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Zápisnica 
z 12. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,  

konaného dňa 23.06.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Zámer odpredaja pozemku parcela č. C KN 106/4 v k. ú. Horné Šútovce. 

5. Zámer odpredaja pozemku parcela č. C KN 169/2 v k. ú. Dolné Šútovce. 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020. 

7. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Šútovce za rok 2020. 

8. Výročná a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2020. 

9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021. 

10.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021. 

11.Návrh programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šútovce na programové    

     obdobie 2021 – 2026. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Návrh na uznesenie. 

15. 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 XII/2021 č. 99/2021 

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 23.06.2021 nasledovne: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Kontrola plnenia uznesení. 

4. Zámer odpredaja pozemku parcela č. C KN 106/4 v k. ú. Horné Šútovce. 

5. Zámer odpredaja pozemku parcela č. C KN 169/2 v k. ú. Dolné Šútovce. 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020. 
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7. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Šútovce za rok 2020. 

8. Výročná a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2020. 

9. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021. 

10.Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021. 

11.Návrh programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šútovce na programové 

obdobie 2021 – 2026. 

12. Rôzne. 

13. Diskusia. 

14. Návrh na uznesenie. 

15. Záver.  

       

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár, Dana Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

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. Jarmila Považanová.  

  

Uznesenie XII/2021 č. 100/2021 

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. Jarmilu Považanovú.  

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

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

 

Uznesenie XII/2021 č. 101/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

         

A. b e r i e   na vedomie  

        Kontrolu plnenia uznesení.  

 

 

K bodu 4 Zámer odpredaja pozemku parcela C KN č. 106/4 v k.ú. Horné Šútovce. 

Starosta predložil zámer odpredaja pozemku Ivanovi Cebákovi bytom Šútovce 147 a Alžbete 

Cebákovej Šútovce 163, ktorý bol zverejnený minimálne 15 dní pred konaním OZ. Zámer 

odpredaja sa týka pozemku parcely C KN č. 106/4 o výmere 51 m2, druh pozemku zastavaná 

plocha a nádvorie v k.ú. Horné Šútovce. Nakoľko pozemok je priľahlý k pozemku 

kupujúceho a obec pozemok nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využiť, poslanci 

obecného zastupiteľstva sa dohodli že pozemok odpredaju za cenu 3,50 €/m2. 
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Uznesenie XII/2021 č. 102/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. b e r i e na vedomie 

Zámer odpredania pozemku na parcele registra ,,C“ KN č. 106/4 o výmere 51 m2 v k.ú. 

Horné Šútovce podľa GP č. 60/2021. 

 

B. s ch v a ľ u j e 

Odpredaj pozemku parcela reg. ,,C“ KN č. 106/4 zastavaná plocha o výmere 51 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. 60/2021, vyhotoveným dňa 14.04.2021 

autorizovaným geodetom Ing. Jozefom Bernátom, spoločnosť GEOSLUŽBA 

Prievidza s.r.o., a úradne overeným dňa 21.04.2021 oprávnenou osobou zo strany 

Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor – Ing. Barbora Petrisková pod číslom 

337/2021, z pôvodnej parcely reg. ,,C“ KN č. 106/2 – druh pozemku: zast. plocha 

a nádvorie o výmere 555 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území: 

Horné Šútovce, obec: Šútovce, okres: Prievidza podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 3,50 eur za m2 . 

Kupujúcimi sú Ivan Cebák r. Cebák, nar. 15.03.1994, r.č. 940315/8325 bytom Šútovce 

147 a manželka Mgr. Alžbeta Cebáková r. Sucháňová, nar. 30.04.1994, r.č. 

945430/8347 bytom Šútovce 163, 972 01 Šútovce. Zdôvodnenie odpredaja pozemku 

podľa § 9a ods. písm. e) 

zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný 

osobitného zreteľa): pozemok je priľahlý k pozemku kupujúceho, obec pozemok 

nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využiť. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár, Dana Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

 

K bodu 5 Zámer odpredaja pozemku parcela CKN č. 169/2 v k. ú. Dolné Šútovce. 

Starosta predložil zámer odpredaja pozemku Jozefovi Hulinyimu a Marte Hulinyiovej bytom 

Šútovce 63, ktorý bol zverejnený minimálne 15 dní pred konaním OZ. Zámer odpredaja sa 

týka pozemku parcely C KN č. 169/2 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavaná plocha 

a nádvorie v k.ú. Dolné Šútovce. Nakoľko pozemok je priľahlý k pozemku kupujúceho a obec 

pozemok nevyužíva a ani v budúcnosti neplánuje využiť, poslanci obecného zastupiteľstva sa 

dohodli že pozemok odpredaju za cenu 3,50 €/m2. 

 

Uznesenie XII/2021 č. 103/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. b e r i e na vedomie 

Zámer odpredania pozemku na parcele registra ,,C“, č. 169/2 o výmere 26 m2 v k.ú. 

