. 09 Šútovce zastúpená predsedníčkou p. Bernardou
Patočovou kaţdý rok ţiada. Poslanci predloţenú ţiadosť zobrali na vedomie a následne
schválili.
Uznesenie VI/2019 č. 54/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na v e d o m i e
Ţiadosť jednoty dôchodcov na Slovensku Zo č. 09 Šútovce o dotáciu z rozpočtu obce .
B. s ch v a ľ u j e
Jednote dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 Šútovce dotáciu vo výške 350,00 eur
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Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
4 Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Za:
Sucháňová
Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í: 1 Ing. Viktor Pekár
K bodu 8 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.
Hlavná kontrolórka obce p. Ing. Kamila Topoľská predloţila poslancom plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020, kde stručne povedala čo je jej predmetom
kontrolnej činnosti aké sú jej úlohy a ďalšie činnosti HK obce. Predloţený plán poslanci OZ
schválili.
Uznesenie VI/2019 č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 9 Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2020
Prítomní boli oboznámení s návrhom kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2020. Poslanci
plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2020 schválili. Následne po schválení bude
zverejnený na webovej stránke obce.
Uznesenie VI/2019 č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2020.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár
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K bodu 10 Návrh na zmenu konateľa obecnej spoločnosti Obecný podnik Šútovce s.r.o.
Obecný podnik bol zaradený do s.r.o. od 01.01.2018. Navrhlo sa zrušiť súčasného konateľa
Obecného podniku Šútovce s.r.o. Bc. Ivanu Pánisovú, nar. 15.06.1993, r.č.: 935615/8350 a za
nového konateľa sa navrhol Bc. Miroslav Rajčo, nar.:09.10.1976, r.č.:761009/8100. Poslanci
OZ nemali pripomienky a pristúpili k hlasovaniu.
Uznesenie VI/2019 č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
Zmenu konateľa obecnej spoločnosti OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.
Ruší súčasného konateľa:
Titul: Meno: Priezvisko: Bc. Ivanu Pánisovú
Dátum narodenia: 15.06.1993
Rodné číslo: 935615/8350
Za nového konateľa menuje:
Titul: Meno: Priezvisko: Bc. Miroslava Rajča
Dátum narodenia: 09.10.1976
Rodné číslo: 761009/8100
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 11 Odkúpenie nehnuteľnosti od pani Neradovej v k.ú. Horné Šútovce.
Starosta predloţil poslancom návrh na odkúpenie nehnuteľnosti od pani Neradovej vedenej na
LV č. 323 na parcele č. 40, k.ú. Horné Šútovce, v podiele 1/4 o výmere 108 m2 a
nehnuteľnosti vedenej na LV č. 126 na parcele č. 43, k.ú. Horné Šútovce o výmere 25 m2 a na
parcele č. 44 k.ú. Horné Šútovce o výmere 36 m 2 za sumu 900 EUR. Poslanci schválili
odkúpenie nehnuteľnosti.
Uznesenie VI/2019 č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
Odkúpenie nehnuteľnosti vedenej na LV č. 323 na parcele č. 40, k.ú. Horné Šútovce, v
podiele 1/4 o výmere 108 m2 a nehnuteľnosti vedenej na LV č. 126 na parcele č. 43, k.ú.
Horné Šútovce o výmere 25 m2 a na parcele č. 44 k.ú. Horné Šútovce o výmere 36 m 2 za
sumu 900 EUR.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4

6

Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár

K bodu 12 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a vyhliadkové rozpočty na roky 2021 a
2022
Starosta predloţil návrh rozpočtu na rok 2020 a vyhliadkové roky 2021 a 2022 poslancom
OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním
OZ. Rozpočet na rok 2020 je záväzný a môţe sa meniť len prípadnými zmenami rozpočtu,
rozpočty na roky 202-2022 sú len informatívne. Celkový rozpočet obce na rok 2020 je
plánovaný ako vyrovnaný, keď celkové príjmy vo výške 209 493,00 € sa rovnajú celkovým
výdavkom obce v tomto roku. K predloţenému návrhu predniesla hlavná kontrolórka obce
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok 2020 s výhľadom na
roky 2021 - 2022, kde odporučila poslancom OZ návrh rozpočetu na rok 2020 schváliť
a viacročný rozpočt na roky 2021-2022 zobrať na vedomie. Predloţený rozpočet poslanci
schválili.
Uznesenie VI/2019 č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na v e d o m i e
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 a vyhliadkové rozpočty na roky 2021 a 2022.
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok 2020 s výhľadom na roky
2021 - 2022
B. s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Šútovce na rok 2020 ako vyrovnaný v celkovej výške 209 493,00 EUR
Príjmy: obec
209 493,00 EUR ( v tom MŠ originálne kompetencie )
......................................................................................................................................
Celkom príjmy:
209 493,00 EUR
Výdavky: obec
209 493,00 EUR ( v tom MŠ originálne kompetencie )
......................................................................................................................................
Celkom výdavky:
209 493,00 EUR
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdrţal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Povaţanová, Marianna Mandúchová, Dana
Sucháňová
Ing. Viktor Pekár
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K bodu 13 Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce.
Starosta obce dal príkaz na začatie inventarizácie dokladovej aj fyzickej. Členov
inventarizačnej komisie doplní.
Uznesenie VI/2019 č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na v e d o m i e
Príkaz na začatie inventarizácii majetku obce.
K bodu 14 Diskusia
Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.
K bodu 15 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia boli povedané a schválené počas jednotlivých bodoch rokovania.
K bodu 16 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie OZ ukončil
o 18:30 hod.
Zapísala: Bc. Ivana Pánisová .......................................

Overovatelia:
Marianna Mandúchová

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

Imrich Barczi

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

V Šútovciach dňa 09.12.2019
starosta obce:...................................................
Bc. Miroslav Rajčo
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