OBEC ŠTITÁRE, PRI PRAMENI 125/14, 951 01 ŠTITÁRE

ZÁPISNICA
Z 3. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 27. apríla 2017
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
K bodu č.1: Zahájenie
Pracovnú časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka obce Štitáre
Ing. Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých prítomných.
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí
prítomní všetci poslanci, čím sa stáva obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený dňa
20.04.2017 obvyklým spôsobom a poslancom doručený spolu s prílohami na 3. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva v
Štitároch navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Daniel Pindeš
 p. poslanca:
Peter Hörik
a za zapisovateľku zápisnice :
Valéria Nagyová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrhu
určenia poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje poslancov Ing.
Daniela Pindeša a Petra Hörika za overovateľov zápisnice a p. Valériu Nagyovú ako
zapisovateľku zápisnice.

Starostka ďalej predložila návrh na vytvorenie návrhovej komisie, ktorá bude dozerať na
hlasovanie o uzneseniach počas celého rokovania a priebežne písomne spracovávať uznesenia
prijaté k jednotlivým bodom rokovania. Odporučila ju zriadiť z poslancov obecného
zastupiteľstva v tomto zložení: predseda návrhovej komisie: Ing. Jozef Cilling a člen
návrhovej komisie: Bc. Milota Magová.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrh
na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje poslanca Ing. Jozefa
Cillinga ako predsedu návrhovej komisie a pani poslankyňu Bc. Milotu Magovú za člena
návrhovej komisie. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej komisie, aby začali svoju
činnosť.
K bodu č. 3: Schválenie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným návrh programu
s nasledujúcimi bodmi:

3. zasadnutia OZ na deň 27.04.2017

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Pečať rozvoja obcí a miest za rok 2016
5. Informácia o vykonaných kontrolách z NKU a PPA Nitra
6. Informácia o schválených dotáciách z Environmentálneho fondu a NSK
7. Odsúhlasenie Dodatku č. 4 k zmluve o dielo č. 08/05-kan. ČOV zo dňa 14.6.2005
8. Schválenie návrhu VZN č. 1/2017 požiarny poriadok obce Štitáre
9. Schválenie členov kontrolnej skupiny protipožiarnych kontrol
10. Vytýčenie obecnej parcely ul. Zámoyského a Viničná na základe prijatého
uznesenia
11. Voľba hlavného kontrolóra obce Štitáre
12. Rôzne
13. Schválenie prijatých uznesení
14. Záver
Starostka navrhuje presunúť bod č. 10 Vytýčenie obecnej parcely u. Zámoyského a Viničná
na základe prijatého uznesenia na bod č. 4 a ostatné body sa posunú vzostupne.
Ďalej vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala
hlasovať za schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch s

presunom bodu č. 10 Vytýčenie obecnej parcely u. Zámoyského a Viničná na základe
prijatého uznesenia na bod č. 4 a ostatné body sa posunú vzostupne.

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje program 3. zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Štitároch s presunom bodu č. 10 Vytýčenie obecnej parcely u.
Zámoyského a Viničná na základe prijatého uznesenia na bod č. 4 a ostatné body sa posunú
vzostupne.
K bodu č. 4.:
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schválilo na svojom riadnom
zasadnutí dňa 15.03.2017 uznesením číslo 15/2017 vytýčenie obecnej parcely ul. Zámoyského
a Viničná. Poslanec Ing. Daniel Pindeš bol poverený oslovením geodetov na vytýčenie.
Z prieskumu podal nasledovné informácie „citácia geodetky: Po preverení podkladov
vyžiadaných z katastra nehnuteľností som zistila, že pri týchto parcelách sú vyznačené
nesúlady vzniknuté pri zápise predchádzajúcich geometrických plánov a vytýčenie je možné
realizovať až po odstránení nesúladov na základe dohody vlastníkov dotknutých pozemkov“.
Starostka navrhuje zrušenie uznesenia z 15.3.2017 vytýčenie obecnej parcely ul.
Zámoyského a Viničná, nakoľko nie je možné v súčasnosti vytýčiť parcely, keďže sú tam
nezrovnalosti. Zámer je, aby vlastníci susedných nehnuteľností popustili na cestu. Po podpise
týchto prevodov od vlastníkov nehnuteľností príjme obec tieto do vlastníctva a následne obec
dá zamerať prístupovú komunikáciu ako celok.
Starostka ďalej navrhuje, aby vlastníci susedných nehnuteľností zaslali žiadosť s vytýčeným
návrhom GP na darovanie časti parciel susediacich s obecnou parcelou Zámoyského ul. na
vytvorenie 6,5 m širokej cesty. Je potrebný zo strany vlastníkov písomný súhlas na darovanie
časti nehnuteľností obci Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, na zrušenie uznesenia č. 15/2017 zo dňa 15.03.2017 vytýčenie obecnej parcely ul.
Zámoyského a Viničná a zaslanie žiadosti s vytýčeným návrhom GP na darovanie časti
parciel susediacich s obecnou parcelou Zámoyského ul. na vytvorenie 6,5 m širokej cesty
s písomným súhlasom vlastníkov na darovanie časti nehnuteľností obci Štitáre.
Starostka ďalej povedala, že je potrebné aby sme dosiahli nejaký kompromis, nakoľko zámer
na vytvorenie dostatočne širokej komunikácie je dobrý. Podľa územnoplánovacej

