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

ZÁPISNICA
Z 9. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 14. decembra 2015
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 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní 5
poslanci, to znamená, 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 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ navrhla
poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Jozef Cilling
 p. poslanca:
Ing. Daniel Pindeš
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, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Ing. Jozef Cilling a Ing. Daniel Pindeš
schválení ako overovatelia zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľka zápisnice.

boli

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: Bc. Milota Magová 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 – 5
za - 5 - Ing. Brath Stanislav, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslankyňa Bc. Milota Magová bola schválená ako
predseda návrhovej komisie a p. poslanec Ing. Stanislav Brath za člena. Zároveň požiadala
predsedkyňu a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
s nasledujúcimi bodmi:

9. zasadnutia OZ na deň 14.12.2015

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácia na p. starostku
Schválenie návrhu VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
v obci Štitáre
6. Schválenie návrhu VZN č. 3/2015 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a
číslovaní stavieb v obci Štitáre
7. Schválenie návrhu VZN č. 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti
8. Schválenie návrhu VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad
9. Schválenie návrhu VZN č. 6/2015 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce
Štitáre – zmeny a doplnky č. 1
10. Vyúčtovanie dotácie Csemadok Základná organizácia a žiadosť o poskytnutie
finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2016
11. Vyúčtovanie dotácie TJ FC Dolné Štitáre a žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie
12. Návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša k zásadám odmeňovania poslancov
z rozpočtu obce Štitáre na rok 2016
13. Návrh na prerokovanie platu starostky
14. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov Obce Štitáre
15. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2016
16. Program kultúrnych podujatí na rok 2016
17. Príprava projektov PRV 2016
18. Voľby do NR SR –informácia o úlohách obce
19. Diskusia
20. Schválenie prijatých uznesení
21. Záver
1.
2.
3.
4.
5.

Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh k programu OZ, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli
vznesené, dala hlasovať o návrhu programu OZ.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 5 - Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že návrh programu OZ bol schválený.
K bodu č. 4.:
Poslanci nevzniesli žiadne návrhy ani podnety.
K bodu č. 5.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 2/2015
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslankyňa Bc. Milota Magová žiada, aby neboli spoplatnení futbalisti
Poslanec Ing. Stanislav Brath uviedol, prečo by malo byť spoplatnené a prečo riešime
multifunkčné ihrisko VZN
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že je za návrh užívania MI pre občanov z trvalým
pobytom zdarma, ostatní s poplatkom, použitie MI s osvetlením poplatok pre všetkých. Iné
obce majú podstatne vyššie poplatky ako sú v návrhu VZN.
Poslanec Peter Hörik uviedol, že je za to, aby sme spoplatnili všetky osoby nad 18 rokov
Starostka uviedla, že poplatok nie je na osobu, spoplatňuje sa použitie MI. Robili sme
prieskum v 10 obciach, všade majú spoplatnené používanie MI. Poplatok by slúžil na údržbu
MI a na zaplatenie správcu. Predbežne sa jednalo s p. Aurelom Babošom, ktorý spravuje aj
veľké futbalové ihrisko. Viedol by evidenciu používateľov, vyberal poplatok, spúšťal
osvetlenie, podľa potreby vydával komponenty ako sieťky, stojany a staral sa o dodržiavanie
poriadku. Po polroku užívania ihriska sa prehodnotí jeho využitie a prevádzkové náklady.
Starostka vyzvala poslancov OZ Štitáre na hlasovanie za návrh VZN č. 2/2015
Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska v obci Štitáre s navrhnutými úpravami v čl. 4
Prevádzkové ustanovenia, vypúšťa sa bod 1, upravuje sa text bodu 2, 3 a 5. Príloha č. 1
Cenník za prenájom multifunkčného ihriska v obci Štitáre sa mení nasledovne: Sadzba bez
použitia osvetlenia pre občanov s TP je 2,00 Eur / 1 hod. / ihrisko. Sadzba s použitím
osvetlenia pre občanov s TP je 4,00 Eur / 1 hod. / ihrisko. Sadzba bez použitia osvetlenia pre
občanov bez TP je 4,00 Eur / 1 hod. / ihrisko. Sadzba s použitím osvetlenia pre občanov
bez TP je 6,00 Eur / 1 hod. / ihrisko.

