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

ZÁPISNICA
Z 5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 19. júna 2019 - mimoriadne

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 5. /mimoriadneho/ zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Štitároch, ktoré bolo zvolané na podnet poslanca Ing. Daniela Pindeša. Zároveň
konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní štyria poslanci. Poslanec Michal
Beňo sa ospravedlnil. Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým spôsobom
a poslancom doručený elektronicky.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Daniel Pindeš
 p. poslanca:
Renáta Godárová
a za zapisovateľ zápisnice :
Valéria Nagyová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať o návrhu určenia
poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Ing. Daniel Pindeš a Renáta Godárová boli schválení ako
overovatelia zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľ 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: Valéria Kurucová a člen návrhovej komisie: Katarína Kóšová.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Starostka dala hlasovať o návrhu na
vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslankyňa Valéria Kurucová bola schválená ako predseda návrhovej
komisie a poslankyňa Katarína Kóšová za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej
komisie, aby začali svoju činnosť.

K bodu č. 3:
Starostka predstavila prítomným program 5. /mimoriadneho/ zasadnutia obecného zastupiteľstva na
deň 19. júna 2019.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kanalizačné odbočenia na ul. Nagyova
Chodník na ul. Jelenecká
Detské dopravné ihrisko
Záver

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 5. /mimoriadneho/ zasadnutia obecného zastupiteľstva bol
schválený.

