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Zápisnica 
z 14. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,  

konaného dňa 14.12.2021 
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

  
1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Šútovce.  

5. Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.  

6. Návrh VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

7. a) Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2022 a vyhliadkové rozpočty na roky 2023 a 2024.  

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.  

8. Správa nezávislého audítora za rok 2020.  

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022.  

10. Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022.  

11. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022.  

12. Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021.  

13. Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej  

      distribučnej a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia  

      a uloženia inžinierskych sietí.  

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. Nikto sa 

neprihlásil a tak schválili program rokovania bez zmien.  

 

Uznesenie XIV/2021 č. 114/2021 

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 27.09.2021 nasledovne: 
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1. Otvorenie.  

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Šútovce.  

5. Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.  

6. Návrh VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

7. a) Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2022 a vyhliadkové rozpočty na roky 2023 a 2024.  

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024.  

8. Správa nezávislého audítora za rok 2020.  

9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022.  

10. Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022.  

11. Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022.  

12. Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021.  

13. Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej  

      distribučnej a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia  

      a uloženia inžinierskych sietí.  

14. Rôzne.  

15. Diskusia  

16. Návrh na uznesenie.  

17. Záver. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

K bodu 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

Za zapisovateľa zápisnice bola určená Bc. Ivana Pánisová a za overovateľov zápisnice p. 

Imrich Bárczi a p. Marianna Mandúchová.  

  

Uznesenie XIV/2021 č. 115/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

      

 A. u r č u j e  

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

 a p. Mariannu Mandúchovú.  

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

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

 

Uznesenie XIV/2021 č. 116/2021 

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. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Šútovce. 

Starosta predložil Návrh VZN č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školách a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obci Šútovce, ktorý 

bol podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

zverejnený 15 dní pred rokovaním OZ na úradnej tabuli a webovej stránke obce. Dal do 

povedomia, že  toto VZN na menilo v  Čl. 3 bod 4. kde bolo vo VZN č. 3/2019 napísané ,, 

Príspevok vo výške rozdielu medzi sumou na nákup potravín podľa odseku 3) a poskytnutou 

dotáciou z MPSVaR SR v sume 1,20 eur uhrádza zákonný zástupca. Z pôvodnej vety sa 

vypustila výška dotácie, nakoľko sa mení a aby sa nemuselo VZN často prerábať. Ďalej sa 

zmenilo v Čl. 3 bod. 6 kde sa zmenila výška režijných nákladov zo sumy 5 € na 7 €. Poslanci 

VZN schválili.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

A. ruší  

VZN č. 3/2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce.  

B. s ch v a ľ u j e  

VZN č. 1/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 

jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šútovce. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

 

K bodu 5 Návrh VZN č. 2/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce. 

Starosta predložil Návrh VZN č. 2/2021 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 § 2 Práva a povinnosti držiteľov odpadov  v bode 5.4) 

Všetky kontajnery musia byť označené elektronickým čipom a jednorazové plastové vrecia 

musia byť označené QR kódom pre evidenciu o množstve vyprodukovaného odpadu. 

Vyvážať sa budú len označené nádoby a vrecia. Poslanci schválili toto VZN.    

 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  

A. ruší  

VZN č. 1/2020 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce.  

B. s ch v a ľ u j e  

VZN č. 2/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce. 
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

 

K bodu 6  Návrh VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.   

Starosta predložil Návrh VZN č. 3/2021 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 v Návrhu VZN bol poplatok stanovený od januára 2022 

v sume 23 eur a bola k tomu zverejnená príloha, ktorá spočívala v znížení poplatku podľa 

príslušných percent triedenia. Nakoľko minulý rok sme spustili systém monitorovania 

odpadu, z ktorého sa použili dáta na to aby sme obyvateľom diferencovali poplatok, ktorý 

vyseparovali odpad k pomeru komunálneho odpadu ktorý odovzdali, Tento systém možno 

nezohľadňoval všetky atribút, ktoré prax postupne prinášala. Preto sme sa rozhodli prejsť 

k vývozcovi ktorý nám vie zabezpečiť váženie odpadu v domácnostiach, a tak vieme prejsť 

postupne k množstevnému odpadu. Z tohto dôvodu navrhujem aby sa toto VZN upravilo 

s výškou poplatku 22 eur jednotne na obyvateľa, domácnosť. To znamená že príloha č. 1 bude 

z VZN vypustená, s tým že váženie kuka nádob, ktoré bude prebiehať v roku 2022, tieto dáta 

budú použité a zohľadňované pri stanovení poplatku pri jednotlivých domácnostiach v roku 

2023.    

