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

ZÁPISNICA
Z 1. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 12. decembra 2018

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 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní všetci
poslanci. Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým
spôsobom a poslancom doručený elektronicky spolu s materiálmi na 1. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Katarína Kóšová
 p. poslanca:
Valéria Kurucová
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 - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Katarína Kóšová a Valéria Kurucová boli schválení ako
overovatelia zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľ zápisnice.
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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: Michal Beňo.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Starostka dala hlasovať
o návrh na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanec Ing. Daniel Pindeš bol schválený ako predseda návrhovej
komisie a poslanec Michal Beňo za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej
komisie, aby začali svoju činnosť.

K bodu č. 3:
Starostka predstavila prítomným program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň
12.decembra 2018.
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.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Vymenovanie zástupcu starostky
Schválenie žiadosti TJ FC Štitáre o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok
2019
6. Schválenie žiadosti Csemadok základná organizácia Štitáre (Menyecskekórus)
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2019
7. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Štitáre
8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2019 a k viacročnému
rozpočtu
9. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021
10. Informácia o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štitáre na 1. polrok
2019
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia
13. Záver
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4.:
Starostka predložila prítomným návrh na vymenovanie zástupcu starostky v zmysle § 13b
bod 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Do funkcie zástupcu starostky vymenúva poslanca Ing. Daniela Pindeša.
Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie vymenovanie
poslanca Ing. Daniela Pindeša za zástupcu starostky v zmysle § 13b bod 1) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

K bodu č. 5.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od TJ Dolné Štitáre o poskytnutie
finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2019 vo výške 4300,- Eur.
Starostka ďalej informovala o prijatej dodatočnej žiadosti TJ Dolné Štitáre o poskytnutie
dotácie vo výške 500,- Eur pre deti, ktoré sa venujú futbalu v obci pod vedení Aleša Urbánka
a Milana Kokinu. Toto futbalové zoskupenie vzniklo na dobrovoľnej báze, kde prioritou je
priviesť deti k športu a pohybovým aktivitám. Oni sa s deťmi stretávajú, trénujú ich, chodia
s nimi na turnaje. Hovorila som s p. Urbánkom, či majú záujem sa zaradiť pod TJ Dolné
Štitáre, zatiaľ sa k tomu nevyjadril. P. Urbánek dostane priestor v diskusii. Pokiaľ TJ Dolné
Štitáre nebude zastrešovať tieto deti, nevidím dôvod k navýšeniu dotácie pre TJ Dolné Štitáre
o 500,- Eur.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš poznamenal, že súhlasí s navýšenou sumou a navrhol pomoc vo
forme odvozu mladých futbalistov na zápasy mimo obec.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že tak isto súhlasí s navýšenou sumou pre mladých
športovcov. Ďalej navrhol myšlienku zdieľania športových potrieb formou „športového
bazáru“, kde by občania ponúkli bezplatne športové potreby na rozvoj športu v obci.
Starostka dala hlasovať za schválenie zmeny rozpočtu vo výdavkovej položke dotácia pre TJ
Dolné Štitáre na 4 800,- Eur.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu vo výdavkovej
položke dotácia pre TJ Dolné Štitáre na 4 800,- Eur.

K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od Csemadoku základnej organizácie,
Pri Prameni 14, Štitáre o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre pre Štitársky
folklórny súbor „Menyecskekórus“ na rok 2019 vo výške 1 300,- Eur na reprezentáciu našej
obce a kultúrnych zvyklostí. Do rozpočtu sme dali 1 100,- Eur nakoľko sme nevedeli o výške
podielových daní na rok 2019 pre obec. Navrhujem schváliť dotáciu v požadovanej výške
1 300,- Eur.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Michal Beňo poznamenal, že by bolo dobré, ak by v rozpočte bolo jasne
zadefinované, akým spôsobom sú financie na šport minuté.
Starostka uviedla, že obec má schválené všeobecné záväzné nariadenie na poskytnutie dotácií
pre TJ Dolné Štitáre a Csemadok, kde sú definované podmienky čerpania dotácie a ich účel.
Každoročne predkladajú vyúčtovanie do 30.11., ktoré je pre poslancov k nahliadnutiu na
obecnom úrade.
