Zápisnica
z 8. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,
konaného dňa 22.06.2020
___________________________________________________________________________
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Zmena nájomníkov v bytovom dome.
5. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2019.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. 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. Starosta
navrhol poslancom či nechcú doplniť program rokovania. Nikto sa neprihlásil a tak dal
hlasovať o schválení tohto programu. Poslanci schválili program rokovania.
Uznesenie VIII/2020 č. 68/2020
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 22.06.2020 nasledovne:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Zmena nájomníkov v bytovom dome.
5. Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2019.
6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
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Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 5
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

-

Imrich Barczi, Jarmila Považanová, 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.
Dana Sucháňová a p. Marianna Mandúchová.
Uznesenie VIII/2020 č. 69/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. u r č u j e
Za zapisovateľku sl. Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice p. Danu
Sucháňovú a p. Mariannu Mandúchovú
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Neboli žiadne uznesenia z minulej schôdze, ktoré by sa mali splniť.
Uznesenie VIII/2020 č. 70/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
K bodu 4 Schválenie nájomnej zmluvy v bytovom dome.
Z nájomného bytu č. 6 sa odsťahovala nájomníčka p. Paprancová Slávka, na miesto nej sa
nasťahovala nájomníčka p. Sucháňová Patrícia.
Uznesenie VIII/2020 č. 71/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na v e d o m i e
Schválenie nájomnej zmlúv v bytovom dome na obdobie 3. rokov.
B. s ch v a ľ u j e
Nájomnú zmluvu p. Patrícii Sucháňovej na obdobie 3. rokov.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 5
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

-

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

2

K bodu 5 Záverečný účet a celoročné hospodárenie Obce Šútovce za rok 2019
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce za rok 2019.
Spracovaný bol p. Ing. Jaroslavou Hyblovou. Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce
a na webovom sídle obce. Neboli doručené žiadne pripomienky k predloženému materiálu.
a tak poslanci schválili záverečný účet za rok 2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Uznesenie VIII/2020 č. 73/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
a) Záverečný účet za rok 2019
b) Celoročné hospodárenie bez výhrad
c) Tvorbu rezervného fondu vo výške 6 958,06 €
d) Povinnú tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 3 520 € za rok 2019

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 5
Za:

5

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

-

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

K bodu 6 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
Kontrolórka obce Ing. Topoľská predložila k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom nemala
pripomienky k zostavenému materiálu a odporučila poslancom schváliť Záverečný účet obce
Šútovce za rok 2019 bez výhrad.
Uznesenie VIII/2020 č. 72/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. berie na v e d o m i e
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019

K bodu 8 Diskusia
Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.
K bodu 9 Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenia boli povedané a schválené počas jednotlivých bodoch rokovania.
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K bodu 10 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie OZ ukončil
o 18:00 hod.
Zapísala: Bc. Ivana Pánisová .......................................

Overovatelia:
Marianna Mandúchová

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

Dana Sucháňová

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

V Šútovciach dňa 22.06.2020
starosta obce:...................................................
Bc. Miroslav Rajčo
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