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

ZÁPISNICA
Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 14. júna 2016
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 programom 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní 4
poslanci, Ing. Jozef Cilling ospravedlnený z dôvodu zahraničnej služobnej cesty. Starostka
konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým spôsobom a poslancom
doručený spolu s materiálmi na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ navrhla
poslancov:
 p. poslanca:
Peter Hörik
 p. poslanca:
Bc. Milota Magová
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 - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Peter Hörik a Bc. Milota Magová boli schválení
ako overovatelia zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľka 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. Daniel Pindeš a
člen návrhovej komisie: Ing. Stanislav Brath.
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 – 4
za - 4 - Ing. Brath Stanislav, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslanec Ing. Daniel Pindeš bol schválený ako predseda
návrhovej komisie a p. poslanec Ing. Stanislav Brath za člena. Zároveň požiadala predsedu
a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
s nasledujúcimi bodmi:

2. zasadnutia OZ na deň 14.06.2016

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie
Informácia o kontrole Okresného úradu Nitra, odb. krízového riadenia zo dňa
23.3.2016
6. Informácia o kontrole Prokurátorskej previerky zo dňa 26.4.2016
7. Žiadosť o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie v prevádzke
RELAX
8. Žiadosť o vyjadrenie súhlasného stanoviska obce Štitáre na prevádzkovanie
hazardných hier /videolotéria/ v prevádzke RELAX
9. Návrh zmien ÚP č. 2/2016 na rozšírenie ÚP na IBV a návrh zmeny funkčného
využitia pozemkov v lokalite J (19) a informácia o prerokovaní bodu č. 6 z 1.
zasadnutia OZ v Štitároch zo dňa 14.3.2016
10. Žiadosť o umiestnenie stĺpa s verejným osvetlením na ulici Ku Gáborke pri RD č. 58
a 60.
11. Informácia o vyúčtovaní náhrad straty za rok 2015 ARIVA Nitra, a.s. za mestskú
hromadnú dopravu
12. Žiadosť fy. ENACO, s.r.o. Nitra (ZSE – investor stavby) o predaj novovytvorenej
parcely v rozlohe 25 m2 na parcele č. 187/3 ul. Pod Žibricou pod trafostanicou
a odsúhlasenie zmluvy
13. Informácia stavebnej komisie o priebehu realizácie výstavby kanalizácie
14. Správa nezávislého audítora
15. Správa kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
16. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok 2015
17. Záverečný účet obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
1.
2.
3.
4.
5.

18. Odsúhlasenie VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce ŠTITÁRE
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Schválenie prijatých uznesení
22. Záver
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala
hlasovať o schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za - 4 - Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol
schválený.
K bodu č. 4.:
Poslanci nevzniesli žiadne návrhy ani podnety.
K bodu č. 5.:
Starostka informovala prítomných o vykonanej kontrole Okresného úradu Nitra,
odbor krízového riadenia, evidovanej pod číslom OU-NR-OkR1-2016/017993-1 zo dňa
23.03.2016. Kontrola bola vykonaná dňa 07.04.2016, so zameraním na plnenie úloh CNP
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných
právnych predpisov, vydaných na realizáciu uvedených zákonov v obci Štitáre. Kontrola bola
vykonaná za obdobie od r. 2014 do termínu vykonania kontroly. Vykonanou kontrolou nebolo
zistené porušenie všeobecnej právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich
základe.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o vykonanej
kontrole Okresného úradu Nitra, odbor krízového riadenia, evidovanej pod číslom OU-NROkR1-2016/017993-1 zo dňa 23.03.2016.
K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o vykonaní prokurátorskej previerky dňa
17.03.2016 zameranej na zistenie stavu zákonnosti rozhodovania vo veciach drobných stavieb
podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný

zákon) v znení neskorších predpisov Okresnou prokuratúrou Nitra, pod číslom Pd 49/16/4403.
Previerka bola vykonaná za obdobie od 01.01.2014 – do 31.12.2015. Výsledkom previerky
bolo zistené, že troch oznámeniach stavebníčky boli označené bez priezviska, v dvoch
oznámeniach nebol pripojený jednoduchý technický opis stavby a jedno oznámenie
neobsahovalo vyhlásenie kvalifikovanej osoby.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o vykonaní
prokurátorskej previerky dňa 17.03.2016 zameranej na zistenie stavu zákonnosti
rozhodovania vo veciach drobných stavieb podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Okresnou
prokuratúrou Nitra, pod číslom Pd 49/16/4403.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o vydanie súhlasu obce
s umiestnením stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke Relax, Jelenecká
ul. č 412, Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš : nemám výhrady voči stávkovej kancelárii formou tipovania.
Poslanec Ing. Stanislav Brath: voči podávaniu tiketov nemám výhrady.
Starostka dala hlasovať o vydanie súhlasu obce s umiestnením stávkovej kancelárie
bez časového obmedzenia v prevádzke Relax, Jelenecká ul. č 412, Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schválilo umiestnenie
stávkovej kancelárie bez časového obmedzenia v prevádzke Relax, Jelenecká ul. č 412,
Štitáre.
K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o vyjadrenie súhlasného
stanoviska obce Štitáre na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom technických
zariadení obsluhovaných priamo hráčmi v následne uvedenom rozsahu: terminál na videohry
umiestnená na prevádzke Relax, Jelenecká ul. č 412, Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.

Všetci poslanci jednoznačne vyjadrili svoj nesúhlas s prevádzkovaním harazdných hier na
území obce Štitáre.
Starostka informovala, že na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podá návrh VZN
k prevádzkovaniu hazardných hier obec Štitáre .
Starostka dala hlasovať o vyjadrenie súhlasného stanoviska obce Štitáre na
prevádzkovanie hazardných hier /videolotéria/ v prevádzke Relax, Jelenecká ul. č 412, Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 0
proti – 4 - Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje
prevádzkovanie hazardných hier /videolotéria/ v prevádzke Relax, Jelenecká ul. č 412, Štitáre.

K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o prijatých žiadostiach občanov a vlastníkov
nehnuteľností v katastrálnom území Dolné Štitáre so zámerom na rozšírenie územného plánu
obce. Z uvedeného dôvodu dala návrh zmien ÚP č. 2/2016 z dôvodu rozšírenia územného
plánu na individuálnu bytovú výstavbu (IBV) lokality 6b a D2 (8 a9) a možnosť návrhu
zmeny funkčného využitia pozemkov v lokalite J a G na základe prerokovania bodu č. 6 z 1.
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch zo dňa 14.3.2016.
Starostka ďalej informovala, že dňa 25.05.2016 sa zúčastnila na osobnom stretnutí na
Okresnom úrade Nitra, odbor opravných prostriedkov u vedúceho odboru Ing.. Straňáka, kde
predmetom rokovania bol návrh možnosti riešenia rozšírenia UP. Ďalej tlmočila požiadavky
občanov a žiadateľov o rozšírenie lokalít na IBV – lokalita 6b a D2 (8 a 9) Dolné Mokriny -,
lokality J a G Sopros I. a II. z dôvodu, že v daných lokalitách sa vybudovali trafostanice
a elektrifikovali sa určité časti za účelom novej výstavby RD.
Ing. Straňák žiada výpis z uznesenia OZ , na základe ktorého vykoná osobnú obhliadku
celého územia o zastavanosti a následne pošle obci písomné stanovisko ,ktoré lokality sa
uvoľnia, ktoré budú môcť byť riešené v rámci zmien ÚP č. 2/2016. Vyjadril sa, že je
nelogické vynechať lokality, ktoré sú bližšie k centru obce, obec sa má rozširovať postupne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa pýtal, koľko financií obec bude stáť vypracovanie Zmien
a doplnkov č.2/2016 k ÚP.
Starostka informovala, že predbežné náklady na vypracovanie Zmien a doplnkov č.2/2016
k ÚP môžeme počítať cca minimálne 3 000,- €, závisí samozrejme od rozsahu prác.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhuje zaradiť lokalitu 6b a D2 tak ako boli pôvodne zaradené
do konceptu ÚP v roku 2012.