dokumentácie ide o lokalitu na vytvorenie stavebných pozemkov. Pracuje sa aj na dodatku
k územnoplánovacej dokumentácii. Bude to zverejnené na obecnej stránke www.stitare.sk aj
na obecnej tabuli. Riešenie právnych prevodov vlastníctva nehnuteľností SR , ktoré sú
v správe SPF na obec je časovo náročný proces.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhol aby p. Ment Marián, ako jeden z vlastníkov susediacich
nehnuteľností si zobral pod patronát doriešiť žiadosť a ďalšie kroky.
Pán Ment Marián povedal, že by mala aj obec participovať na nákladoch za GP, aj obec si
zveľaďuje svoj majetok. Robíme všetko preto aby sme sa vyhli súdnym sporom. Budem robiť
mediátora. Pán Buday sa k dnešnému dňu nevyjadril k návrhu.
Poslanec Ing. Jozef Cilling povedal, že doposiaľ obec neparticipovala finančne na zameraní
ciest, ktoré vlastníci darovali obci zdarma.
Starostka navrhla, aby vlastníci podali žiadosť s náčrtom a následne obecné zastupiteľstvo
bude opätovne prejednávať uvedený bod.
Poslanec Ing. Stanislav Brath povedal, že ak sa nedohodnú vlastníci nehnuteľnosti, obec príde
o parcelu. Je potrebné aby sa spravila náprava.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš povedal poslancovi Ing. Stanislavovi Brathovi, že ak má
pochybnosti o oslovení geodetov, nech tak zabezpečí geodetov na vytýčenie parciel aj on.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie za zrušenie uznesenia č.
15/2017 zo dňa 15.03.2017 vytýčenie obecnej parcely ul. Zámoyského a Viničná.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje zrušenie uznesenia
číslo 15/2017 zo dňa 15.03.2017 vytýčenie obecnej parcely ul. Zámoyského a Viničná.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie za podanie žiadosti
s vytýčeným návrhom GP na darovanie časti parciel susediacich s obecnou parcelou
Zámoyského ul. na vytvorenie 6,5 m širokej cesty s písomným súhlasom vlastníkov na
darovanie časti nehnuteľností obci Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje podanie žiadosti
s vytýčeným návrhom GP na darovanie časti parciel susediacich s obecnou parcelou
Zámoyského ul. na vytvorenie 6,5 m širokej cesty s písomným súhlasom vlastníkov na
darovanie časti nehnuteľností obci Štitáre.
K bodu č. 5.:
Starostka informovala prítomných o výsledku hodnotenia ekonomickej analýzy obce Štitáre
za rok 2016, na základe ktorého obec získala prestížnu Pečať Rozvoja obcí a miest 2016.
Hodnotenie bolo zamerané na finančnú a majetkovú bonitu obcí a miest SR. Naša obec bola
zaradená medzi 30,28 % miest a obcí , kde vedenie samosprávy efektívne využíva financie
ako aj majetok pre trvalo udržateľný rozvoj. V rámci tohto hodnotenia obec skončila ako
samospráva, ktorá vie dobre hospodáriť s majetkom štátu a vie ho aj efektívne zhodnocovať
na 19. mieste v rámci okresu Nitra /zo 62 hodnotených subjektov/ a 113 mieste v rámci
Nitrianskeho kraja /z 336 subjektov/, čo naozaj preukázateľne poukazuje na správne
zhodnocovanie majetku obce a účelné nakladanie so štátnymi prostriedkami. Tieto parametre
sú zaujímavé aj z pohľadu budúceho využívania týchto výsledkov v rámci čerpania budúcich
financií z prostriedkov eurofondov.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o získaní prestížnej Pečate Rozvoja obcí a miest 2016.
K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o vykonaných kontrolách:
a) Dňa 12.4.2017 kontrola z NKU Expozitúra Nitra na uskutočnené verejné obstarávania
vykonané v roku 2015 a 2016, kniha došlých faktúr za rok 2013 – 2016, schválené
rozpočty + skutočné čerpanie rozpočtov za roky 2015, 2016, súhrnné správy
o zákazkách s nízkou hodnotou a využívanie EKS.
b) Dňa 19.4.2017 kontrola z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na Občianske
združenie Žibrica, Program rozvoja vidieka SR 2014 - 20–0 Opatrenie 19.1 Príprava
stratégie CLLD občianskeho združenia Žibrica
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o vykonaných kontrolách.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o schválených žiadostiach na dotácie:
a) z Environmentálneho fondu – ČOV 100 000,00 Eur + 5 263,16 Eur spoluúčasť obce.
Do 31.5.2017 je potrebné predložiť požadované doklady k podpisu zmluvy
z Environmentálnym fondom. Z dotácie sa bude budovať hlavná stoka na ulici Pri prameni
z oboch strán. Spoluúčasť vo výške 5 263,16 Eur z prebytku obce.