K bodu č. 4.:
Starostka
informovala prítomných o návrhu poslanca Ing. Daniela Pindeša k vybudovaniu
kanalizačných odbočení na ul. Nagyova v zmysle usmernenia k zákonu č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní, nakoľko má ústnu informáciu, že je možné budovať hlavnú kanalizačnú rúru a súčasne aj
kanalizačné odbočenia, z dôvodu, aby sa nemusela dvakrát rozkopávať cesta. Uvedené nemá
potvrdené písomne, ale preposlal výňatok z usmernenia Úradu pre verejné obstarávania.
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Starostka uvádza, že táto možnosť prichádza do úvahy za iných okolností, keby pôvodná zmluva mala
zakotvené možnosti dodatkovania. V tomto prípade nesúhlasím.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš citoval z usmernenia „pokiaľ práce naviac nepresahujú 50% výdavkov
základnej zmluvy, je možné zmluvu dodatkovať, ale len za tým účelom, aby bolo dielo využiteľné“.
Ďalej dodal, že ak vybudujeme hlavnú kanalizačnú rúru bez kanalizačných odbočení, máme
nevyužiteľné dielo. Môžeme sa o tento bod usmernenia oprieť, nakoľko spĺňame všetky podmienky.
Dielo nebude využiteľné a zmestíme sa aj do 50 % výdavkov základnej zmluvy.
Starostka ďalej uviedla, že mala stretnutie s odborníkom na verejné obstarávanie za účasti právničky,
ktorá potvrdila, že so zmluvou na ČOV z roku 2005 by určite touto formou nešla. Jednak sa tu jedná
o čerpanie z fondov na hlavnú kanalizačnú vetvu a náklady na odbočenia hradí obec. Zmluva so
Stavekom, ktorá je uzatvorená viac jednostranne v prospech dodávateľa, neposkytuje nám možnosť
rozširovať zmluvné podmienky. Máme dve možnosti a to, dodatkovať pôvodnú zmluvu a kanalizačné
odbočenia riešiť samostatnou zmluvou financovaním z vlastných prostriedkov. Dodatkovať pôvodnú
zmluvu neodporúčajú, nakoľko pôvodná zmluva je financovaná z Eurofondov. Táto možnosť je pre
obec nesprávna, nakoľko pri každej žiadosti o dotáciu obec predkladá všetky dodatky k pôvodnej
zmluve. Po druhé, ako my vieme dopredu, že tých 50 % výdavkov z celkovej hodnoty diela
neprekročíme, nakoľko sa každým rokom zvyšuje aj miera inflácie zostatkovej hodnoty diela. Keby
sme mali istotu, že každý rok obdržíme finančné prostriedky, vedeli by sme to vopred vypočítať.
Lenže dotácie nie sú automaticky každý rok pridelené. Pre obec určite nevýhodná forma, celková cena
diela by sa zdražila a predlžilo by sa aj dokončenie tohto diela. Odporúča vyhlásiť verejné
obstarávanie.
Starostka ďalej informovala, že v rámci verejného obstarávania dáme naceniť práce firmou Staveko
ale nie dodatkovaním pôvodnej zmluvy. Ceny vieme a máme s čím porovnať. Keď otvoria cesty pre
zloženie hlavnej rúry, nemali by účtovať navyše tieto výkopové práce. Znížili by sa náklady na bežný
meter kanalizačných odbočení. Ide nám o to, aby nám firma deklarovala práce a cenu.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš dodáva, že neviem si predstaviť, keď niekto predloží nižšiu ponuku, že
by Staveko nechal otvorený výkop a spravte si kanalizačné odbočenie.
Starostka uvádza, že vyhlásením súťaže na dodávateľa ide o našu ochranu. Zadali sme požiadavku na
vyhotovenie projektovej dokumentácie, aby sme presne vedeli o akú dĺžku kanalizačných odbočení ide
na ul. Nagyova. Celkom sa jedná o 7 ks kanalizačných prípojok.
Starostka dodáva, že dodatkovaním zmluvy by sme sa zaviazali vykonať kanalizačné odbočenia aj na
iných uliciach, ktoré ešte nemajú hlavnú kanalizačnú rúru cez Staveko. Som za to, aby sme riešili
kanalizačné odbočenia samostatnou zmluvou.
