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

ZÁPISNICA
Z 5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 22. júna 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 5. 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
14.06.2017 obvyklým spôsobom a poslancom doručený spolu s prílohami na 5. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.: Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva v
Štitároch navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Jozef Cilling
 p. poslanca:
Peter Hőrik
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. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik, Ing. Stanislav
Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje poslancov Ing. Jozefa
Cillinga a Petra Hőrika 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. Stanislav Brath a za člena
poslankyňu 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 – 4 - Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik,
proti – 0
zdržal sa – 1 – Ing. Stanislav Brath
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje poslanca Ing.
Stanislav Brath ako predsedu návrhovej komisie a poslankyňa Bc. Milota Magová 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:

5. zasadnutia OZ na deň 22.06.2017

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie poslancov
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok 2016
Správa nezávislého audítora
Záverečný účet obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Návrh poslanca Petra Hörika na likvidáciu cyklotrasy pri Spoločenskom dome
Žiadosť Slavomíra Mokráša o vysvetlenie poslancov ohľadne poplatku zo
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Schválenie prijatých uznesení
13. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Starostka navrhuje doplniť do programu rokovania písomne doručené žiadosti nasledovne:
Pod bodom č. 8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 970, 1009/1, 1009/20 (ul.
Zámoyského a Viničná. Pod bodom č. 9 Žiadosť Mariána Menta o zabezpečenie riadnej
prístupovej cesty formou dohody na ul. Zámoyského a Žiadosť poslanca Ing. Daniela Pindeša
o doriešenie Zámoyského ulice. Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala
hlasovať za schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch

s doplnením programu rokovania o doručené žiadosti nasledovne: Pod bodom č. 8. Žiadosť
o odkúpenie časti pozemku p. č. 970, 1009/1, 1009/20 (ul. Zámoyského a Viničná. Pod
bodom č. 9 Žiadosť Mariána Menta o zabezpečenie riadnej prístupovej cesty formou dohody
na ul. Zámoyského a Žiadosť poslanca Ing. Daniela Pindeša o doriešenie Zámoyského ulice.
Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5- Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje program 5. zasadnutia
obecného zastupiteľstva v Štitároch s doplnením programu rokovania o doručené žiadosti
nasledovne: Pod bodom č. 8. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 970, 1009/1, 1009/20
(ul. Zámoyského a Viničná). Pod bodom č. 9 Žiadosť Mariána Menta o zabezpečenie riadnej
prístupovej cesty formou dohody na ul. Zámoyského a Žiadosť poslanca Ing. Daniela Pindeša
o doriešenie Zámoyského ulice. Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.

K bodu č. 5.: Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok
2016
Starostka vyzvala hlavného kontrolóra obce Štitáre aby oboznámil prítomných so svojim
stanoviskom k záverečnému účtu za rok 2016.
Hlavný kontrolór Mgr. Veteráni predniesol Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému
účtu obce za rok 2016, ktoré tvorí prílohu zápisnice.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu Obce Štitáre za rok 2016.

K bodu č. 6.: Správa nezávislého audítora
Starostka informovala prítomných o vykonanom audite a overení súladu výročnej správy za
rok 2016 s účtovnou závierkou k 31.12.2016 p. Ing. Dagmar Horákovou, audítorkou, licencia
SKAu č. 485.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie správu audítora o overení
účtovnej závierky Obce Štitáre za rok 2016.

