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Zápisnica 
z 11. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,  

konaného dňa 22.03.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 

1.   Otvorenie   

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.   Kontrola plnenia uznesení.  

4.   Návrh zámeru odpredania časti pozemku, parcela registra C, č. 106/4 v k. ú. Horné 

      Šútovce.  

5.   Návrh zámeru odpredania pozemku parcela registra C, č. 169/2 v k.ú. Dolné  Šútovce. 

6.   Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020. 

7.   Rôzne – informácia o nakladaní s odpadmi. 

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. Predložený návrh 

programu rokovania bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Starosta 

navrhol  poslancom či nechcú doplniť, prípadne zmeniť program rokovania. Nikto sa 

neprihlásil a tak schválili program rokovania bez zmien.  

 

Uznesenie XI/2021 č. 92/2020 

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 22.03.2021 nasledovne: 

  

1.   Otvorenie   

2.   Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3.   Kontrola plnenia uznesení.  

4.   Návrh zámeru odpredania časti pozemku, parcela registra C, č. 106/2 v k. ú. Horné 

      Šútovce.  

5.   Návrh zámeru odpredania pozemku parcela registra C, č. 169/2 v k.ú. Dolné  Šútovce. 

6.   Správa o výsledku kontrol a správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020. 

7.   Rôzne – informácia o nakladaní s odpadmi. 

8.   Diskusia. 

9.   Návrh na uznesenie.  
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10. Záver.  

       

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 4 

 

Za: 4 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 1 Dana Sucháňová 

 

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 Bárczi.  

  

Uznesenie XI/2021 č. 93/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

      

 A. u r č u j e  

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

 Mandúchovú a  p . Imricha Bárcziho.  

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 
Neboli žiadne uznesenia z minulej schôdze, ktoré by sa mali splniť.  

 

Uznesenie XI/2021 č. 94/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

         

A. b e r i e   na vedomie  

        Kontrolu plnenia uznesení.  

 

 

K bodu 4 Návrh zámeru odpredania časti pozemku, parcela registra C, č. 106/4 v k. ú. 

Horné Šútovce.  

Žiadosť o kúpu obecného pozemku doniesol Ivan Cebák, Šútovce 147 a Alžbeta Cebáková, 

Šútovce 163, 972 01 Šútovce. Starosta predložil poslancom návrh zámeru odpredania 

pozemku podľa § 9a ods. 1 písm. c)  zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov. Zámer odpredaja sa týka pozemku na parcele registra C, č. 106/4 o výmere 51 m
2
, 

druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Horné Šútovce je odčlenený podľa GP č. 

337/2021 od parcely č. 106/2 zapísanej na LV č. 1, ktorej vlastníkom je Obec Šútovce. 

Dôvodom odpredaja pozemku je že, parcela je dlhodobo užívaná a aj oplotená vlastníkom 

priľahlej nehnuteľnosti. Poslanci sa dohodli že pozemok odpredaju za cenu 3,50 € za m
2
.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

Uznesenie XI/2021 č. 95/2021 

 

   A. b e r  i e na vedomie   

   Zámer odpredania pozemku na parcele registra C, č. 106/4 o výmere 51 m
2 

v k.ú. 

   Horné Šútovce podľa GP č. 337/2021.   
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       B. s ch v a ľ u j e   

       Odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v 

       znení neskorších predpisov za cenu 3,50 eur za m
2
 z dôvodu že, parcela je dlhodobo 

       užívaná a aj oplotená vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti.  

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 4 

 

Za: 4 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 1 Dana Sucháňová 

 

K bodu 5 Návrh zámeru odpredania pozemku parcela registra C, č. 169/2 v k.ú. Dolné  

Šútovce. 

 

Žiadosť o kúpu obecného pozemku doniesol Jozef Hulinyi a Marta Hulinyiová, Šútovce 63, 

972 01 Šútovce. Starosta predložil poslancom návrh zámeru odpredania pozemku podľa § 9a 

ods. 1 písm. c)  zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zámer 

odpredaja sa týka pozemku na parcele registra C KN, č. 169/2 o výmere 26 m
2
, druh pozemku 

zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Dolné Šútovce je odčlenený podľa GP č. 545/2020 od 

parcely č. 169/1, ktorej vlastníkom je Obec Šútovce. Dôvodom odpredaja pozemku je že, 

parcela je dlhodobo užívaná a aj oplotená vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti. Poslanci sa 

dohodli že pozemok odpredaju za cenu 3,50 € za m
2
.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

Uznesenie XI/2021 č. 96/2021 

 

A.  b e r i e na vedomie     

       Zámer odpredania pozemku na parcele registra C, č. 169/2 o výmere 26 m
2 

v k.ú. 