Hlavný kontrolór Ján Veteráni uvádza, že princíp dodatkovania zmlúv spočíva v tom, že sa zmluvný
vzťah doplní a ostatné ustanovenia zostávajú nezmenené. Taktiež som za vyhotovenie novej zmluvy
na kanalizačné odbočenia.
A/ Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie vykonania
verejného obstarávania na kanalizačné odbočenia a zabezpečenie výstavby kanalizačných odbočení
spolu s kanalizačnou šachtou po hranicu nehnuteľností vlastníkom na ulici Nagyova nasledovne, pre
občanov s trvalým pobytom na území obce Štitáre uhradí obec z rezervného fondu a ostatným
vlastníkom bez trvalého pobytu na území obce Štitáre, za platbu na základe cenovej ponuky, ktorú
uhradia zhotoviteľovi diela.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie verejného obstarávania na
kanalizačné odbočenia a zabezpečenie výstavby kanalizačných odbočení po hranicu nehnuteľností
spolu s kanalizačnou šachtou vlastníkom na ulici Nagyova nasledovne, pre občanov s trvalým
pobytom na území obce Štitáre uhradí obec z rezervného fondu a ostatným vlastníkom bez trvalého
pobytu na území obce Štitáre, za platbu na základe cenovej ponuky, ktorú uhradia zhotoviteľovi diela.
B/ Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie dobudovanie
kanalizačných odbočení na ul. Nagyovej v sume 10 000,00 Eur s úhradou nákladov z rezervného
fondu obce. Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti - použitie
rezervného fondu 454 001 a vo výdavkovej časti kapitálový výdavok 05 1 0 717 00 z rezervného
fondu v sume 10 000,00 Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje dobudovanie kanalizačných
odbočení na ul. Nagyovej v sume 10 000,00 Eur s úhradou nákladov z rezervného fondu obce.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti - použitie rezervného
fondu 454 001 a vo výdavkovej časti kapitálový výdavok 05 1 0 717 00 z rezervného fondu
v sume 10 000,00 Eur.
Aleš Urbánek sa prihlásil o slovo.
Starostka mu udelila slovo k prejednávanému bodu.
Zistím, či sa dá riešiť nejaká výnimka zo zákona v momente, keď ide o dodatočné práce na hlavnom
diele. Nakoľko pri vysúťažení zákazky iným dodávateľom môže dôjsť k problému v prípade
reklamácie. Kto bude niesť zodpovednosť za záruku vyhotoveného diela.
K bodu č. 5.:
Starostka informovala prítomných o potrebe vyhlásenia verejného obstarávania na dodávateľa na
vybudovanie chodníka na ul. Jelenecká, ktorá bude hradená z dotácie PRV. Predpokladaný termín
realizácie výstavby je september 2019 s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 34 929,50 Eur.
Máme podanú žiadosť o dotáciu cez MAS OZ Žibrica, ktorej výška činí cca 24 000,00 Eur. Rozdiel vo
výške 11 000,- Eur navrhujem uhradiť z rezervného fondu obce.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie
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spolufinancovania dotácie na vybudovanie chodníka na ul. Jelenecká v sume 11 000,00 Eur
s úhradou nákladov z rezervného fondu obce. Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu
rozpočtu v príjmovej časti - použitie rezervného fondu 454 001 a vytvorením novej výdavkovej
položky v časti kapitálový výdavok 06 2 0 717 001 2 z rezervného fondu v sume 11 000,00 Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje spolufinancovanie dotácie na
vybudovanie nového chodníka na ul. Jelenecká v sume 11 000,00 Eur s úhradou nákladov
z rezervného fondu obce. Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti
- použitie rezervného fondu 454 001 a vytvorením novej výdavkovej položky v časti kapitálový
výdavok 06 2 0 717 001 2 z rezervného fondu v sume 11 000,00 Eur.