K bodu č. 7.: Záverečný účet obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Starostka informovala prítomných, že materiál o záverečnom účte obce Štitáre ako aj
výročná správa bol zaslaný poslancom v elektronickej forme 15 dní pred konaním obecného
zastupiteľstva a zverejnený v obci Štitáre spôsobom obvyklým, zverejnením na obecnej tabuli
a na webovej stránke obce Štitáre. Starostka skonštatovala, že pozitívny stav rozpočtového
hospodárenia za rok 2016 považuje za najlepší hospodársky výsledok počas volebného
obdobia.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, nakoľko písomné pripomienky ani návrhy neboli prijaté, dala hlasovať za schválenie
záverečného účtu obce Štitáre a rozpočtového hospodárenia za rok 2016 a použitie prebytku
hospodárenia v sume 33 008,38 Eur na tvorbu rezervného fondu bez výhrad.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5- Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch:
a/ v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) a b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v znení neskorších zmien uzatvára záverečný účet s výrokom: celoročné
hospodárenie a záverečný účet Obce Štitáre za rok 2016 schvaľuje bez výhrad.
b/ schvaľuje výsledok hospodárenia ako zdroj tvorby rezervného fondu vo výške 33 008,38
Eur.
c/ berie na vedomie akruálny hospodársky výsledok Obce Štitáre z výkazu ziskov a strát za
rok 2016 vo výške 37 617,22 Eur.

K bodu č. 8: Žiadosť o odkúpenie časti pozemku p. č. 970, 1009/1, 1009/20 (ul.
Zámoyského a Viničná).
Starostka informovala prítomných o podanej žiadosti na odpredaj pozemkov parcely registra
„E“ č. 970 a parcely č. 1009/1 a parcely 1009/20. Ide o parcely ktoré sú vo vlastníctve
Slovenskej republiky a predstavujú prirodzené predĺženie parciel ktoré sú vo vlastníctve obce
a využívajú sa ako účelové komunikácie k jednotlivým pozemkom na ul. Viničná
a Zámoyského. Na základe zaslanej žiadosti o právny prevod týchto parciel, ktoré sú
navrhnuté do zmien a doplnkov územného plánu obce, obec obdržala písomné oznámenie
Slovenského pozemkového fondu ako správcu pozemkov vo vlastníctve SR, že môže
vysporiadať formou odpredaja záujmové pozemky vo vlastníctve štátu za predpokladu
splnenia podmienok stanovených SPF v zmysle platných predpisov.

Starostka navrhla odplatný prevod časti pozemkov parciel registra „E“ č. 970 a 1009/1
a 1009/20, ktorá bude zahrnutá v ZAD č.2 k Územnému plánu Obce Štitáre. Po odsúhlasení
obecným zastupiteľstvom navrhnutých častí lokalít sa dorieši zmena funkčného využitia
pozemkov.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za
schválenie odplatného prevodu časti pozemkov parciel registra „E“ č. 970 a 1009/1 a 1009/20,
ktoré budú zahrnuté v schválenom Územnom pláne Obce Štitáre Zmeny a doplnky č. 2, ktorý
rieši zmenu funkčného využitia pozemkov.
.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hőrik, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje odplatný prevod časti
pozemkov parciel registra „E“ č. 970 a 1009/1 a 1009/20, ktoré budú zahrnuté v schválenom
Územnom pláne Obce Štitáre Zmeny a doplnky č. 2, ktorý rieši zmenu funkčného využitia
pozemkov.
.
K bodu č. 9.: Žiadosť Mariána Menta o zabezpečenie riadnej prístupovej cesty formou
dohody na ul. Zámoyského a Žiadosť poslanca Ing. Daniela Pindeša o doriešenie
Zámoyského ulice.
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti Mariána Menta o zabezpečenie riadnej
prístupovej cesty formou dohody, ktorá navrhuje riešenie rozšírenia pozemku ako prístupovej
komunikácie Zámoyského ulica.
a) Na základe popisu v žiadosti sa na rozšírení komunikácie z vlastných pozemkov
podieľajú Ambróz Ment, Erika Šranková, Dezider Balko, Miroslav Hinca, ktorí sa dohodli na
odčlenení časti pozemkov geometrickým plánom a následným darovaním obci Štitáre. Časť
pozemkov ktoré by daroval Ľubomír Buday s manželkou na rozšírenie komunikácie by im
recipročne odstúpili z vlastných pozemkov každý vlastník alikvotným podielom Ambróz
Ment, Erika Šranková, Dezider Balko, Miroslav Hinca. Právny prevod pozemkov nastane na
základe vyhotoveného geometrického plánu ako novovytvorená parcela.
Starostka ďalej informovala, že súbežne obec bude riešiť parcelu v správe SPF, nakoľko je
potrebné zabezpečiť prístup aj ostatným vlastníkom pozemkov v zmysle územného plánu.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo, že vypracovaný geometrický plán Ing. Vízyová pripraví
a náklady na vyhotovenie uhradí obec.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za
schválenie vypracovania geometrického plánu na odčlenenie časti pozemkov parcely číslo
1071/32, 1071/33, 1071/30, 1071/15, 1071/14, 1071/52, 1071/26 od vlastníkov Ambróza