       Horné Šútovce podľa GP č. 545/2020.   

 

B. s ch v a ľ u j e     

           Odpredaj pozemku podľa § 9a ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v 

           znení neskorších predpisov za cenu 3,50 eur za m
2
 z dôvodu že, parcela je dlhodobo 

           užívaná a aj oplotená vlastníkom priľahlej nehnuteľnosti.  

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 4 

 

Za: 4 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 1 Dana Sucháňová 
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K bodu 6 Správa o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 a správa o výsledku 

kontrol. 

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 a Správu z kontroly 

zameranej na kontrolu tvorby a používania fondu rekonštrukcie, opráv, prevádzky a údržby 

bytových domov a nájomných obecných bytov vo vlastníctve obce Šútovce v rokoch 2018, 

2019, predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská. Poslanci obecného 

zastupiteľstva vzali správy na vedomie. 

  

Uznesenie XI/2021 č. 97/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. b e r i e na vedomie     

 Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2020 a správu 

     o výsledku kontrol. 
 

 

 

K bodu 7 Rôzne – informácia o nakladaní s odpadmi  a výkon správy majetku 

Starosta povedal nejaké nové informácie o nakladaní s odpadom a ešte doplnili do bodu rôzne 

výkon správy majetku. Podľa zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku 

uzatvorenej v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šútovce a uznesenia 

Obecného zastupiteľstva Šútovce č. 171/2018 zo dňa 09.05.2018 medzi obcou Šútovce 

a OBECNÝM PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o., sa zveruje výkon správy majetku: 

 

Komunálny traktor JD 5075M    (VČ 1LV5075MPLK501559) 

Čelný nakladač JD543R     (VČ 1CC543RCAKX202136) 

Štiepkovač drevnej hmoty PEZZOLATO PZ 140G  (VČ C6688) 

Jednonápravový náves Brantner E8041   (VČ 126734) 

Snehová radlica zadná SRZP 2900, 

spoločnosti OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.  dňom 23.03.2021. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

Uznesenie XI/2021 č. 98/2021 

 

       A.  b e r i e na vedomie     

Podľa zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šútovce a uznesenia Obecného 

zastupiteľstva Šútovce č. 171/2018 zo dňa 09.05.2018 medzi obcou Šútovce 

a OBECNÝM PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o., výkon správy majetku  

 

Komunálny traktor JD 5075M    (VČ 1LV5075MPLK501559) 

Čelný nakladač JD543R     (VČ 1CC543RCAKX202136) 

Štiepkovač drevnej hmoty PEZZOLATO PZ 140G  (VČ C6688) 

Jednonápravový náves Brantner E8041   (VČ 126734) 

Snehová radlica zadná SRZP 2900, 

spoločnosti OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.  dňom 23.03.2021 (Ako prílohu č. 

k zmluve). 

.   
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B. s ch v a ľ u j e     

Podľa zmluvy o výkone správy hnuteľného a nehnuteľného majetku uzatvorenej v zmysle 

Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Šútovce a uznesenia Obecného 

zastupiteľstva Šútovce č. 171/2018 zo dňa 09.05.2018 medzi obcou Šútovce a OBECNÝM 

PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o., výkon správy majetku  

 

Komunálny traktor JD 5075M    (VČ 1LV5075MPLK501559) 

Čelný nakladač JD543R     (VČ 1CC543RCAKX202136) 

Štiepkovač drevnej hmoty PEZZOLATO PZ 140G  (VČ C6688) 

Jednonápravový náves Brantner E8041   (VČ 126734) 

Snehová radlica zadná SRZP 2900, 

spoločnosti OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.  dňom 23.03.2021 (Ako prílohu č. 

k zmluve). 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 4 

 

Za: 4 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 1 Dana Sucháňová 

   

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.   

 

K bodu 10 Záver. 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom  za účasť a rokovanie OZ ukončil o 17:40 

hod.  

 

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

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Imrich Bárczi         .................................................. 

 

 

V Šútovciach dňa 22.03.2021 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 
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