Poslanec Michal Beňo sa dotazoval, či uvedené vyúčtovanie nie je verejný dokument, ktorý
má byť zverejnený na webovom sídle obce.
Starostka uviedla, že vyúčtovanie dotácií poskytnutých obcou nie je verejný dokument.
Poslanec Michal Beňo požiadal o vyjadrenie hlavného kontrolóra k vyúčtovaniu dotácií.
Hlavný kontrolór Mgr. Ján Veteráni uviedol, že kontrolu vyúčtovania dotácií má
v kompetencii a prikladá k nemu svoje stanovisko. Nie je to dokument, ktorý má byť, alebo
mal by byť zverejnený na webovom sídle.
Starostka dala hlasovať za schválenie zmeny rozpočtu vo výdavkovej položke dotácia pre
Csemadok základná organizácia Štitáre (Menyecskekórus) na 1 300,- Eur.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 –Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 – Michal Beňo
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu vo výdavkovej
položke dotácia pre Csemadok základná organizácia Štitáre (Menyecskekórus) na 1 300,- Eur.

K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o návrhu materiálu Zásady odmeňovania poslancov
obecného zastupiteľstva v obci Štitáre. Boli vopred doručené vypracované materiály na
základe doterajších skúseností a ako sme ich mali. Ďalej informovala, že 3 hodiny pred
zasadnutím obecného zastupiteľstva bol na obecný úrad doručený od poslankyne Valérie
Kurucovej prepracovaný návrh zásady odmeňovania poslancov. Niektoré položky ako sú
uvedené nemôžeme schvaľovať. Ak s tými čiastkami ste stotožnení tak, ako navrhuje pani
poslankyňa Kurucová, nakoľko my sme navrhli odmenu poslancovi 20,- Eur za každé
zasadnutie a zástupcovi starostky sme dávali odmenu vo výške 30,- Eur za každú účasť na
zasadnutí. Pani Kurucová doplnila, že odmena 50,- Eur patrí poslancovi za každé zasadnutie,
poslancovi sa poskytne odmena 1 000,- Eur ako rezervný fond, s čím ja ako starostka nemám
problém, no nemôže byť na rezervný fond, nakoľko toto je účtovná položka na iný účel
v samospráve. Potom tam dala odmeny pre členov komisie 10,- Eur a predsedovi komisie vo
výške 15,- Eur za každé zasadnutie komisie. V článku 7 bod 4) tohto návrhu zásad bude
rozpočtovaná odmena poslanca vo výške 1 000,- Eur na položku č. 625007, čo je v rozpore so
zásadami účtovníctva samosprávy. Chcela by som ďalej upozorniť na článok 8 bod 3) kde
možno poskytnúť odmenu poslancovi vzhľadom na úlohy a na časovú náročnosť výkonu
funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden
mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. To je základný plat ako
má starostka. Čo sa týka členov komisie nevidím dôvod odmeny, nakoľko komisia má byť
nápomocná. Je to na vás ako si to odsúhlasíte, tak to bude. Nemám voči tomu nič, nakoľko
sme dnes zistili, že nám podielové dane budú zvýšené na rok 2019. Ak súhlasíte s tým, že
tieto finančné prostriedky sa zakomponujú do návrhu zásad obecného úradu alebo druhá
možnosť je prepracovať celé zásady odmeňovania a budú sa schvaľovať na marcovom
zasadnutí.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa vyjadrila k návrhu zásad o odmeňovaní poslancov
nasledovne: „V priebehu roka 2018 sa menil zákon o obecnom zriadení, ktorý hovorí okrem
iného, že poslanec má nárok na odmenu jedného násobku mesačného platu starostu. Myslím
si, že nikto z nás nešiel vykonávať prácu poslanca kvôli peniazom“. Ale podotkla, že každý
má právo sa týchto odmien vzdať. „Uvedené finančné prostriedky, ktoré budú ako Rezervný
fond poslancov, bude možné použiť napríklad ako pomoc občanom pri živelnej udalosti. Ak
nepríde nič naliehavé, rozhodneme sa prostriedky prerozdeliť, ako to je písané v návrhu
odmeňovania poslancov na kultúru, šport atď, alebo presunúť na budúci kalendárny rok“. Čo
sa týka komisií poznamenala, že by bolo dobré zverejniť na webovej stránke výzvu občanom,
že predsedovia komisií hľadajú členov do radu piatich komisií.
