Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

ZÁPISNICA
Z 1. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 16. januára 2014
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Riešenie havárie na verejnom osvetlení z dôvodu vyúčtovania elektriky na Jahodovej
ulici v čiastke 2 234,77 € za obdobie od 25.07.2013 do 02.12.2013
Odsúhlasenie návrhu na rekonštrukciu elektrického vedenia v dome smútku
Odsúhlasenie novely zákona č.583/2004 Z.z.
Rôzne
Diskusia
Hlasovanie o uznesení

K bodu č. 1.:
-

1. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2014 otvorila a viedla starostka obce Ing.
Zuzana Vinkovičová
Prítomní boli piati členovia obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo uznášania schopné
Ospravedlnená: Mgr. Silvia Sórádová

K bodu č. 2.:
-

-

Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov:
 Helena Molnárová
 Ing. Zoltán Molnár
Za zapisovateľku určila pracovníčku obecného úradu:
 Valéria Nagyová

Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdržal sa: 0

K bodu č. 3:
Program zasadnutia OZ tvorí súčasť pozvánky. Nikto z poslancov nemal žiadne doplňujúce
návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdržal sa: 0
K bodu č. 4.:
-

-

-

-

-

-

P.starostka informovala prítomných o priebehu odovzdania a vybudovania miestnej
komunikácie Jahodova ulica do majetku obce:
28.3.2007 obec obdržala písomnú žiadosť od p. A.Budaya v zastúpení vlastníkmi
nehnuteľností T.Czako,K.Czako, František Kósa ml.,E.Guldan a D.Czako o zahrnutie
tejto lokality parciel č. 1151/2,3,6,7,8,9 a 1151/14 do územného plánu obce za účelom
možnosti výstavby rodinných domov, uznesením č.10 zo dňa 3.4.2007 sa odsúhlasilo, že
obec súhlasí s podmienkou, že náklady súvisiace s vypracovaním hradia výlučne
vlastníci nehnuteľností,
7.5.2009 obec obdržala od. p.A.Budaya a K.Czaka s manželkou žiadosť o darovanie
nehnuteľnosti do majetku obce parcely č. 1151/17 o výmere 26216 m2 na vybudovanie
miestnej komunikácie, kde bolo takisto uznesením odsúhlasené, že za podmienok, že
všetky náklady súvisiace vybudovaním inžinierskych sieti budú hradiť vlastníci
nehnuteľností .
Zmluva medzi obcou a ZSE distribučná bola podpísaná dňa 1.7.2009 na vybudovanie
elektroenergetické stavby a zariadenia distribučnej stavby a sústavy – rozvody
elektrických vedení a prípojok a vydané stavebné povolenie na plánovanú stavbu.
Vybudovanie verejného osvetlenia na ulici Jahodova bola realizovaná p.Kósom ml.,
odovzdávacím protokolom firmou Elcomp s.r.o. Nitra v júli 2013.
30.9.2013 bola prerokovaná zmluva o pripojení VO medzi obcou a ZSE distribučná,
kde všetky podklady technické správy, revízne správy vyhotovené Elcompom s.r.o. Nitra
na zapojenie do siete boli odovzdané p.Kósom ml. do ZSE distribučná.
Obec Štitáre v júli 2013 podpísala zmluvu o dodávke elektrickej energie na verejné
osvetlenie na Jahodovej ulici s odberom od 25.7.2013 s vypočítanou mesačnou splátkou
30,00 € mesačne na základe inštalovaného príkonu 8 ks osvetľovacích telies.
Prvé odpisovanie spotreby elektriny sa konalo 2.12.2013
7.1.2014 obec obdŕžala vyúčtovanie spotreby 13.701 kWh od ZSE distribučná za
obdobie od 25.7.2013 do 02.12.2013 vo výške 2.234,77 €.
p. starostka ihneď podala reklamáciu na fy. Západoslovenská distribučná, a.s. –
a zároveň dala príkaz na vypnutie VO do vyriešenia havarijného stavu.

-

8.1.2014 p.starostka podala reklamáciu u firmy Elcomp s.r.o. Nitra na zhotoviteľa VO.
9.1.2014 Západoslovenská distribučná, a.s. vykonala kontrolu merača –hodín ,kde zistila,
že hodiny nie sú vadné ,a odpísali stav skutočný ku dňu 9.1.2013 -11.589 kwh, na
základe ktorého 16.1.2013 obec obdŕžala list zo ZSE, že opravujú nedoplatok na
základe skutočného stavu – na sumu 1.779,31 €.