Poslanec Ing. Stanislav Brath navrhuje zaradiť aj lokalitu J a G, aby sa ÚP nemusel riešiť
každý rok a zakaždým to obec stojí peniaze.
Starostka dala hlasovať o zaradenie lokalít 6b a D2 (8 a 9) a výhľadových častí G a J
do územného plánu obce Štitáre s návrhom na zmenu funkčného využitia územia.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zaradenie lokality 6b a D2
(8 a 9) a výhľadových častí G a J do územného plánu obce Štitáre s návrhom na zmenu
funkčného využitia územia.
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o umiestnenie nového stĺpa
verejného osvetlenia na ulici Ku Gáborke pred rodinnými domami č. 58 a 60. Keďže verejné
osvetlenie má v správe spoločnosť SE Predaj Enel, starostka sa informovala o možnosti
napojenia sa na verejné osvetlenie a požiadala o vyčíslenie nákladov. Predbežné náklady boli
vyčíslené cca 1 000,- €.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala
hlasovať o umiestnenie nového stĺpa verejného osvetlenia na ulici Ku Gáborke pred
rodinnými domami č. 58 a 60 s úhradou nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje umiestnenie nového stĺpa
verejného osvetlenia na ulici Ku Gáborke pred rodinnými domami č. 58 a 60 s úhradou
nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o vyúčtovaní náhrad straty za rok 2015 ARRIVA
Nitra, a.s. za mestskú hromadnú dopravu, autobus č. 27 vo výške 3 859,- €.
Starostka ďalej informovala, že obec zaplatila za rok 2015 zálohu vo výške 10 000,- €, t.j.
celkové náklady na MHD za rok 2015 obec zaplatila 13 859,-€.

Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o vyúčtovaní
náhrad straty za rok 2015 ARRIVA Nitra, a.s. za mestskú hromadnú dopravu, autobus č. 27
vo výške 3 859,- €a celkové náklady v čiastke 13.859,-€.
K bodu č. 12.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti firmy ENACO, s.r.o. Nitra (ZD
– investor stavby) o predaj novovytvorenej parcely č. 187/3 o rozlohe 26 m2 a o uzatvorenie
Kúpnej zmluvy na predmetnú parcelu za odplatu vo výške 38,- € / m2.
Starostka ďalej informovala, že bol vypracovaný znalecký posudok č. 7/2016 .
Kupujúcim bol daný návrh za vyššiu cenu 38,- /m2, , za odplatu dohodnutú oboma
zmluvnými stranami vo výške 38,- € / m2 v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s. s uzatvorením kúpnej zmluvy.
Jedná sa o trafostanicu, ktorá je postavená na ulici Pod Žibricou. ZSE vykoná výmenu
budovy trafostanice za menšiu a z ich strany je potrebné vysporiadať pozemok pod
trafostanicou do vlastníctva ZSE.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala
hlasovať vo veci súhlasu s priamym predajom pozemku parcela registra „C“ č. 187/3, druh
pozemku zastavané plochy a nádvorie o výmere 26 m2, zapísaná na LV č. 1, katastrálne
územie Dolné Štitáre vo vlastníctve obce Štitáre, za odplatu dohodnutú oboma zmluvnými
stranami vo výške 38,- € / m2 v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
a súčasne schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch súhlasí s priamym predajom pozemku
parcela registra „C“ č. 187/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie o výmere 26 m2,
zapísaná na LV č. 1, katastrálne územie Dolné Štitáre vo vlastníctve obce Štitáre, za odplatu
dohodnutú oboma zmluvnými stranami vo výške 38,- € / m2 v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. a súčasne schvaľuje uzatvorenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 13.:
Starostka informovala prítomných o výsledku kontroly stavebnej komisie a
o priebehu realizácie výstavby kanalizácie v obci Štitáre, na uliciach Jókayho a Pod Žibricou.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš ako predseda stavebnej komisie za obec Štitáre informoval, že sa
zúčastnil tlakových skúšok medzi jednotlivými šachtami. Všetky skúšky boli vykonané
v zmysle platných noriem STN 1610. Na obci je zápisnica o vykonanej tlakovej skúške.