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Starostka reagovala na tú peknú morálnu myšlienku. Odmena keď sa definuje v zásadách
musí ísť na účet toho poslanca ktorý sa jej nezriekne. Vy keď dostanete na svoj účet finančné
prostriedky, ktoré si odsúhlasíte, tak tie finančné prostriedky môžete formou darovacej
zmluvy účelovo darovať, a my nemôžeme ani jeden cent použiť na iný účel ako bude
zadefinované v darovacej zmluve. Obec ako samospráva nemá právo jednotlivcovi poskytnúť
finančné prostriedky pre chorobu, pretože sa na to vzťahujú iné legislatívne predpisy
a všeobecné záväzné nariadenia, čo sa týka sociálnej oblasti, lebo to je úplne samostatná
kapitola sociálna oblasť. Do tohto by som sa teraz až tak nepúšťala, pretože musíme mať nové
všeobecné záväzné nariadenia odsúhlasené pre sociálnu oblasť. Ak si myslíte, že je ešte
možnosť vytvoriť nejaké rezervné finančné prostriedky, teraz už máme možnosť, rozhodujete
o nich vy. Rozpočet je živelný, to neznamená, že teraz sa odsúhlasí a nič sa s ním nedá robiť.
Každé zastupiteľstvo môžete dávať návrhy na zmeny. Keď bude rezerva, na základe vašich
písomných pripomienok a s dôvodovou správou ako a prečo to chcete.
Ak súhlasíte s tým, aby sa takto zakomponovali vaše návrhy a finančné čiastky do pôvodných
zásad, môžete a potom na najbližšom zasadnutí v marci ich odsúhlasíme.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš sa dotazoval na účtovnú položku v rozpočte, na ktorej by
uvedený fond poslancov mohol vzniknúť. Ďalej poznamenal, že ak by sa uvedené prostriedky
kumulovali, tak by za volebné obdobie mohol vzniknúť fond so sumou 20 000,- Eur,
z ktorého by sa mohol zafinancovať napr. chodník od kostola k ulici Ku Gáborke.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že toto sa jej všetko páči, ale nie je stotožnená
s odmenou 10,- Eur pre členov komisie, z dôvodu, aby sa nestalo, že sa bude chcieť stať
členom osoba len kvôli odmene. Chceme, aby to boli ľudia, ktorí majú záujem, prípadne
odborne spôsobilí a nie len kvôli odmene. Budeme si členov vyberať takých, ktorí to budú
chcieť robiť. Ďalej uviedla, že ak si v rozpočte odsúhlasíme, že odmena sa rozdelí na položky
šport, kultúra alebo iné a nastane situácia, že budú potrebné na niečo iné, je možné
v zastupiteľstve odsúhlasiť presun a použitie na iný účel.
Starostka uviedla, že v rozpočte je možné takto umiestniť peniaze na položky – kultúra, šport
a iné, ktoré máme v rozpočte. Ďalej uviedla, že pri odmeňovaní členov komisie taktiež platí
povinnosť na základe dohody prihlasovania do sociálnej poisťovne a s tým súvisiaca
odvodová povinnosť.
Poslankyňa Valéria Kurucová poznamenala, že uvedená odmena členov komisií je tiež ako
motivácia a forma odmeny, ktorej sa daný člen komisie môže vzdať. Ale tento bod môžeme
spoločne prebrať ešte do marcového zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhol, tento bod rokovania odročiť do marcového zasadania.
Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch odročuje tento bod na ďalšie
rokovanie.
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K bodu č. 8.:
Pred odovzdaním slova hlavnému kontrolórovi požiadala starostka poslancov, aby si do
rozpočtu na rok 2019 na prvej strane uviedli výšku podielových daní 267 604,- Eur, t. z., že
rozdiel sme vypočítali 40 605,- Eur.
Starostka dala slovo hlavnému kontrolórovi Mgr. Jánovi Veteránimu, aby odprezentoval
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Štitáre na rok 2019 a viacročnému na roky
2020-2021.
