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Zápisnica 
z 9. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,  

konaného dňa 28.09.2020    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Kontrola plnenia uznesení.      
4. Návrh zámeru odpredania časti parcely č. 106/2v Horných Šútovciach.  

5. Návrh na prijatie štátnej pomoci. 

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020. 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie  

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. 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 IX/2020 č. 74/2020 

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 28.09.2020 nasledovne: 

 

1. Otvorenie. 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Kontrola plnenia uznesení.      
4. Návrh zámeru odpredania časti parcely č. 106/2 v Horných Šútovciach.  

5. Návrh na prijatie štátnej pomoci. 

6. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia.  

10. Návrh na uznesenie. 

11. Záver. 
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í:  2 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 IX/2020 č. 75/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. u r č u j e  

Za zapisovateľku sl. Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice p. Mariannu 

Manduchovú a p. Imricha Barcziho.  

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

Neboli žiadne uznesenia z minulej schôdze, ktoré by sa mali splniť.  

 

Uznesenie IX/2020 č. 76/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

A. b e r i e   na vedomie  

Kontrolu plnenia uznesení.  

 

 

K bodu 4 Návrh zámeru odpredania časti parcely č. 106/2 v Horných Šútovciach. 

Starosta predložil poslancom žiadosť o odkúpenie časti pozemku parcely registra C č. 106/2 

od žiadateľa Ivan Cebák a Alžbeta Cebáková, ktorá bola podaná na obecnom úrade dňa 

09.07.2020. Ku ktorej bola dňa 12.08.2020 zvolaná aj porada poslancov. Nakoľko je potrebné 

ešte priložiť dokumenty zamerania pozemku, starosta a poslanci sa dohodli že odkladajú tento 

bod programu na najbližšiu schôdzu obecného zastupiteľstva.  

 

K bodu 5 Návrh na prijatie štátnej pomoci. 

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí v roku 2020 ovplyvneným 

predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem 

kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Budú poskytované 

bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich 

samosprávnych pôsobností. NFV sa poskytne na základe žiadosti obce maximálne do výšky 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 čo pre našu obec predstavuje 8646 eur. 

Termín predloženia žiadosti je do 31.10.2020 a poskytnuté prostriedky treba vyčerpať do 

31.12.2020. Doba splácanie tejto návratnej finančnej výpomoci sa rozdelí do štyroch rokov 

pričom prvá splátka bude v roku 2024. Na prijatie NFV je potrebné predložiť aj stanovisko 

hlavného kontrolóra. Kontrolórka obce preverila podmienky na prijatie návratných zdrojov 

financovania v sume 8646eur  a odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť úver vo výške 
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8646 eur. Predložený materiál dodržanie podmienok na prijatie návratných zdrojov 

financovania je súčasťou zápisnice.  

   

Uznesenie IX/2020 č. 77/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:  

A. b e r i e   na vedomie  

Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci a stanovisko hlavnej kontrolórky obce.  

B. s c h v a ľ u j e    

 Prijatie návratnej finančnej výpomoci v sume 8646 eur poskytnutej od Ministerstva 

            financií Slovenskej republiky. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Dana Sucháňová, Ing. Viktor Pekár  

 

K bodu 6 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020.  

Návrh na zmenu rozpočtu sa týka zapracovania prijatia NFV v sume 8646 eur, nakoľko tieto 

finančné prostriedky musia byť vyčerpané do 31.12.2020. Iná zmena rozpočtu nenastala.  

 

Uznesenie IX/2020 č. 78/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

A. b e r i e   na vedomie  

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020.   

B. s c h v a ľ u j e    

 Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Dana Sucháňová, Ing. Viktor Pekár  

 

K bodu 7 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020.  

Kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská vypracovala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 

2020 ktorý bol zverejnený dňa 17.07.2020 na úradnej tabuli a webovej stránky obce. V II. 

polroku bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná na : inventarizáciu peňažných 

prostriedkov v pokladni obce , kontrola poskytovania a prijímania záloh a ich zúčtovanie 

v roku 2019 a kontrola uznesení, prijatých v 1. polroku 2020.  Plnením úloh HK je 

vypracovať správy o výsledku kontrol, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu za rok 2021 – 
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2023, návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 a účasť na zasadnutiach OZ. Ďalšími 

činnosťami HK obce sú spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných 

pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ, vzdelávanie – smernice RVC Nitra a ZHK SR na 

vybrané témy.  

 

Uznesenie IX/2020 č. 79/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

A. b e r i e   na vedomie  

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020   

B. s c h v a ľ u j e    

 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020   

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov:  5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Dana Sucháňová, Ing. Viktor Pekár  

 

  

K bodu 8 Rôzne 
Starosta spomenul informáciu, že sme začali stavať záhradný domček, kde by sme chceli 

presťahovať všetky lavice aby sa mohol následne spraviť poriadok  v garážach OcÚ, aby sme 

mohli na zimu schovať traktor do predných veľkých garáži. Spomenul že do konca roka už 

nebudeme organizovať žiadne kultúrne akcie vzhľadom na momentálnu situáciu. Pripomienka 

bola od p. Mandúchovej aby sa nezabudlo na Jubilujúcich spoluobčanov a aby sa aspoň 

poslala nejaká forma darčeku pre nich.   

 

K bodu 9 Diskusia  

Starosta dal priestor na diskusiu k bodom alebo k iným pripomienkam. 

P. Marko: Spomenul aby sa pri ďalšom vývoze tetrapakov a kovov kontrolovali obsahy vriec 

a v prípade, že bude vo vreciach to čo tam nemá byť aby sa tie vrecia neodviezli, lebo potom 

následne keď do prídu zobrať z VEPOSU vrecia tak to nezoberú a skončí to v komunálnom 

odpade.  

Dohodlo sa že pri nasledujúcich vývozoch sa budú obsahy vriec kontrolovať.  

     

K bodu 10 Návrh na uznesenia. 

Starosta prečítal návrh na uznesenia.   

 

K bodu 11 Záver. 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom a občanom za účasť a rokovanie OZ ukončil 

o 18:00 hod.  

 

Zapísala: Bc. Ivana Pánisová ....................................... 
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Overovatelia: 

Marianna Mandúchová     .................................................. 

 

Imrich Barczi        .................................................. 

 

 

V Šútovciach dňa 28.09.2020 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 

            

       