-

10.1.204 firma Elcomp s.r.o. Nitra vykonala meranie káblov elektrického vedenia a zistila
poruchu( mechanické poškodenie prívodného kábla) medzi 5. a 6. stožiarom.

-

-

16.1.2014 firma Elcomp s.r.o. Nitra zamietla reklamáciu z dôvodu, že uloženie káblov
nevykonala ich firma.
Po preverení zisteného porušenia kábla ďalšími odborníkmi bolo deklarované, že také
množstvo elektriky nie je možné spotrebovať ani z dôvodu zemného spojenia na kábli,
a že najpravdepodobnejšou príčinou nadmernej spotreby by mohol byť neoprávnený
odber na tejto ulici.

-

Technická správa vyhotovená firmou Elcomp s.r.o. Nitra deklaruje, že 8 ks svietidiel
jednotkového príkonu 70 W má mať predpoklad ročného odberu len 1635 kwh.

-

Podľa tohto stavu bola aj vyhotovená zmluva na mesačné platby obcou 30,-€ mesačne.

-

Revízna správa vyhotovená firmou Elcomp s.r.o. Nitra deklaruje, že elektr. zariadenie
vyhovuje bezpečnej prevádzke.

-

-

-

13.1.2014 p.starostka požiadala o preskúšanie hodín do Slov.štátnej skúšobne cez ZSEdistribučnú,
13.1.2014 firma Elcomp s.r.o. Nitra vykonala výkop na mieste zistenia poruchy , kde bol
kábel poškodený a odôvodňovala tým zvýšený odber elektrickej energie,

- P. starostka vyzvala prítomných vlastníkov nehnuteľností, aby sa vyjadrili k danej veci:
P. Bezák – je potrebné vymáhanie pohľadávky od dodávateľa,
p. Kóša – k dispozícii je projektová dokumentácia na elektrické prípojky k jednotlivým
pozemkom, neobsahuje projekt na položenie kábla na verejné osvetlenie. Položenie kábla
vykonala firma Energonet Nitra s.r.o. pri realizácii elektrického káblového vedenia tejto
lokality v roku 2010.
p. Kóša –. Firma Elcomp vykonala len osadenie stĺpov a namontovanie svietidiel.
JUDr. Veverka –hlavný kontrolór obce navrhol, že pokiaľ obec v rozpočte nemá prostriedky
na úhradu nedoplatku, aby sa na nedoplatok poskladali vlastníci nehnuteľností, čo im bude
vrátené do termínu 31.8.2014, do doriešenia dôkazového materiálu, do zistenia príčiny
vzniknutej škody.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s návrhom vysporiadania pohľadávky voči Západoslovenskej
distribučnej, a.s. vo výške 1.779,31 € vlastníkmi nehnuteľnosti na Jahodovej ulici, formou
bezúročnej pôžičky voči obci a s termínom vrátenia financií vo výške 1.779,31 € vlastníkom
nehnuteľnosti do 31.08.2014 do zistenia príčiny vzniknutej škody.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdržal sa: 0
K bodu č. 5.:
-

z dôvodu havarijného stavu elektrického vedenia na dome smútku je elektrika vypnutá,
rieši sa novou revíznou správou a zabezpečením nového elektrického vedenia v budove.
je nutná výmena starého nefunkčného elektrického vedenia a hodín
jedná sa o 30 ročnú stavbu, na ktorej nebola vykonaná žiadna rekonštrukcia ani oprava

-

náklady na nové elektrické vedenie sú približne 1.000 €
oprava interiéru bude vykonaná vlastnými silami – brigáda
obec podá žiadosť o dotáciu na opravu, výmenu okien a sociálneho zriadenia.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s výmenou starého nefunkčného elektrického vedenia v dome
smútku.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdržal sa: 0
K bodu č. 6.:
Pani starostka informovala o novele zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, v zmysle §4 odst.5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „ to neplatí, ak obecné zastupiteľstvo obce s počtom obyvateľov do
2000 rozhodne o neuplatňovaní programu obce“.
K bodu č. 7:
Pani starostka informovala prítomných o pripravovaných akciách.
- 14.2.2014 karneval pre deti obce
- 22.2.2014 4. ročník batôžkového plesu
- Každú stredu (termín bude spresnený) klubu pre mamičky s detičkami do 2 r.
v priestoroch spoločenského domu.
K bodu č. 8:
Do diskusie sa neprihlásil nikto.
K bodu č. 9:
Hlasovanie o prijatých uzneseniach.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdržal sa: 0
Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a 1.zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre
V Štitároch, dňa:
Vyvesené:
Zvesené:

23.01.2014
26.01.2014
10.02.2014

Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Helena Molnárová

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

Ing. Zoltán Molnár

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