Hlavný kontrolór Mgr. Ján Veteráni uviedol, že aj jemu to mení situáciu, no nie až tak,
nakoľko z vyrovnaného rozpočtu je prebytkový, v zásade nie až takú, aby ste to nemohli
odhlasovať vy ako zastupiteľstvo. Pre nových poslancov chcem povedať ako hlavný kontrolór
posudzuje rozpočet. Neposudzujem rozpočet po jednotlivých položkách, ja posudzujem
rozpočet po zákonnej a metodickej správnosti. Existujú zákony, ktoré hovoria o tom ako sa
tvorí základný rozpočet obce a Ministerstvo financií vydáva metodiku, ktorá rieši už
podrobnosti ako sú jednotlivé položky rozpočtované a ako majú byť zapísané v jednotlivom
rozpočte. Vychádzam z týchto oblastí, ktoré som aj v mojom stanovisku posudzoval.
Východisko spracovania odborného stanoviska vychádza zo zákonnosti predloženého návrhu
rozpočtu v súlade so zákonom 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a použil som výnosy zákona 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov
a v zmysle zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatkoch. Rozdiel medzi obcami
v zostavovaní rozpočtu je predovšetkým v počte obyvateľov. Obec Štitáre keďže má menej
obyvateľov nemusí robiť programový rozpočet.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 je spracovaný v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so všeobecne záväznými
nariadeniami Obce Štitáre. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej štruktúre
a dostatočnom rozsahu. Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je zostavený ako prebytkový.
Na základe uvedeného odporúčam poslancom obecného zastupiteľstva:
1. Návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a
2. Návrh rozpočtu na roky 2020- 2021 zobrať na vedomie.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu obce Štitáre na rok 2019 a k viacročnému rozpočtu na roky 2020-2021.

K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o návrhu rozpočtu na rok 2019 a návrh rozpočtu na roky
2020 – 2021 ktorý bol zverejnený v zákonnej lehote. Schválenie rozpočtu bude so zmenou
v príjmovej časti v položke 111 003 podielové dane v sume 267 604,- Eur (navýšenie
o 40 605,- Eur) a vo výdavkovej časti v položke 642 001 transfery pre TJ Štitáre sa navyšuje
o 500,- Eur na sumu 4 800,- Eur a v položke 642 001 transfery pre Csemadok – folklórny
súbor sa navyšuje o 200,- Eur na sumu 1 300,- Eur.
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Pripomienky, ktoré boli v lehote 10 dní doručené na obecný úrad, pani starostka na všetky
odpovedala.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Michal Beňo položil otázku hlavnému kontrolórovi. Pozeral som si rozpočet obce
Nitrianske Hrnčiarovce, ktorý je obšírnejší, predpokladám je koncipovaný metódou
programového rozpočtu. Ten rozpočet je diametrálne prehľadnejší, je to zásadná výhoda,
ktorú ja vidím. Keď by mi prišiel rozpočet v takomto rozsahu, tak nemám k nemu otázky.
Programový rozpočet je vypracovaný tak, že vyvracia zbytočne veľa otázok a omylov. Dá sa
tam veľmi krásne a komfortne všetko vyčítať. Môže sa obecné zastupiteľstvo uzniesť na tom,
že bude obec robiť rozpočet v tomto formáte?
Poslanec Ing. Daniel Pindeš sa dotazoval, od akého počtu obyvateľov je obec povinná robiť
programový rozpočet.
Hlavný kontrolór Mgr. Ján Veteráni uviedol, že programový rozpočet je obec povinná robiť
od počtu obyvateľov 2 000. Zákon hovorí, že obce ktoré nemajú taký počet obyvateľov,
môžu si rozpočet zostaviť bez programovej štruktúry.
Poslanec Michal Beňo ďalej uviedol, že je možné o tom diskutovať a uzniesť sa do
budúcnosti na transparentnejšom rozpočte.
