Oznámenie o konaní Ustanovujúceho zastupiteľstva obce Štitáre,
ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2019 v Štitároch
Starostka obce Štitáre v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a
doplnkov oznamuje konanie Ustanovujúceho zastupiteľstva, ktoré sa
uskutoční dňa 12.06.2019 t. j. (v stredu) v Spoločenskom dome v
Štitároch.
Začiatok zasadnutia je stanovený na 18.00 hodinu.

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
Starostka obce

Obec Štitáre, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre

Návrh programu
4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
na 12. júna 2019
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Odsúhlasenie programu zasadnutia
Interpelácie
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Odsúhlasenie opravy strechy na dome smútku z dôvodu havarijného stavu
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov na prístupovú cestu cez Bažantnicu
Žiadosť p. Mečiarovej, Fábryho 26 na osadenie dopravného zrkadla na ul. Fábryho
križovatka č. domov 26, 33, 35 a 36.
9. Žiadosť o zaradenie pozemku č. 1064/233 vo vlastníctve REAMIL group, s.r.o., Nitra
do ÚP.
10. Odsúhlasenie návrhu na sprístupnenie softwaru mobilnej aplikácie z našej webovej
stránky
11. Odsúhlasenie kúpy parciel č. 870/63 a 870/64 pod ihriskom vo vlastníctve Ing.
Sokolovej v celkovej výmere 1537 m2 za cenu 20,-€/m2, celkom 30.740,-€.
12. Informácia o začatí prác hydrogeologického prieskumu, posúdenie výdatnosti vrtu
HGŠ-1 firmou WH Geotrend Nitra.
13. Odsúhlasenie Dodatku č. 9 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa
16.02.2019 v znení dodatkov č.1-8 v MHD vykonávanej autobusmi Arriva a.s. Nitra
v predpokladanej výške príspevku 19 181,76 € za rok 2019.
14. Odsúhlasenie Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Štitároch.
15. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 2.631,58 € z prebytku rozpočtu k dotácii Štitáre –
ČOV-kanalizácia vo výške 50.000,-€.
16. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 750,-€ z prebytku rozpočtu k dotácii WIFI pre obec
Štitáre vo výške 14.250,-€.
17. Odsúhlasenie zmluvy o poskytovaní služieb projektového manažmentu firmou
Prorozvoj v čiastke 750,-€ z prebytku rozpočtu za poskytnuté práce na projekte WIFI
pre obec Štitáre počas 5 rokov.
18. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 700 € z prebytku rozpočtu, spoluúčasti v čiastke
2.500,- € ktoré uhradí Rodičovské združenie pri MŠ a dotácie NSK v čiastke 4.600,- €
na projekt Detské dopravné ihrisko v MŠ.
19. Odsúhlasenie čiastky 1.200,- € z prebytku rozpočtu na zabezpečenie výstavby
betónového oplotenia pri detskom dopravnom ihrisku na žiadosť rodiny Mincerovej.
20. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 241,53 € a čiastky 1.230,37 € do vysúťaženej
sumy z prebytku rozpočtu k dotácii POD odvodnenie ulice Jókayho vo výške dotácie
4.589,12€
21. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a k auditu za rok 2018
22. Odsúhlasenie záverečného účtu obce Štitáre za rok 2018
23. Odsúhlasenie rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Pri Prameni z rezervného
fondu pri určení predpokladanej hodnoty zákazky.

24. Odsúhlasenie návrhu názvov novovybudovaných ulíc v časti IBV Lúčna stráň a v časti
Majerské za účelom prihlasovania občanov na trvalý pobyt.
25. Rôzne
26. Diskusia
27. Záver

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
starostka obce Štitáre

V Štitároch, dňa: 07.06.2019