Dolné Šútovce podľa GP č. 545/2020. 
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B. s ch v a ľ u j e 

Odpredaj pozemku parcela reg. ,,C“ KN č. 169/2 zastavaná plocha o výmere 26 m2 

vytvorená geometrickým plánom č. 49/2020, vyhotoveným dňa 05.09.2020 

autorizovaným geodetom Ing. Jozefom Bernátom, spoločnosť GEOSLUŽBA 

Prievidza s.r.o., a úradne overeným dňa 10.09.2020 oprávnenou osobou zo strany 

Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor – Ing. Zuzana Fašáneková pod číslom 

545/2020, z pôvodnej parcely reg. ,,C“ KN č. 169 – druh pozemku: zast. plocha 

a nádvorie o výmere 282 m2, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území: 

Dolné Šútovce, obec: Šútovce, okres: Prievidza podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov za cenu 3,50 eur za m2 . 

Kupujúcimi sú Jozef Hulinyi r. Hulinyi, nar. 25.06.1962, r.č. 620625/6144 a manželka 

Marta Hulinyiová r. Rajčová, nar. 13.04.1962, r.č. 625413/7318 bytom Šútovce 63, 

972 01 Šútovce. Zdôvodnenie odpredaja pozemku podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (prípad hodný osobitného 

zreteľa): pozemok je priľahlý k pozemku kupujúceho, obec pozemok nevyužíva a ani 

v budúcnosti neplánuje využiť. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár, Dana Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

 

K bodu 6 Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020.   

Kontrolórka obce Ing. Kamila Topoľská predložila k záverečnému účtu stanovisko, v ktorom 

nemala pripomienky k zostavenému materiálu a odporučila poslancom  schváliť Záverečný 

účet obce Šútovce za rok 2020 bez výhrad.  

 

Uznesenie XII/2021 č. 104/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. b e r i e na vedomie 

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2020 

 

B. odporúča 

Obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu obce 

Šútovce za rok 2020 výrokom schváliť celoročné hospodárenie za rok 2020 bez 

výhrad. 

 

K bodu 7 Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce Šútovce za rok 2020. 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce za rok 2020. 

Spracovaný bol p. Ing. Jaroslavou Hýblovou. Materiál bol zverejnený na úradnej tabuli obce 

a na webovom sídle obce.  Neboli doručené žiadne pripomienky k predloženému materiálu.  
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a tak poslanci na odporučenie hlavnej kontrolórky schválili záverečný účet za rok 2020 a 

celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Uznesenie XII/2021 č. 105/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

A. s ch v a ľ u j e 

a) Záverečný účet za rok 2020. 

b) Celoročné hospodárenie bez výhrad. 

c) Tvorbu rezervného fondu vo výške 21635,23 €. 

d) Tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške 3240 € za rok 2020. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár, Dana Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

 

K bodu 8 Výročná a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2020.   

Starosta predložil výročnú správu a konsolidovanú výročnú správu obce Šútovce za rok 2020, 

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 2020 a tak ju poslanci zobrali na 

vedomie.  

 

Uznesenie XII/2021 č. 106/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. berie na vedomie 

Výročnú správu a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2020. 

 

K bodu 9 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021. 

Starosta predložil poslancom zmenu rozpočtu, ktorá sa týka zvýšenia rozpočtu čerpania RF 

o 28900,00 eur. Poslanci súhlasili so zmenou rozpočtu a následne schválili zmenu rozpočtu.  

   

Uznesenie XII/2021 č. 107/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. berie na vedomie 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2021. 

B. schvaľuje 

Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 – zmena RF podľa priloženého 

materiálu. 
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K bodu 10 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021.  

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

2021, ktorý bol zverejnený dňa 24.05.2021 na úradnej tabuli a webovej stránky obce. V II. 

polroku bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná na : inventarizáciu peňažných 

prostriedkov v pokladni obce , kontrola účtovných a pokladničných dokladov, kontrola 

dodržiavania zákona o majetku obcí – prevody a prenájmy majetku obce v roku 2020 

a priebežná kontrola verejného obstarávania. Plnením úloh HK je vypracovať správy 

o výsledku kontrol, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu za rok 2021 – 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. 

Poslanci plán HK schválili.  

 

Uznesenie XII/2021 č. 108/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. schvaľuje 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár, Dana Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: -  

 

K bodu 11 Návrh programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šútovce 

na programové obdobie 2021 – 2026. 

Starosta predložil návrh programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šútovce 

na programové obdobie 2021 – 2026. Poslanci si ho prezreli a následne program PHSR 

schválili. 

 

Uznesenie XII/2021 č. 109/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 

A. schvaľuje 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šútovce na programov obdobie 

2021 – 2026.  

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 5 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Jarmila Považanová, Marianna Mandúchová, Ing. 

Viktor Pekár, Dana Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   
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Neprítomný/í: -  

 

K bodu 12 Diskusia.   

Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.  

 

 

K bodu 13 Návrh na uznesenie.  

Návrh na uznesenia boli povedané a schválené počas jednotlivých bodoch rokovania.   

 

K bodu 14 Záver. 

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

hod.  

 

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

 

 

 

Overovatelia: 

Dana Sucháňová      .................................................. 

 

Jarmila Považanová        .................................................. 

 

 

V Šútovciach dňa 23.06.2021 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 

            

       