Starostka uviedla, že môžeme si k tomu sadnúť a rozdebatovať to. Tak to to máme v softwari,
takto to máme v predpisoch, takto sú k tomu vyškolení. Každá obec, ktorá má toľkoto
obyvateľov tak takto funguje. Treba pozerať obce, ktoré majú taký počet obyvateľov ako
máme my.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uvádza, predpokladám že uvedený software pracuje tak, že pod
každou uvedenou účtovnou položkou sa vyroluje z čoho sa skladá. Preto tam smerovali naše
otázky, čo tam reálne je. Všeobecné služby sú v športe, vo verejných službách. Preto chcem
vedieť, čo uvedená položka znamená.
Starostka uviedla, že je treba prísť a rozdebatujeme to s účtovníčkami a so mnou. Nevidím
v tom problém.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že sa stotožňuje s názorom pána poslanca Beňa, že
rozpočet pre krátkosť času si ho naštudovať, je neprehľadný. A predpokladala tiež, že to bude
konkrétum.
Starostka uviedla, že rozpočet sa skladá z jednotlivých oblastí, ktoré riadi obec, tak musia byť
konkrétne účtovné položky tu zadefinované. Ak by sme mali iné výdavky, potom musia
vyhľadať aj iné kategorizácie pod iné položky. Účtovníčky dostávajú každý kvartál
novelizáciu metodík účtovania, nakoľko sú riadené Ministerstvom financií SR.
Poslankyňa Katarína Kóšová poznamenala, že v rozpočte obce musia byť zahrnuté všetky
položky, ktoré predpokladá obec v kalendárnom roku použiť.
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Starostka dodala, dvere máte otvorené, kedykoľvek môžete prísť a rozdebatovať všetky
otázky a vysvetlíme si, aby ste všetko pochopili. Rozpočet na rok 2019 je pripravený na
základe skutočných výdavkov v minulých obdobiach. To nie je finálna čiastka, na to ste vy,
aby ste odsúhlasovali prípadné zmeny. Rozpočet musí byť odsúhlasený aj preto, aby sme
mohli žiadať o dotácie na rok 2019. Ak obec nebude mať rozpočet odsúhlasený musí ísť do
rozpočtového provizória a nemôže sa uchádzať o dotácie na rok 2019. Pokiaľ nebude
odsúhlasený rozpočet nemôžeme pokračovať ani v dotácii na Wifi pre obec, v ktorej sme boli
úspešný pre rok 2019.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uvádza, že nie je narozpočtovaná žiadna suma pre prípad
projektovej dokumentácie alebo niečo podobné, tak tým pádom budeme veľmi ťažko žiadať
nejaké dotácie.
Starostka uviedla, o akú predprípravu projektovej dokumentácie ide, na tie dotácie alebo
výzvy môžeme žiadať ako obec čo budú vyhlásené. Nevieme dopredu v akej oblasti budú
vyhlásené aké výzvy v priebehu kalendárneho roka okrem kanalizácie z Environmentálneho
fondu. Na každom zastupiteľstve po tých informáciách, ktoré výzvy sú vydané, odsúhlasíme
vypracovanie projektovej dokumentácie, prípadne iných vecí, ktoré s tým budú súvisieť, napr.
ako je spolufinancovanie. To sa rieši priebežne na zastupiteľstvách.
Poslanec Michal Beňo sa dotazuje, či rozpočet z dlhodobého hľadiska počíta s financiami na
dopracovanie projektovej dokumentácie na dobudovanie kanalizácie pre celú obec. Výzvy
o dotácie sú aj z iných zdrojov, napríklad PPA.
Starostka uvádza, kanalizácia je zdedená od roku 2005, do ukončenia tohto projektu
z Environmentálneho fondu nemôžeme finančné prostriedky žiadať na iný projekt
kanalizácie. Ja si myslím, že by to boli zbytočne vyhodené peniaze na projekty. Nevieme, či
dostaneme vôbec peniaze na rok 2019. Ak by sme dostali, chceme sa dostať k napojeniu do
čističky a k technológii. Je to ešte dosť veľký obnos finančných prostriedkov. Cez PPA
(Pôdohospodárska platobná agentúra) môžeme žiadať o dotácie cez CLLD /Miestny rozvoj
vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je
nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o rozvoji svojho územia/, to je veľká
MAS (Miestna akčná skupina), ktorej sme členom. My sme dávali ešte v roku 2015
požiadavku na vybudovanie chodníka v obci, kde sme dali vypracovať projekt a k nemu sme
práve preto odsúhlasovali kúpu a nešťastné právne zmeny (manželia Pócsikoví) k pozemku
pri cintoríne.
