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Zápisnica 
z 13. schôdze Obecného zastupiteľstva Obce Šútovce,  

konaného dňa 27.09.2021    
___________________________________________________________________________ 

 

Počet prítomných podľa pripojenej prezenčnej listiny.                              

 

PROGRAM:  

 
1. Otvorenie  
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku obce.  

5. Správa o činnosti obce.  

6. Rôzne.  

5. Diskusia.  

7. Návrh na uznesenie.  

8. 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 XIII/2021 č. 110/2021 

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: 

 
1. Otvorenie. 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku obce.  

5. Správa o činnosti obce.  

6. Rôzne.  

5. Diskusia.  

7. Návrh na uznesenie.  

8. Záver.      

 

Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 4 
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Za: 4 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár, Dana 

Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 1 Jarmila Považanová 

 

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. Ing. Viktor Pekár.  

  

Uznesenie XIII/2021 č. 111/2021 

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. Ing. Viktora Pekára. 

 

K bodu 3 Kontrola plnenia uznesení 

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

 

Uznesenie XIII/2021 č. 112/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach: 

         

A. b e r i e   na vedomie  

        Kontrolu plnenia uznesení.  

 

 

K bodu 4 Návrh na vyradenie majetku z evidencie obce majetku obce.  

Starosta navrhol aby sa z majetku obce vyradili lavice a stoly, ktoré sa dávnejšie odkúpili 

z bývalej krčmy z ktorej je teraz bytový dom. Nakoľko potrebujeme vypratať garáže a tieto 

lavice sú veľké a nie sú moc spratné  a hlavne aby sme mali kde skladovať aj pelety. Na cene 

za, ktorú by sa vyradené majetok dali odkúpiť sa poslanci zatiaľ nedohodli, zatiaľ išlo len o to 

aby sa vyradili. Dohodli sa že majetok sa najprv ponúkne obyvateľom a neskôr až nebude 

záujem sa majetok zverejní na stránke obce na odpredaj v súlade so zákonom. 

 

Uznesenie XIII/2021 č. 113/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Šútovciach 

 
A. b e r i e na vedomie  

Návrh na vyradenie majetku z evidencie majetku obce.  

B. s ch v a ľ u j e  

Vyradenie majetku obce Šútovce : 18 ks drevených lavíc masív, 3 ks stôl drevený  

veľký masív a 5 ks stôl drevený malý masív. 
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Hlasovanie:  

Počet všetkých poslancov: 5 

Počet prítomných poslancov na OcZ: 4 

 

Za: 5 Imrich Barczi, Marianna Mandúchová, Ing. Viktor Pekár, Dana 

Sucháňová 

Proti: -   

Zdržal sa: -   

Neprítomný/í: 1 Jarmila Považanová 

 

 

K bodu 5 Správa o činnosti obce. 

 

 

K bodu 6 Diskusia.   

Prebiehala počas jednotlivých bodoch rokovania.  

 

 

K bodu 7 Návrh na uznesenie.  

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

 

K bodu 8 Záver. 

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

hod.  

 

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

 

 

 

Overovatelia: 

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

 

Ing. Viktor Pekár        .................................................. 

 

 

V Šútovciach dňa 27.09.2021 

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

    Bc. Miroslav Rajčo 

            

       