b) z Programu obnovy dediny /ďalej len POD/ 5 000,00 Eur + 263,16 spoluúčasť obce na
odvodnenie ul. Fábryho. Odvodnenie celej ulice je vyčíslené na 7 200,00 Eur. Starostka
navrhuje spoluúčasť 2200,00 Eur schváliť z prebytku obce.
c) z NSK – 1 800,00 Eur na cestovný ruch, 800,00 Eur na kultúru, 1300,00 Eur na šport,
ďalej získala TJ D. Štitáre 600,00 Eur na šport, Csemadok 900,00 Eur na kultúru a OZ Žibrica
– obec Štitáre 2770,00 Eur
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať
o schválenie financovania:
a) Spoluúčasť vo výške 5263,16 Eur z prebytku obce na ČOV
b) Spoluúčasť vo výške 2200,00 Eur na POD a dofinancovanie odvodňovacieho rigolu
na ulici Fábryho podľa projektovej dokumentácie z prebytku obce

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje financovanie:
a) Spoluúčasť vo výške 5263,16 Eur z prebytku obce na ČOV
b) Spoluúčasť vo výške 2200,00 Eur na POD a dofinancovanie odvodňovacieho rigolu
na ulici Fábryho podľa projektovej dokumentácie z prebytku obce
K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o prijatom dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 08/05-kan.
ČOV zo dňa 14.6.2005 zhotoviteľ Ing. Marián Sahul STAVEKO. Predmetom dodatku č. 4 je
zmena zostatku ceny diela o indexy miery inflácie ŠÚ SR za rok 2016 index 1,012.
Starostka povedala, že pôvodná zmluva bola podpísaná v roku 2005, predmet diela je vysúťažený ako stavebné práce. Na Environmentálnom fonde sa pri každej dotácii podpisuje
zmluva o poskytnutí dotácie, kde je povinnosťou predkladať aj dodatky k zmluve.
Indexácia na stavebné práce je stanovená štatistickým úradom.
Poslanec
Ing. Stanislav Brath sa elektronicky dotazoval v deň konania obecného
zastupiteľstva na správnosť indexácie v dodatku ,(pričom všetky materiály boli elektronicky
doručené 7 dní pred konaním obecného zastupiteľstva). Metodické pokyny k indexácii
a vysvetlenia mu boli zaslané elektronicky i napriek tomu sa stále vyjadroval o nesúhlase
správnosti.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš ďalej povedal, že nie sme v situácii, aby sme dodatok neschválili.
Poslanec Ing. Jozef Cilling povedal, že je potrebné aby obec napredovala, krok po kroku,
každá dotácia je prínosom pre obec.