Menta, Eriky Šrankovej, Dezidera Balka, Miroslava Hincu a Ľubomíra Budaya s manželkou
na novovytvorenú prístupovú komunikáciu, ktorého náklady prefinancuje obec Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hőrik, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje vytvorenie
geometrického plánu na odčlenenie časti pozemkov parcely číslo 1071/32, 1071/33, 1071/30,
1071/15, 1071/14, 1071/52, 1071/26 od vlastníkov Ambróza Menta, Eriky Šrankovej,
Dezidera Balka, Miroslava Hincu a Ľubomíra Budaya s manželkou na vytvorenie prístupovej
komunikácie, ktorého náklady prefinancuje obec Štitáre.
b) Druhá časť žiadosti rieši rozšírenie prístupovej komunikácie Zámoyského od
Jeleneckej ulice, taktiež odčlenením na základe geometrického plánu z pozemkov parcela „C“
č. 964/79, 964/9, 964/11, 968/84, 964/85 a parcela „E“ č. 964/15 vo výmere 226 m2 a
odkúpením do vlastníctva obce Štitáre. Celkový náklad na odkúpenie časti týchto parciel
spolu s geodetickými a právnymi službami by činilo odhadom 15 000 Eur z rozpočtu obce.
Starostka informovala o nesúhlase poslancov Obecného zastupiteľstva na odkúpenie časti
týchto pozemkov do vlastníctva obce. Obec nevyčlení z rozpočtu obce sumu 15 000 Eur,
nakoľko plánuje rekonštrukciu miestnych komunikácií. Pokiaľ nebudú vlastníci priľahlých
pozemkov k prístupovým komunikáciám v tejto lokalite participovať na rozšírení cesty obec
im nepovolí výstavbu RD – nevydá stavebné povolenie, nakoľko šírka komunikácie musí byť
v súlade s cestným zákonom a takisto pri projektovaní cestného telesa musí byť dodržaná
šírka parcely.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za
neschválenie vytvorenia geometrického plánu na odčlenenie časti parciel z pozemkov parcela
„C“ č. 964/79, 964/9, 964/11, 968/84, 964/85 a parcela „E“ č. 964/15 vo výmere 226 m2 a
odkúpenie do vlastníctva obce Štitáre. Celkový náklad na odkúpenie časti týchto parciel spolu
s geodetickými a právnymi službami by činilo odhadom 15 000 Eur z rozpočtu obce.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hőrik, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje vytvorenie
geometrického plánu na odčlenenie časti parciel z pozemkov parcela „C“ č. 964/79, 964/9,
964/11, 968/84, 964/85 a parcela „E“ č. 964/15 vo výmere 226 m2 a odkúpenie do vlastníctva
obce Štitáre. Celkový náklad na odkúpenie časti týchto parciel spolu s geodetickými
a právnymi službami by činilo odhadom 15 000 Eur z rozpočtu obce.

K bodu č. 10.: Návrh poslanca Petra Hörika na likvidáciu cyklotrasy pri Spoločenskom
dome
Starostka informovala prítomných, že cyklotriálová dráha sa nemôže zrušiť min. do roku
2020 nakoľko je súčasťou schválenej projektovej dokumentácie, na ktorú obec podala žiadosti
o rôzne dotácie, výsadba, úprava okolia. Udržateľnosť projektov zo zákona je minimálne 5
rokov.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie nemožnosť
zrušenia cyklotriálovej dráhy pri Spoločenskom dome z dôvodu udržateľnosti projektu min.
do roku 2020.