Poslanec Michal Beňo sa pýta, či je možné z prebytku vyčleniť peniaze na to, aby sa začala
predpríprava projektov na kanalizáciu na celú obec.
Starostka uviedla, že v tomto momente nie je potrebné riešiť projekty, nakoľko na rok 2019
nie sú iné výzvy na kanalizáciu pre našu obec.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa dotazuje, ak budú výzvy na menšie projekty, je možné
z prebytku vyčleniť financie.
Starostka uvádza, áno rozhoduje sa o tom v zastupiteľstve.
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Starostka dala hlasovať za schválenie návrhu rozpočtu na úrovni kategórie na rok 2019
a návrh rozpočtu na roky 2020 – 2021 bez programovej štruktúry. Schválenie rozpočtu bude
so zmenou v príjmovej časti v položke 111 003 podielové dane v sume 267 604,- Eur
(navýšenie o 40 605,- Eur) a vo výdavkovej časti 08. 1.0. v položke 642 001 transfery pre TJ
Štitáre sa navyšuje o 500,- Eur na sumu 4 800,- Eur a vo výdavkovej časti 08. 2.0. v položke
642 001 transfery pre Csemadok – folklórny súbor sa navyšuje o 200,- Eur na sumu 1 300,Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje rozpočet na rok 2019
na úrovni kategórie bez programovej štruktúry a berie na vedomie návrh rozpočtu na roky
2020 – 2021. Schválenie rozpočtu bude so zmenou v príjmovej časti v položke 111 003
podielové dane v sume 267 604,- Eur (navýšenie o 40 605,- Eur) a vo výdavkovej časti 08.
1.0. v položke 642 001 transfery pre TJ Štitáre sa navyšuje o 500,- Eur na sumu 4 800,- Eur
a vo výdavkovej časti 08. 2.0. v položke 642 001 transfery pre Csemadok – folklórny
súbor sa navyšuje o 200,- Eur na sumu 1 300,- Eur.

K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o predloženom pláne kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Štitáre na 1. polrok 2019.
Hlavný kontrolór Mgr. Ján Veteráni, informoval prítomných o predkladaní plánu kontrolnej
činnosti 2 x ročne, nakoľko to vyplýva zo zákona a ostatné kontroly vykonávam podľa
vlastného zváženia, prípadne na základe požiadavky OZ. Základný rozsah kontrolnej činnosti
je na základe úväzku 10 %, ktorý som pri menovaní podpísal.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štitáre na 1. polrok 2019.

K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o plánovaných kultúrnych akciách na rok 2019. Na
základe predbežných vyjadrení poslancov sa vypúšťa obecná zabíjačka a majáles, katarínsku
zábavu organizoval Csemadok.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že je proti vypusteniu majálesu. Dodala, že obec vždy
začala sezónu majálesom.
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Starostka požiadala poslancov, aby sa do vianoc vyjadrili k plánovaným kultúrnym
podujatiam, aby sme ich mohli do konca roka vyvesiť.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš sa dotazoval na úlohu z minulých zasadnutí ohľadne zadania
požiadavky na hydrogeologický prieskum vodného zdroja. Ďalej navrhol, že ako poslanci
chcú o všetkých investičných činnostiach vedieť vopred, mali by sme sa dohodnúť poslanci
od akej sumy nás pani starostka bude informovať.
Starostka uviedla, že na hydrogeologickom prieskume sa pracuje. Obec predkladala
prevádzkovateľovi požadované údaje a dáta ohľadne vodného zdroja a spotreby vody za
posledných 8 rokov. K návrhu investičných činností uviedla, že ako predseda finančnej
komisie nech si požiadavku zadefinujú v úlohách.
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
V diskusii vystúpili: Beňová Katarína, Milan Kokina, Lackovič Roman, Aleš Urbánek,
poslanci OZ.
