Zápisnica
z 10. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,
konaného dňa 07.12.2020
___________________________________________________________________________
Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.
PROGRAM:
1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
3. Kontrola plnenia uznesení.
4. Návrh VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi.
5. Návrh VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
6. Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2019.
7. Správa nezávislého audítora za rok 2019.
8. Žiadosť jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.
9. Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2021 a vyhliadkové rozpočty na roky 2022
a 2023.
10. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
11. Schválenie štatútu sociálneho podniku pre OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.
12. Návrh plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2021.
13. Návrh na začatie inventarizácie majetku obce.
14. Rôzne.
15. Diskusia.
16. Návrh na uznesenie.
17. 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, prípadne zmeniť program rokovania. Poslanci schválili
navrhovaný program so zmenou v bode č. 13, kde vymenili názov bodu z Návrhu na začatie
inventarizácie na Príkaz na začatie inventarizácie. Starosta navrhol ešte namiesto 14. bodu
Rôzne dať ako 14. bod zmenu nájomníkov v bytovom dome.
Uznesenie X/2020 č. 80/2020
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 07.12.2020 nasledovne:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Otvorenie.
Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.
Kontrola plnenia uznesení.
Návrh VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi.
Návrh VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2019.
Správa nezávislého audítora za rok 2019.
Žiadosť jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.
Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2021 a vyhliadkové rozpočty na roky 2022
a 2023.
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
Schválenie štatútu sociálneho podniku pre OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.
Návrh plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2021.
Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce.
Zmena nájomníkov v bytovom dome.
Diskusia.
Návrh na uznesenie.
Záver.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

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. Ing. Viktor Pekár.
Uznesenie X/2020 č. 81/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. u r č u j e
Za zapisovateľku sl. Bc. Ivanu Pánisovú a za overovateľov zápisnice p. Jarmilu
Považanovú a p. Ing. Viktora Pekára.
K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení
Neboli žiadne uznesenia z minulej schôdze, ktoré by sa mali splniť.
Uznesenie X/2020 č. 82/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach:
A. b e r i e na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
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K bodu 4 Návrh VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi.
Starosta predložil Návrh VZN č. 1/2020 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, že toto VZN na menilo v § 4 Podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným
komunálnym odpadom v bode 2) Obec nezavádza a nezabezpečuje vykonávanie triedeného
zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu zo
záhrad na svojom území pre obyvateľov obce, pretože 100% obyvateľov obce kompostuje
vlastný biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad na svojich
komposteroch. Poslanci schválili toto VZN.
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. r u š í
VZN č. 1/2019 zo dňa 09.12.2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.
B. s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2020 zo dňa 07.12.2020 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

K bodu 5 Návrh VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
Starosta predložil Návrh VZN č. 2/2020 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 že poplatok sa od januára zvyšuje nasledovne podľa
percentuálnej miery triedenia: 70% a viac % bude poplatok 18,00 eur na osobu, 51% - 70%
bude poplatok 20,00 eur na osobu, 31% - 50% bude poplatok 22,00 eur a 0% - 30% bude
poplatok 24,00 eur na osobu.
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. r u š í
VZN č. 2/2019 zo dňa 09.12.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
B. s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2020 zo dňa 07.12.2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
3

Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

K bodu 6 Výročná správa a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2019.
Starosta predložil výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu obce Šútovce za rok 2019,
ktorú vypracovala p. Ing. Jaroslava Hýblová. Starosta povedal že bola zverejnená na úradnej
tabuli a webovej stránke obce. Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky k výročnej správe
a konsolidovanej výročnej správe obce Šútovce za rok 2019 a tak ju poslanci zobrali na
vedomie.
Uznesenie X/2020 č. 83/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu obce Šútovce za rok 2019.
K bodu 7 Správa nezávislého audítora za rok 2019.
Starosta oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za
rok 2019. Audit bol ukončený 21.10.2020 a konštatoval súlad s požiadavkami zákona
o rozpočtových pravidlách. Poslanci OZ zobrali na vedomie správu z auditu účtovnej závierky
obce Šútovce za rok 2019.
Uznesenie X/2020 č. 84/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Správu nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za rok 2019.

K bodu 8 Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce.
Starosta predložil poslancom žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce v sume 350,00 € ,o ktorú
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO č. 09 Šútovce zastúpená predsedníčkou p. Bernardou
Patočovou každý rok žiada. Poslanci predloženú žiadosť zobrali na vedomie a následne
schválili.
Uznesenie X/2020 č. 85/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Žiadosť 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
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