K bodu č. 11.: Žiadosť Slavomíra Mokráša o vysvetlenie poslancov ohľadne poplatku za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Starostka informovala prítomných o obsahu žiadosti Slavomíra Mokráša. Ďalej uviedla,
schválenie VZN je v kompetencii obecného zastupiteľstva. Čo sa týka rozhodnutí a odvolaní
sa voči rozhodnutiam toto je v kompetencii starostky , resp. Finančného riaditeľstva a nie
obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Stanislav Brath navrhol, „Osoba, ktorá vlastní na území obce záhradu, vinicu,
ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území
obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľnosti ako
vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“ a nemá v obci trvalý ani prechodný pobyt, platí
poplatok za skutočne vyprodukovaný biologický odpad ak jeho zneškodnenie zabezpečuje
obec, pričom vlastník môže nakladať s týmto odpadom iba zákonným spôsobom.“
Starostka uviedla, že obec je povinná zabezpečiť odvoz biologicky rozložiteľného odpadu pre
občanov s trvalým pobytom.
V zmysle platného zákona je jednoznačne poplatníkom osoba, ktorá vlastní resp. užíva
záhradu a pod. V zákone sa nikde neuvádza, že obec má skúmať množstvo vyprodukovaného
odpadu u jednotlivých poplatníkov a podľa toho im stanovovať výšku poplatku.
Jednoducho platenie poplatku je spojené s užívaním alebo vlastníctvom alebo trvalým
pobytom a nie s množstvom vyprodukovaného odpadu.
Na všetky písomné žiadosti a dotazy pána Mokráša bolo zo strany obce písomne odpovedané.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
k žiadosti Slavomíra Mokráša.

K bodu č. 12.: Rôzne
Starostka informovala prítomných o pripravovaných akciách a stretnutiach:
-

01.07.2017 obecné dni v družobnej obci Csitár Maďarsko
29.07.2017 obecné dni v družobnej obci Kleňany
05.08.2017 obecné dni v Štitároch, predbežný program je zostavený, účinkovať budú
umelci z Maďarska –Zalatnay Sarolta a A jó Laci betyár
20.08.2017 obecné dni v družobnej obci Küngos Maďarsko
Obec obdržala 100 tis. Eur na budovanie kanalizácie – bude sa realizovať zloženie
stoky na ul. Pri Prameni po oboch stranách, a dokončenie ulice Jókayho (až po
obecných slávnostiach)
V mesiaci júl sa budú vykonávať prípojky v počte 58 ks na uliciach Jókayho, Pod
Žibricou a Kolíňanská
Po podpísaní zmluvy na dotáciu z POD sa vybuduje odvodňovací rigol na ľavej strane
ul. Fábryho
V pracovných dňoch od 20.06.2017 – do 20.07.2017 fyzické a právnické osoby môžu
písomne pripomienkovať návrh Územného plánu Obce Štitáre Zmeny a doplnky č. 2.
Dňa 11.07.2017 sa budú zo strany obce podľa plánu vykonávať protipožiarne kontroly
v rodinných domoch. Vlastníci dotknutých rodinných domov budú vopred písomne
informovaní. Táto povinnosť obci vyplýva zo zákona.

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o pripravovaných akciách a stretnutiach.

K bodu č. 13: Diskusia
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
V diskusii vystúpili Katarína Kelnerová zastupujúca Slavomíra Mokráša a Ing. Marián Ment,
Mincerová Irena a Ing. Mincer Peter, ktorým bolo na dotazy starostkou zodpovedané.

K bodu č. 14.:
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, Peter Hőrik, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté
uznesenia.

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.
Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Jozef Cilling

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

Peter Hörik

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

22.06.2017

Vyvesené:
Zvesené:

27.06.2017
12.07.2017