K bodu č. 6:
Starostka informovala prítomných o pracovnom stretnutí s poslancom Ing. Danielom Pindešom
ohľadne možností vybudovania detského dopravného ihriska (DDI) na inom verejne prístupnom
mieste v obci s možnosťou využitia pre všetky deti z obce. Konzultovala som túto možnosť aj
s manažérkou projektov MAS, aby sme neprišli o dotáciu na DDI vo výške 4 600,00 Eur z NSK.
Preto sme napísali požiadavku na NSK o stanovisko k zmene už podaného a schváleného projektu na
DDI. Do začiatku tohto zasadnutia sme neobdŕžali žiadne písomné stanovisko. Starostka sa pýtala
hlavného kontrolóra Mgr. Jána Veterániho, či má k našej žiadosti bližšie informácie.
Hlavný kontrolór Ján Veteráni dodáva, ako už uviedol na predošlom zastupiteľstve, nemá problém,
aby bolo DDI na inom pozemku v obci. Nakoľko nemal k dispozícii celú dokumentáciu k dotácii,
nevedel, že projekt obsahuje informáciu a všetky dokumenty, ako aj stavebné povolenie hovoria
o konkrétnej parcele na ktorej sa má stavať DDI a že ide o areál MŠ. V tomto prípade ide o dosť
komplikovanú zmenu. Ťažko by sme pri kontrole na NSK odôvodňovali takto schválené zmeny v
projekte, nakoľko celá dokumentácia ako aj stavebné konanie sú konkretizované a hovorí o parcele č.
41. Všetky materiály, ako aj hodnotiace kritériá, kde jedno z hodnotiacich kritérií je súhlas vlastníka
a doba udržateľnosti, a tie boli nastavené na túto parcelu v MŠ. Nebolo by to tak jednoznačné, ako
som pôvodne hovoril.
Starostka ďalej uvádza, že stretnutie, ktoré bolo v marci v MŠ bolo z dôvodu doriešenia pripomienok
susedov k stavebnému konaniu. Žiadosť o dotáciu bola podaná už skôr.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uvádza, že je zato, ak je to čo i len trochu možné, budovať DDI na inej
parcele v obci. Nech ho má možnosť využiť čo najviac detí z obce a nie iba tí, čo aktuálne chodia do
škôlky.
Starostka uviedla, že pokiaľ neobdržíme súhlasné stanovisko z NSK na výstavbu DDI na inej parcele
v obci, tak do výstavby nepôjde, nakoľko hrozí, že v prípade finančnej kontroly ročného zúčtovania
môže byť dotácia neoprávnená a z obecného rozpočtu by sa musela vrátiť celá dotácia vo výške
4 600,00 Eur.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že by sa DDI mohlo vybudovať na ploche cyklotriálovej dráhy.
Bolo by to pre všetky deti.
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Starostka uvádza, že plocha cyklotriálovej dráhy neprichádza do úvahy z dôvodu, že v roku 2012 bol
vypracovaný a odsúhlasený projekt centrálnej zóny – výsadby, likvidácia starého bazéna ako aj
vybudovanie cyklotriálovej dráhy pre deti, ktorá je aj využívaná v zimnom aj letnom období.
Prichádzala by do úvahy parcela pred materskou školou ale za okolností, že by bola ohradená
z obidvoch strán. Dotazovala som sa v okolitých obciach, kde majú už vybudované DDI, majú ich
v areáloch MŠ alebo ZŠ.
Starostka ďalej uviedla, že výhradné užívanie DDI len deťmi MŠ bola podmienka susedov
v stavebnom konaní. Ďalej oboznámila prítomných so stanoviskom Združenia rodičov pri materskej
škole Štitáre.
Cit. „ Združenie rodičov pri materskej škole Štitáre, dňa 18.06.2019 na mimoriadnom zasadnutí prišlo
hlasovaním k jednohlasnému stanovisku, že nesúhlasí so spoluúčasťou na financovaní detského
dopravného ihriska, ktoré bude umiestnené mimo areálu Materskej školy a financie použije na účely
zveľaďovania materskej školy a jej areálu.“
Poslankyňa Kurucová dodala, RZ pri MŠ dostala na chodník 2 700,00 Eur a TJ dostala 1 900,00 Eur
na dopravné ihrisko. A teda, že nech si nechajú 2 700,00 Eur a postavíme DDI na ihrisku. Keď oni
takto, tak aj my sa takto k tomu postavíme.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na hlasovanie za schválenie uznesenia
v nasledovnom znení. Obecné zastupiteľstvo v prípade negatívneho vyjadrenia z NSK na zmenu
miesta projektu, berie na vedomie výstavbu detského dopravného ihriska v areáli Materskej školy
Štitáre bez finančnej spoluúčasti z obecného rozpočtu.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 3 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Valéria Kurucová
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie výstavbu detského
dopravného ihriska v areáli Materskej školy Štitáre bez finančnej spoluúčasti z obecného rozpočtu
v prípade negatívneho vyjadrenia z NSK na zmenu projektu.
Aleš Urbánek sa prihlásil o slovo.
Starostka mu udelila slovo k prejednávanému bodu.
Na prvom zasadnutí, kedy sa schvaľovali peniaze, výstavba DDI bola ako hotová vec, a z tohto
dôvodu sme sa rozhodli 2% z daní prispieť Rodičovskému združeniu dofinancovať náklady na DDI.
Považoval som to za hotovú vec. A teraz vznikol názor, že sa výstavba nepovolí. Bol som sa tam
osobne pozrieť, ten pozemok by sa dal rôzne využiť pre deti. Výstavba novej MŠ mi príde ako
najnevhodnejšie riešenie, pri ohľade na stavebný zákon, by šírka 6 m pre MŠ by bola nevhodná
z technického hľadiska, musela by mať dĺžku 20 m, pri dnešných prísnych normách ktoré sú
stanovené pre MŠ. Celý pozemok by bol zastavaný do 2/3 rozlohy pozemku. Keď som si pozrel
projekt, zhodnotil som ten fakt, že to ihrisko nie je rozmerovo vhodné pre väčší počet detí. Tento
projekt je vhodný pre úzku skupinu detí. Bol by priestor na to, aby MŠ v určitom čase uvoľnila
priestor DDI aj pre ostatné deti z obce. Alebo je tam iný problém? Požiadavka susedov bol betónový
plot. Ja vidím aj iné vhodné riešenie, vysadenie tují s výškou 3 m na živí plot po celej dĺžke, aby sa
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priestor mohol ďalej rozvíjať pre deti MŠ. Som pripravený každým rokom 2 % z daní podporovať
rozvoj ihrísk a obdobných možností pre deti všetkých vekových kategórií v obci.

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 5. /mimoriadne/ zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.
Pozn.
Do vyhotovenia zápisnice, dňa 20.6.2019 obec obdržala písomné stanovisko z NSK v nasledovnom
znení: v tomto štádiu nie je prípustná žiadna zmena projektu. V prípade, ak by sa tak udialo, musela by
sa vrátiť celá dotácia.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Daniel Pindeš

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

Renáta Godárová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

19.06.2019

Vyvesené:
Zvesené:

26.06.2019
12.07.2019
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