 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  

A. ruší  

VZN č. 2/2020 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

B. s ch v a ľ u j e  

VZN č. 3/2021 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 
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K bodu 7 Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022. 

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 XIV/2021 č. 117/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  

 A. berie na vedomie  

Žiadosť Jednoty dôchodcov o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022.  

B. schvaľuje  

Jednote dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 Šútovce dotáciu vo výške 350,00 eur 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

K bodu 8  

a) Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2022 a vyhliadkové rozpočty na roky 2023 a 

2024.  

b) Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na roky 2022 – 2024. 

Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2022 a vyhliadkové roky 2023 a 2024 poslancom 

OZ, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred rokovaním 

OZ. Rozpočet na rok 2022 je záväzný a môže sa meniť len prípadnými zmenami rozpočtu, 

rozpočty na roky 2023-2024 sú len informatívne. Celkový rozpočet obce na rok 2022 je 

plánovaný ako vyrovnaný, kde celkové príjmy vo výške 219 903,00  € 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 2022 s výhľadom na 

roky 2023 - 2024, kde odporučila poslancom OZ  návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť 

a viacročný rozpočet na roky 2023-2024 zobrať na vedomie. Predložený rozpočet poslanci 

schválili.  

 
Uznesenie XIV/2021 č. 118/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  

 A. berie na vedomie  

Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a vyhliadkové rozpočty na roky 2023 a 2024 a 

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce Šútovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 – 

2024.  

 B. s ch v a ľ u j e  

Rozpočet obce Šútovce na rok 2022 ako vyrovnaný v celkovej výške 219 903,00 EUR  

Príjmy: obec 219 903,00 EUR (v tom MŠ originálne kompetencie)  

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

Celkom príjmy: 219 903,00 EUR  

Výdavky: obec: 219 903,00 EUR (v tom MŠ originálne kompetencie)  

........................................................................................................................  
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Celkom výdavky: 219 903,00 EUR 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

K bodu 9 Správa nezávislého audítora za rok 2020.  

Starosta oboznámil prítomných so správou nezávislého audítora k auditu účtovnej závierky za 

rok 2020. Audit bol ukončený a konštatoval súlad s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách. Poslanci OZ vzali na vedomie správu z auditu účtovnej závierky obce Šútovce za 

rok 2020. 

 

Uznesenie XIV/2021 č. 119/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  

 

 A. Berie na vedomie  

 Správu nezávislého audítora za rok 2020. 

 

K bodu 10 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022.  

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

2022, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce 15 dní pred konaním 

rokovania OZ. V I. polroku bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná na : 

inventarizáciu peňažných prostriedkov v pokladni obce, kontrolu dodržiavania zákona č. 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, kontrola plnenia uznesení. Plnením úloh HK je 

vypracovať správy o výsledku kontrol, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu za rok 2021, 

návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 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 XIV/2021 č. 120/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

  

 A. schvaľuje  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 
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K bodu 11 Návrh plánu kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022. 

Prítomní boli oboznámení s návrhom kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022. Poslanci 

plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022 schválili. Následne po schválení bude 

zverejnený na webovej stránke obce. 

 

Uznesenie XIV/2021 č. 121/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach  

 

 A. schvaľuje  

Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022. 

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

 

 

K bodu 12 Príkaz na začatie inventarizácie majetku obce k 31.12.2021.  

Starosta obce dal príkaz na začatie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov k 31.12.2021. Členov inventarizačnej komisie doplní. 
 

Uznesenie XIV/2021 č. 122/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

  

 A. berie na vedomie  

Príkaz na začatie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 

31.12.2021. 
 

K bodu 13 Schválenie uzatvorenia zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech 

Stredoslovenskej distribučnej a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v 

práve umiestnenia a uloženia inžinierskych sietí. 

Starosta prečítal, návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej 

distribučnej a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia 

a uloženia inžinierskych sietí. Poslanci zmluvu schválili.  

 

Uznesenie XIV/2021 č. 123/2021  

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

  

 A. berie na vedomie  

Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej  

a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia  

inžinierskych sietí  

B. schvaľuje  
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Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej  

a.s. ako oprávneným z vecného bremena spočívajúce v práve umiestnenia a uloženia  

inžinierskych sietí   

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 3 

 

Za: 3 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár,  

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 2 Jarmila Považanová, Dana Sucháňová 

 

 

14. Rôzne 

K rôznemu nebolo nič povedané. 

 

15. Diskusia. 

Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania. 

 

16. Návrh na uznesenie. 

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

 

17. Záver. 

Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť a rokovanie OZ ukončil o 18:30 

hod. 

 

 

 

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

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

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

 

 

V Šútovciach dňa 14.12.2021 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 

            

       