K bodu 9 Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2021 a vyhliadkové rozpočty na roky
2022 a 2023.
Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2021 a vyhliadkové roky 2022 a 2023 poslancom
OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním
OZ. Rozpočet na rok 2021 je záväzný a môže sa meniť len prípadnými zmenami rozpočtu,
rozpočty na roky 2022-2023 sú len informatívne. Celkový rozpočet obce na rok 2021 je
plánovaný ako vyrovnaný, kde celkové príjmy vo výške 209 437,00 € sa rovnajú celkovým
výdavkom obce v tomto roku. K predloženému návrhu predniesla hlavná kontrolórka obce
stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok 2021 s výhľadom na
roky 2022 - 2023, kde odporučila poslancom OZ návrh rozpočtu na rok 2021 schváliť
a viacročný rozpočet na roky 2022-2023 zobrať na vedomie. Predložený rozpočet poslanci
schválili.
Uznesenie X/2020 č. 86/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a vyhliadkové rozpočty na roky 2022 a 2023 a
Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok 2021 s výhľadom na roky
2022 – 2023.
B. s ch v a ľ u j e
Rozpočet obce Šútovce na rok 2021 ako vyrovnaný v celkovej výške 209 437,00 EUR
Príjmy: obec
209 437,00 EUR ( v tom MŠ originálne kompetencie )
......................................................................................................................................
Celkom príjmy:
209 437,00 EUR
Výdavky: obec
209 437,00 EUR ( v tom MŠ originálne kompetencie )
......................................................................................................................................
Celkom výdavky:
209 437,00 EUR
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing.
Viktor Pekár
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Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

Dana Sucháňová

K bodu 10 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
Kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská vypracovala plán kontrolnej činnosti na I. polrok
2021, ktorý bol zverejnený dňa 20.11.2020 na úradnej tabuli a webovej stránke obce. V I.
polroku bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná na : kontrolu stavu záväzkov
a pohľadávok k 31.03.2021 a kontrolu výberu správnych poplatkov v roku 2020. Plnením
úloh HK je vypracovať správy o výsledku kontrol, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu za
rok 2020, návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 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 a vzdelávanie.
Uznesenie X/2020 č. 87/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.
B. s ch v a ľ u j e
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021.

Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

K bodu 11 Schválenie štatútu sociálneho podniku pre OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE
s.r.o.
Starosta oboznámil poslancov so zámerom transformácie spoločnosti OBECNÝ PODNIK
ŠÚTOVCE s.r.o. Poslanci mali k dispozícii vypracovaný podnikateľský zámer a finančné
prognózy a analýzy sociálneho podniku. OZ schvaľuje registráciu OBECNÝ PODNIK
ŠÚTOVCE s.r.o. na sociálny podnik a schvaľuje zmenu názvu spoločnosti OBECNÝ
PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. na OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. sociálny podnik a zmenu
zakladateľskej listiny spoločnosti.
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Uznesenie X/2020 č. 88/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Registráciu OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. na sociálny podnik so zmenou
názvu OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. sociálny podnik a schvaľuje zmenu
zakladateľskej listiny spoločnosti.
B. s ch v a ľ u j e
Registráciu OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. na sociálny podnik so zmenou
názvu OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o. sociálny podnik a schvaľuje zmenu
zakladateľskej listiny spoločnosti.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

K bodu 12. Návrh plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2021.
Prítomní boli oboznámení s návrhom kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2021. Poslanci
plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2021 schválili. Následne po schválení bude
zverejnený na webovej stránke obce.
Uznesenie X/2020 č. 89/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. b e r i e na vedomie
Návrh plánu kultúrno-spoločenských akcií na rok 2021.
B. s ch v a ľ u j e
Plán kultúrno-spoločenských akcií na rok 2021.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing.
Viktor Pekár
Dana Sucháňová
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K bodu 13. Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce.
Starosta obce dal príkaz na začatie inventarizácie - dokladovej. Členov inventarizačnej
komisie doplní.
Uznesenie X/2020 č. 90/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

K bodu 14. Zmena nájomníkov v bytovom dome.
Do konca roka by sa mal vysťahovať nájomník z bytu č. 2 p. Tibor Škraban, nakoľko stavia
rodinný dom a namiesto neho si podal žiadosť o byt Pavol Šovec. Starosta dal hlasovať či
poslanci súhlasia s touto zmenou nájomníkov.
Uznesenie X/2020 č. 91/2020
Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach
A. s ch v a ľ u j e
Zmenu nájomníkov v bytovom dome.
Hlasovanie:
Počet všetkých poslancov: 5
Počet prítomných poslancov na OcZ: 4
Za:

4

Proti:
Zdržal sa:
Neprítomný/í:

1

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

V Šútovciach, 07.12.2020

Bc. Miroslav Rajčo
starosta obce

K bodu 15. Diskusia.
Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.

8

K bodu 16 Návrh na uznesenie.
Návrh na uznesenia boli povedané a schválené počas jednotlivých bodoch rokovania.
K bodu 17 Záver.
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie OZ ukončil o 18:00
hod.
Zapísala: Bc. Ivana Pánisová .......................................

Overovatelia:
Jarmila Považanová

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

Ing. Viktor Pekár

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

V Šútovciach dňa 07.12.2020
starosta obce:...................................................
Bc. Miroslav Rajčo
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