Starostka ďalej informovala, že aktuálne prebieha vyúčtovanie dotácie vo výške 150 000,- €
zo strany Environmentálneho fondu.
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa dotazoval na projektanta ktorý vypracovával projekty,
nakoľko hĺbka 2,5 m na uloženie hlavných rúr a s tým súvisiace náklady sa mu zdajú byť
zbytočne predražené , neekonomické.
Starostka odpovedala, že projekty na ČOV boli vypracované v roku 2004 na základe ktorého
sa realizuje dielo .Meno projektanta je uvedené na projektoch, ktoré môže obec poskytnúť .
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o výsledku
kontroly stavebnej komisie a o priebehu realizácie výstavby kanalizácie v obci Štitáre, na
uliciach Jókayho a Pod Žibricou.
K bodu č. 14.:
Starostka informovala prítomných o vykonanom audite a overení súladu výročnej
správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015 p. Ing. Dagmar Horákovou,
audítorkou, licencia SKAu č. 485.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o vykonanom
audite a overení súladu výročnej správy za rok 2015 s účtovnou závierkou k 31.12.2015 p.
Ing. Dagmar Horákovou, audítorkou, licencia SKAu č. 485.
K bodu č. 15.:
Starostka požiadala hlavného kontrolóra , aby informoval prítomných o správe
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štitáre za rok 2015.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce Štitáre za rok 2015.
K bodu č. 16.:
Starostka informovala prítomných o stanovisku hlavného kontrolóra obce Štitáre
k záverečnému účtu za rok 2015.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok 2015.
K bodu č. 17.:
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 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 2015 a použitie prebytku
hospodárenia v sume 37 800,16 € na tvorbu rezervného fondu bez výhrad.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za - 4 - Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje záverečný účet obce
Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 a použitie prebytku v sume 37 800,16 € na
tvorbu rezervného fondu bez výhrad.
K bodu č. 18.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štitáre
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Štitáre, nakoľko písomné pripomienky do termínu konania obecného
zastupiteľstva neboli doručené.
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa pýtal, ako bude riešená refundácia nákladov na separáciu
odpadu spoločnosťou Envi-pack, ak obec platí náklady na odpady paušálne PZO. Bude obec
naďalej platiť poplatky paušálne.
Starostka odpovedala, že všetky náležitosti a poplatky budú riešené cez PZO, nakoľko naša
obec je členom PZO. PZO zastupuje všetky členské obce v zmysle zmluvy o uzavretí budúcej
zmluvy ZNR02132016099 s ENVI-PAK-om. Dáme písomnú požiadavku na PZO na
vysvetlenie, ako budú riešené refundácie poplatkov za triedený odpad z Envi packu.
Poslanec Ing. Brath Stanislav mal výhrady voči výške stanovenej pokuty v § 20 bod 2 za
nedodržanie podmienok separácie odpadu.
Starostka odpovedala, že výška pokuta je stanovená v zmysle platného zákona o odpadoch.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie o návrhu VZN č. 2/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 1 – Bc. Milota Magová
proti – 0
zdržal sa – 3 – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Štitáre neschvaľuje.

K bodu č. 19.:
Starostka prítomných informovala:
-

-

-

-

-

-

-

O žiadosti p. Dojčana na riešenie Pohranickej ulice z dôvodu bezpečnosti premávky.
Starostka požiadala Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy ,aby sa vyjadrili na možné
riešenie situácie na tejto komunikácii na základe podnetu p. Dojčána. Dňa 23.6.2016 bude
vykonaná zo strany Okresného úradu a dopravnej polície obhliadka na mieste a bude
vydané vyjadrenie o možnosti riešenia situácie na Pohranickej ulici.
O rozšírení verejného osvetlenia na novovytvorených uliciach , na ulici Pod Agátmi,
Fábryho, Viničná, Pohranická , Jahodová ,celkom 26 osvetľovacích telies .Náklady na
túto investičnú činnosť predstavujú 340,-€/mesiac v zmysle uzatvorenej zmluvy z roku
2015 s firmou SE Predaj .
O pracovnej porade s vlastníkmi nehnuteľností na Viničnej ulici – zameranie pozemkov,
pri ul. Viničná. Nakoľko oplotenie rodinného domu p. Péliovej, vlastníčky Eriky
Šrankovej bol vysunutý do obecného pozemku, šírka miestnej komunikácie bola
posunutá, ktorá je 4,7 m. Z uvedeného dôvodu verejné osvetlenie spolu s káblovým
elektrickým vedením sa dostalo na pozemky vlastníkov nehnuteľností, ktorí si dali po
namontovaní osvetľovacích telies a stĺpov vyhotoviť geometrický plán. Jeden stĺp sa
nachádza 1,2 m a druhý stĺp 1,8 m vo vlastníctve vlastníkov nehnuteľností. Po posune
týchto stĺpov na obecnú komunikáciu by sa zúžila celková šírka cesty, čo v súčasnosti
predstavuje iba 4,7 m. Po dohode s vlastníkmi je daný návrh, že po rozparcelovaní
pozemkov sa ohlásia k riešeniu verejného osvetlenia. Po náprave oplotenia šírka tejto
komunikácie nezodpovedá šírke dvojprúdovej cesty. Presun verejného osvetlenia na druhú
stranu nie je možný nakoľko sú tam vybudované IS. Navrhujem, aby osvetlenie zostalo
tak, ako bolo vybudované, nakoľko šírka komunikácie musí byť najmenej 5,5 m. Zákon
o energetike hovorí o tom, že vlastník musí strpieť na vlastnom pozemku zariadenie
elektrického charakteru vo verejnom záujme.
Z marcového zasadnutia nám zostali nevyriešené vytknuté nedostatky v MŠ kontrolou
z URVZ Nitra – rekonštrukcia chodníka v MŠ až po záhradu, dvere a sieťky na kuchyni–
tieto práce musia byť vykonané v mesiaci júl, august – počas prázdnin. Po verejnom
obstaraní prác zvoláme zasadnutie na odsúhlasenie uznesenia.
Vybudovanie oplotenia obecnej parcely za multifunkčným ihriskom – po telefonáte s p.
Ing. Mikušom, nájomcom areálu Bažantnice bolo dohodnuté, že požiada p. Suttoa
o umožnenie prístupu na vybudovanie nového oplotenia obcou podľa vytýčenia hraníc. Po
verejnom obstaraní prác zvoláme zasadnutie na odsúhlasenie uznesenia.
Pozemok 181/4 – cesta k vodojemu, obec vysporiadala v roku 2011-13 časť podielu od 36
vlastníkov a podala žiadosť o prevod časti vlastníctva Slovenskej republiky cez SPF na
obec.
Odsúhlasená Dotácia z NSK 400,- € na ubytovanie hostí počas obecných slávností na
základe žiadosti na rok 2016
Obec vybudovala exteriérový fit park v centrálnej zóne obce zo sponzorského daru
Ekonomických stavieb Štitáre a z dotácie NSK 450,- €.
Odsúhlasená dotácia na výsadbu zelene na základe rozhodnutia MŽP SR , v čiastke 4655,€ z dotácie POD- Zelená dedina, práce boli ukončené v mesiaci máj 2016.
Kanalizačné prípojky na uliciach Jókayho, Pod Žibricou a Kolíňanská – nemáme zatiaľ
informácie o dotácii na asfaltovanie ciest z PRV. V apríli 2016 sa konala pracovná porada