Beňová Katarína sa dotazovala, kedy sa bude v obci robiť chodník od kostola smerom na
Nitrianske Hrnčiarovce, preto že sú tam nové štvrte, kopec detí, idú po nebezpečnom úseku
cesty. Vodiči tam idú 70 – 80 a tie deti chodia v najväčších zákrutách domov. Chcela by som
sa spýtať, či sa plánuje spraviť nejaký projekt a následne realizovať chodník v tomto úseku.
Starostka uviedla, že na všetko treba finančné krytie. Cesty, ktoré sú hlavné ako Jelenecká
a Pohranická ul. je v správe Regionálnej správy a údržby ciest, Nitra (RSÚC), nie je to
obecná. Tieto podliehajú veľkému schvaľovaniu, tak ako sme mali nedávno jednanie
s Okresným úradom, odborom dopravy, Krajské riaditeľstvo policajného zboru a RSÚC atď.,
ktorí musia byť prítomní, či je možné alebo nie je možné. Definujú ochranné zóny, ktoré
musia byť dodržané a na chodník musí byť minimálne 1,5 m šírky. V niektorých úsekoch
chýbajú šírky. To je problém, nikto nezrúti ohrady, ktoré sú vytvorené. Ak bude vytvorená
stavebná komisia a pôjde rad radom po celej dĺžke a budeme mať stanované, že tam môže
byť, ja taktiež privítam a chcela by som riešiť aj inú oblasť v obci.
Beňová Katarína, moja druhá otázka. Plánuje sa tam zmeniť nejako rýchlosť, preto že v tej
najväčšej zákrute sa musí aj tak spomaliť. Plánuje sa tam na začiatku merať rýchlosť. Je tam
veľmi zle vidieť a je to dole z kopca, keď vychádzajú ľudia z dediny, pravidelne tam idú do
protismeru. Plánuje sa tam niečo robiť, zlepšiť prejazd v tomto úseku.
Starostka dodala, keby sme tam mali aj štyri merače, stáli sme tam s kompetentnými 1 až 1,5
hodiny a videli sme skutočnú situáciu. Každé jedno auto, ktoré vychádza z obce pridá na
plyne a ide do protismeru pretože nevyberie zákrutu. Ak by sme dali na tento úsek merač
rýchlosti, zmeníme týchto vodičov. V roku 2014 bol schválený nový územný plán obce
a vtedy som požadovala, aby sme posunuli označenie obce, kde nám bolo vyhovené a tým
pádom je v obci 50 tka. Policajta nám do obce nedajú aby každý deň meral rýchlosť. Žiaľ
bohu je to na ľuďoch.
Kokina Milan uviedol, že merač to nevyrieši, nemohli by sa tam umiestniť retardéri.
Starostka dodala, že na Jeleneckej ulici nám retardér nepovolia.
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Poslankyňa Kóšová Katarína uviedla, že sa tým budú zaoberať, pretože aj ja som z tej
lokality. Nejakým spôsobom bude potrebné nájsť nejaké riešenie. Naše deti sa boja chodiť na
autobus, ani moje deti nechodia z tohto dôvodu na autobus. Aj ja mám strach, že tam
v zákrute zrazí nejakého človeka.
Lackovič Roman uviedol, že má poznámku k rozpočtu, ten rozpočet, čo je zverejnený na
webovej stránke je ozaj neprehľadný, ja si myslím, že nie je nikde určené, že ako má vyzerať
rozpočet s takýmto počtom obyvateľov obce. Každý občan ocení, ak bude prehľadnejší
a transparentnejší ako teraz. Nedá sa určiť z položiek, na čo obec dáva peniaze, ľudia sa
potom dohadujú a sú reči. Pokiaľ sa budete rozprávať o rozpočte pred nami v poriadku, ale ak
nie, tak potom súhlasím s tým, aby bol viac transparentnejší voči občanom, aby bolo jasné na
čo sa obecné peniaze využili.