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 – Ing. Stanislav Brath
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje VZN č. 2/2015 Prevádzkový
poriadok multifunkčného ihriska v obci Štitáre s navrhnutými úpravami v čl. 4 Prevádzkové
ustanovenia, vypúšťa sa bod 1, upravuje sa text bodu 2, 3 a 5. Príloha č. 1 Cenník za prenájom
multifunkčného ihriska v obci Štitáre sa mení nasledovne: Sadzba bez použitia osvetlenia pre
občanov s TP je 2,00 Eur / 1 hod. / ihrisko. Sadzba s použitím osvetlenia pre občanov s TP je
4,00 Eur / 1 hod. / ihrisko. Sadzba bez použitia osvetlenia pre občanov bez TP je 4,00 Eur / 1
hod. / ihrisko. Sadzba s použitím osvetlenia pre občanov bez TP je 6,00 Eur / 1 hod. / ihrisko.
K bodu č. 6.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 3/2015 o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Stanislav Brath uviedol, že nesúhlasí s povinnosťou podávania adresného bodu,
nakoľko tento je geodetmi spoplatnený.
Zamestnankyňa Valéria Nagyová, zodpovedná za spracovanie agendy obsiahnutej v tomto
VZN informovala prítomných o Zákone č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, účinného od 01.07.2015 na základe ktorého je predkladanie
adresného bodu v zmysle § 3, ods. 4 povinné pre zaregistrovanie adresy do Registra adries
a následného vydania oznámenia o určení súpisného a orientačného čísla.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za návrh VZN č. 3/2015 o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 1 – Ing. Stanislav Brath
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje VZN č. 3/2015 o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Štitáre.
K bodu č. 7.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 4/2015
o miestnej dani z nehnuteľností.

Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu VZN č. 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľností, pričom pripomienky ani
pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrhu VZN č. 4/2015 o miestnej dani
z nehnuteľností.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Ing.
Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje VZN 4/2015 o miestnej dani
z nehnuteľností.
K bodu č. 8.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 5/2015
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu VZN č. 5/2015 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
Poslankyňa Bc. Milota Magová uviedla, že nesúhlasí s navýšením poplatku za KO
a dotazovala sa na následky keby sme vystúpili z PZO pre separovaný zber. Je potrebné dať
spraviť analýzu nákladov v Nitrianskych komunálnych službách, nakoľko mám informáciu,
že to vyjde lacnejšie. Občania rátali s tým, že keď sa bude separovať, poplatok bude lacnejší
a teraz nás žiadajú o navýšenie.
Poslanec Ing. Stanislav Brath uviedol, že poplatok KO v PZO je podmienený stanovami. Je
potrebné z analyzovať čo by stálo keby sme vystúpili z PZO. Doposiaľ to robil Envigeos
a stačili vybraté poplatky. Združenie ťahá z ľudí viac peňazí. Každé združenie má povinnosť
vyúčtovať svoju činnosť, vydať záverečnú správu. Dajme písomnú požiadavku na vyčíslenie
nákladov samostatne za našu obec a potom dať spraviť analýzu ponúk iných spoločností.
Starostka uviedla, členstvo v PZO sme zdedili ešte pred nástupom do funkcie a bol zaplatený
poplatok za členstvo. PZO vzniklo z dôvodu spustenia separácie odpadu za čo združenie
obdržalo dotáciu 2 mil. Eur. Separáciu odpadu ukladá zákon. Vystúpením z PZO by obec
musela samostatne riešiť všetku legislatívu aj technické vybavenie na nakladanie
a zneškodňovanie všetkých odpadov samostatne. Nemáme na to vytvorené podmienky.
V združení nie sú tie obce ktoré disponujú vlastnými zbernými dvormi, pracovnými silami
a technikou. V PZO sme viazaný zmluvou na 5 rokov.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie o návrhu VZN č. 5/2015
o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s navrhnutými úpravami
v § 8 Sadzby poplatku, bod 1) na 0,04657 za fyzickú osobu a kalendárny deň čo činí 17,00
Eur, § 12 Zníženie a odpustenie poplatku, bod 3) upravuje sa na sumu 17,00 Eur /o sumu 2,00
Eur na osobu/ na sumu 15,00 Eur.

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 – Ing. Stanislav Brath
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje VZN č. 5/2015 o miestnom
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad s navrhnutými úpravami v § 8
Sadzby poplatku, bod 1) na 0,04657 za fyzickú osobu a kalendárny deň čo činí 17,00 Eur, §
12 Zníženie a odpustenie poplatku, bod 3) upravuje sa na sumu 17,00 Eur /o sumu 2,00 Eur
na osobu/ na sumu 15,00 Eur.
K bodu č. 9.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh 6/2015 o vyhlásení
záväzných častí Územného plánu obce Štitáre – zmeny a doplnky č. 1.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh k návrhu VZN č. 6/2015 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu
obce Štitáre – zmeny a doplnky č. 1.
Poslanci OZ v Štitároch navrhli vypustiť z rokovania bod č. 9 z programu OZ.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za vypustenie bodu č. 9
z programu OZ.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že schválenie návrhu VZN č. 6/2015 o vyhlásení záväzných
častí Územného plánu obce Štitáre – zmeny a doplnky č. 1 sa vypúšťa z rokovania OZ.