Poslanec Peter Hörik povedal, že nie je možné prepojiť už existujúce vetvy, nie sú na to
financie.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať za
schválenie dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 08/05-kan. ČOV zo dňa 14.6.2005 zhotoviteľ Ing.
Marián Sahul STAVEKO. Predmetom dodatku č. 4 je zmena zostatku ceny diela o indexy
miery inflácie ŠÚ SR za rok 2016 .
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik
proti – 1 - Ing. Stanislav Brath
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje dodatok č. 4
k Zmluve o dielo č. 08/05-kan. ČOV zo dňa 14.6.2005 zhotoviteľ Ing. Marián Sahul
STAVEKO. Predmetom dodatku č. 4 je zmena zostatku ceny diela o indexy miery inflácie ŠÚ
SR za rok 2016 .
K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných, že tento bod rokovania sa odročuje.
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných, že tento bod rokovania sa odročuje.
K bodu č. 11.:
Starostka predstavila kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra obce Štitáre na základe
prijatých žiadostí a podkladov. Následne dala priestor prítomným kandidátom na osobnú
prezentáciu.
Poslanci následne pristúpili k tajnému hlasovaniu voľby hlavného kontrolóra obce Štitáre.
/Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra je prílohou zápisnice z obecného zastupiteľstva zo
dňa 27.04.2017/
Starostka konštatovala, že na základe hlasovania bol za hlavného kontrolóra obce Štitáre na
obdobie od 01.05.2017 do 30.04.2022 zvolený Mgr. Ján Veteráni.
K bodu č. 12.:
Starostka informovala prítomných o pripravovaných akciách a stretnutiach:

-

Prvomájová vatra 28.4.2017 (v prípade nepriaznivého počasia bude preložená na iný
termín)
12.5.2017 – stretnutie s občanmi z Jókayho ul. a ul. Pod Žibricou z dôvodu doriešenia
kanalizačných prípojok a predpríprave na úpravu miestnych komunikácií
14.5.2017 so začiatkom o 15,00 hod. sa uskutoční Deň matiek

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o pripravovaných akciách a stretnutiach.
K bodu č. 13.:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za schválenie
všetkých prijatých uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté
uznesenia.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.
Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Daniel Pindeš

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

Peter Hőrik

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

05.05.2017

Vyvesené:
Zvesené:

11.05.2017
27.05.2017

Príloha k zápisnici zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch zo dňa 27.04.2017:
Zápisnica z I. a II. kola voľby hlavného kontrolóra obce na zasadnutí ObZ v Štitároch
27.4.2017 v zasadačke obecného úradu
Komisia v zložení:
1. Ing. Jozef Cilling
2 Valéria Nagyová
3. Veronika Kokinová
Komisia sčítala všetkých 5 hlasov z prítomných 5 poslancov obecného zastupiteľstva.
Počet odovzdaných hlasov: 5
Počet platných hlasov: 5
Počet hlasov pre jednotlivých kandidátov:
1. JUDr. Jozef Veverka 2. Ing. Dušan Konc -

2 hlasy

1 hlas

3. Mgr. Ján Veteráni - 2 hlasy
Z uvedeného vyplýva, že žiaden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov a tým v I.
kole volieb nebol zvolený kontrolór obce.
Do II. kola volieb postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov a to:
1.
2.

JUDr. Jozef Veverka
Mgr. Ján Veteráni

Výsledok hlasovania v II. kole volieb bol nasledovný :
1. JUDr. Jozef Veverka - počet hlasov:
2
2. Mgr. Ján Veteráni - počet hlasov:
3
Na základe hlasovania poslancov v II. kole volieb bol za hlavného kontrolóra obce zvolený
Mgr. Ján Veteráni.
Podpis členov komisie:
Ing. Jozef Cilling
Valéria Nagyová
Veronika Kokinová
V Štitároch, dňa 27.04.2017

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