-

-

s vlastníkmi nehnuteľností na dotknutých uliciach, kde boli podané informácie ohľadne
dobudovania kanalizačných prípojok. Projekty na kanalizáciu máme z roku 2004, ktoré
nezahŕňajú prípojky. Starostka informovala o vybudovaní hlavných kanalizačných
stokoch na ulici Pod Žibricou a Jókayho. Zadala sa požiadavka na vypracovanie
projektovej dokumentácie na týchto uliciach. Starostka preverovala, možnosti
dobudovania ČOV cez ZVAK. Starostka požiadala projektanta o vypracovanie analýzy,
koľko domov by sme potrebovali napojiť na čističku, aby sa mohla spustiť čistička aspoň
na polovičný výkon s pripojením ulíc Pod Žibricou, Jókayho, časť Jelenecká, Kolíňanská,
Nagyová. Ak by sme v roku 2017 nedostali dotáciu, navrhuje požiadať v roku 2017
o finančný úver na čiastočné sfunkčnenie čističky.
Poslanec Peter Hörik navrhol, aby sme oslovili dodávateľa, či to nezafinancuje a obec mu
to bude postupne splácať.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že je lepšie zobrať úver a splácať banke.
Poslankyňa Bc. Milota Magová je taktiež za financovanie kanalizácie formou úveru.
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa pýtal, aké prevádzkové náklady by boli na spustenie
čističky ročne.
Starostka informovala, že prevádzkové náklady na kanalizáciu v obciach sú rôzne, činia
od 30,- do 70 € na jedného občana ročne. V prípade, že nebude občan napojený na
kanalizáciu, bude musieť pravidelne predkladať obci potvrdenie o vyvezení žumpy (ak
nie, bude sankcionovaný).
Starostka ďalej informovala o pozvánke do družobnej obce Csitár dňa 2.7.2016 a do obce
Kungos 20.8.2016. Zo strany poslancov žiada o nahlásenie počtu osôb z dôvodu
zabezpečenia dopravy.

K bodu č. 20.:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
Ing. Ment Marián – žiada obec o späť navrátenie lokality 6b do ÚP na individuálnu bytovú
výstavbu, tak ako to bolo v koncepte ÚP v roku 2012.
Starostka informovala o postupnosti spracovania územného plánu obce a dôvodoch
vypustenia lokalít z konceptu ÚP v čistopise ÚP Okresného úradu Nitra - odboru opravných
prostriedkov a možnosti uvoľnenia ďalších lokalít na IBV.
K bodu č. 21.:
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie všetkých prijatých
uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Peter Hörik

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

Bc. Milota Magová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

14.06.2016

Vyvesené:
Zvesené:

23.06.2016
07.07.2016