K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o prijatom vyúčtovaní poskytnutej dotácie
Csemadok Základná organizácia za rok 2015 a o žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie
z rozpočtu obce Štitáre na rok 2016.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie prijaté vyúčtovanie
poskytnutej dotácie Csemadok Základná organizácia za rok 2015 a prijatú žiadosť
o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2016.

K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o prijatom vyúčtovaní poskytnutej dotácie TJ FC
Dolné Štitáre za rok 2015 a o prijatej žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Štitáre na rok 2016.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie prijaté vyúčtovanie
poskytnutej dotácie TJ FC Dolné Štitáre za rok 2015 a prijatú žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2016.
K bodu č. 12.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť poslanca Ing. Daniela Pindeša
o vzdaní sa odmeny poslanca na volebné obdobie 2015-2018.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Ing.
Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie žiadosť Ing. Daniela Pindeša
o vzdaní sa odmeny poslanca na volebné obdobie 2015-2018.

K bodu č. 13.:
Zástupca starostky Ing. Jozef Cilling predložil obecnému zastupiteľstvu na
schválenie návrh na prerokovania platu starostu obce v zmysle § 4, odsek 4 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov. Navrhuje zvýšenie platu na koeficient 1,409%.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh zástupcu starostky Ing. Jozefa Cillinga k návrhu na prerokovanie platu
starostky.
Poslanec Ing. Jozef Cilling uviedol, že návrh na navýšenie platu starostky podáva z toho
dôvodu, že pri predošlom schvaľovaní, znížení platu starostky sa dohodlo, že pokiaľ starostka
zabezpečí pre obec finančné prostriedky pre obec z dotácii v objeme 30000,00 Eur
prehodnotí sa jej plat s navýšením. Starostka zabezpečila príjem pre obec z dotácií v roku
2015 v objeme 127000,00 Eur.
Poslankyňa Bc. Milota Magová uviedla, že súhlasí s návrhom Ing. Jozefa Cillinga.
Poslanec Ing. Stanislav Brath uviedol, že súhlasí s navýšením platu starostky o % ktorým sa
navyšovali platy zamestnancov zo zákona.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že navrhuje zvýšenie platu o 20 %.

Poslanec Peter Hörik uviedol, že v roku 2015 spravila starostka pre obec veľa, navrhuje
vyplatiť starostke jednorazovo odmenu ku koncu roku 2015 vo výške dvoch mesačných
platov.
Starostka uviedla, že nemôže mať príjem formou odmeny.
Poslanec Peter Hörik dodal, že tak súhlasí s navýšením platu starostky o 20%. Ďalej dodal, že
nie je proti starostke a je si vedomí, že klesla s platom. Prehlasujem, že ak starostka zabezpečí
ďalšie peniaze z dotácií v roku 2016 zahlasujem za zvýšenie platu o 40%.
Hlavný kontrolór JUDr. Jozef Veverka uviedol, že pri zabezpečených dotáciách v roku 2015
v objeme 127 tis. Eur, navýšenie platu starostky o 5000,00 Eur je adekvátne. Ďalej uviedol, že
starostka dostala obec z červených čísel po predošlom starostovi.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za návrh zvýšenia platu
o 20 %, v súlade s ods. 3, § 4 zák. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods.
1 cit. Zákona a to v sume 858 x 1,65 x 1,20 = 1699,00 Eur (hrubá mzda), = 1252,00 Eur (čistá
mzda).
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
proti – 1 - Ing. Stanislav Brath
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje zvýšenie platu starostu o 20 %,
v súlade s ods. 3, § 4 zák. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa § 3 ods. 1 cit.
Zákona a to v sume 858 x 1,65 x 1,20 = 1699,00 Eur (hrubá mzda), = 1252,00 Eur (čistá
mzda).
K bodu č. 14.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Zásady odmeňovania
poslancov Obce Štitáre na rok 2016.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh k Zásadám odmeňovania poslancov Obce Štitáre na rok 2016.
Poslanec Ing. Stanislav Brath uviedol, že sa vzdáva odmeny poslanca do konca tohto
volebného obdobia.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie Zásad
odmeňovania poslancov Obce Štitáre na rok 2016.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Ing.
Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov Obce
Štitáre na rok 2016.

Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie návrh poslanca Ing. Stanislava
Bratha o vzdaní sa odmeny poslanca do konca tohto volebného obdobia.
K bodu č. 15.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Návrh rozpočtu Obce
Štitáre na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017-2018.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh k Návrhu rozpočtu Obce Štitáre na rok 2016 a návrhu rozpočtu na roky
2017-2018.
Starostka zodpovedala na všetky písomne prijaté pripomienky a návrhy k návrhu rozpočtu
Obce Štitáre na rok 2016 a návrhu rozpočtu na roky 2017-2018.
Na návrh poslancov sa ďalej mení a upravuje návrh rozpočtu Obce Štitáre na rok 2016
a návrh rozpočtu na roky 2017-2018 nasledovne:
1. V príjmovej časti sa upravuje:
a. položka za dane za komunálny odpad na výšku 20000,00 Eur
2. Vo výdavkovej časti verejné služby sa upravuje položka:
a. tarifné, základné platy na výšku 52000,00 Eur
b. odvody do poisťovní na výšku 18200,00 Eur
c. povinný odvod do sociálneho fondu na výšku 630,00 Eur
d. odmeny poslancom na výšku 600,00 Eur
3. Vo výdavkovej časti šport a rekreačné služby:
a. príspevok pre TJ FC Dolné Štitáre na výšku 4200,00 Eur
4. Vo výdavkovej časti kultúrne služby:
a. vedenie spevokolu na výšku 900,00 Eur
b. príspevok pre spevokol na výšku 700,00 Eur
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie Návrhu
rozpočtu Obce Štitáre na rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017-2018 s navrhnutými
zmenami.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
proti – 0
zdržal sa – 1 - Ing. Stanislav Brath
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje Návrh rozpočtu Obce Štitáre na
rok 2016 a návrh rozpočtu na roky 2017-2018 s navrhnutými zmenami.
K bodu č. 16.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Návrh programu
kultúrnych podujatí Obce Štitáre na rok 2016.

Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh k Návrhu programu kultúrnych podujatí Obce Štitáre na rok 2016.
Na návrh poslancov sa z programu kultúrnych podujatí na rok 2016 vypúšťa Novoročná
zabíjačka.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie návrhu
programu kultúrnych podujatí Obce Štitáre na rok 2016 s navrhnutými zmenami.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Ing.
Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje návrh programu kultúrnych
podujatí Obce Štitáre na rok 2016 s navrhnutými zmenami.
K bodu č. 17.:

1.
2.
3.
4.

Starostka informovala prítomných o príprave projektov PRV na rok 2016:
žiadosť o dotáciu na opravu miestnych komunikácií Jókayho a Pod Žibricou
žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu domu smútku
žiadosť o dotáciu na ČOV
verejné obstarávanie na zateplenie a oprava fasády MŠ – zabezpečí poslanec Ing.
Daniel Pindeš

Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o príprave
projektov PRV na rok 2016.
K bodu č. 18.:
Starostka informovala prítomných o voľbách do Národnej rady SR, ktoré sa budú
konať 05.03.2016 a o úlohách ktoré súvisia s prípravou volieb vyplývajúcich pre obec.
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch berie na vedomie informácie o voľbách do
Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 05.03.2016 a o úlohách ktoré súvisia s prípravou
volieb vyplývajúcich pre obec.
K bodu č. 19.:
V rámci diskusie sa prihlásila p. Kišucká, ktorá sa spýtala odkiaľ ste dostali tú sumu 2,00 Eur
na hodinu za použitie multifunkčného ihriska a či ste sa niekde informovali. Ja si osobne
myslím, že je to málo. Tam hrávajú futbal, tam nejde jeden dotyčný človek hrať, ten poplatok
sa rozdelí medzi viacerých. Ja chápem, že chcete pre občanov dobre, len niekedy troška inak
rozmýšľate ako by ste mali. Ja si myslím, že je to také, že tu to máte hrajte veď obec na to má.

Aby to nebolo zneužívané. Ďalej sa spýtala na poslancov ktorí sa zriekli odmeny. Ďalej sa
spýtala na to, prečo bola zabíjačka zrušená, veď ide o tradície obce.
Starostka uviedla, že sa dohodlo na tom, že sa po určitom čase prehodnotí využívanie MI,
jeho správa a náklady.
K bodu č. 20.:
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie všetkých prijatých
uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 –Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Ing. Stanislav Brath,
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Jozef Cilling

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

Ing. Daniel Pindeš

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

17.12.2015

Vyvesené:
Zvesené:

17.12.2015
31.12.2015