Kokina Milan uviedol, čo sa týka ciest, tých je takýchto viac, nie je to len Jelenecká. Čo sa
týka rozpočtu, videl som rozpočet obce Hruboňova, kde popis sú len hviezdičky, kde vôbec
nie je napísané, čo to je. Rozpočet obce je rovnaký už asi 10 rokov. Niektorí poslanci tu boli
už predtým. Každý poslanec alebo občan má nárok sa ísť informovať o rozpočte, kto chcel
mohol sa prísť na úrad informovať hoci kedy. Prečo sa začínate ozývať teraz, prečo je to
takto. Poslanec je podľa zákona informovaný aké body budú prejednávané. Teraz sa ozve, že
nič o tom nevie. Ja sa teraz hanbím za vás poslancov, že takto sa tu správate, tvrdíte, že o
ničom neviete. Ak neschválite rozpočet, bude môcť obec použiť z rozpočtu jednu dvanástinu,
je to také smutné. Chceme do dediny prilákať ľudí, a teraz počujem, že chceme zrušiť
majáles, chceme zrušiť zabíjačku. To bola ľudová tradícia zabíjačka, chceme mladých, ktorí
sú doma na mobiloch, počítačoch a televízoroch dostali do obci, aby videli ako sa to robilo.
Sú tu starší ľudia v obci, ktorí chcú ukázať ako sa to robilo v minulosti. Dali ste si do
programu prilákať nových ľudí do dediny, aby videli čo sa tu deje. Potom počúvame, že sa tu
nič nedeje a teraz aj toto zrušme, aby tí, čo chodili nemohli chodiť. Na záver k futbalu. Čo sa
týka našich detí, nemám problém, ja nebudem počúvať, že tankujem moje auto alebo niekoho
iného. Čo sa týka benzínu, vieme si ho zabezpečiť z vlastných zdrojov, ale prostriedky, ktoré
budú použité pre deti budú vydokladované na pomôcky, na tréningy, proste na to, čo bude
potrebné.
Poslankyňa Kóšová Katarína dodala, že sme nechceli vôbec nikoho uraziť, kto vedie tie deti,
aby ste nemali pocit, že chceme zasahovať do toho čo robíte. My vás nechceme blokovať, to
málo kto si zoberie na starosti deti. Tých 500 Eur sme vyčlenili na to, ak budete potrebovať
dresy, budete mať nejakú akciu, môže nastať situácia, že ich budete potrebovať pre tie deti.
Nemusíte všetko financovať z vlastného, venujete im aj dosť svojho času. Človek vás do
ničoho nechce tlačiť. Sú tam tie peniaze a môžete ich využiť pre deti mimo toho, že dávate zo
svojho.
Starostka dodala, že deti vedú k futbalu samostatne a prečo teda žiadala p. Magová, ktorá
absolútne s nimi nerobí. Ale my sme tu určili, že budú pre TJ Dolné Štitáre s tým, že budú
poskytnuté pre deti a vydokladované.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš dodal, že ide len o návrh akcií, ktorí budeme do konca roka
riešiť. Prečo zrušiť zabíjačku. Zúčastnil som sa zabíjačky každej, ktorá tu doposiaľ bola
a viem, že je to stále pre tých istých ľudí. Videl si tu niekoho iného okrem nás, ktorí sme si to
tu odmakali.
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Poslanec Michal Beňo uviedol, že väčšina z nás je tu nových, to že si pýtame informácie teraz
je absolútne legitímne. Informácie si určite budeme pýtať. Väčšina voličov, s ktorými som sa
ja bavil s týmto malo zásadný problém. Keď tú transparentnosť dosiahneme a dáme to na
stránku pomôžete fungovaniu celej komunity obce. Základným problémom komunikácie je
neinformovanosť. Viac krát bolo povedané, chceme sfunkčniť všetky komisie. Už dnes vieme
o ľuďoch, ktorí chcú ísť do kultúrnej komisii a chcú tú kultúru v obci posunúť ďalej. Vznikajú
tu aktivity, ktorými chceme tú obec a ľudí dávať dokopy. Dajte nám prosím chvíľku času aby
sme sfunkčnili tie komisie, dostali do nich ľudí, ktorí to budú chcieť robiť.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, naše otázky ohľadne rozpočtu smerovali na položky
ktoré nám boli nejasné. Prepočula som tú obce ktorá má krížiky. Hruboňovo, tam to aj
odsúhlasili poslanci? Ale my nechceme byť takí poslanci. Ja krížiky odsúhlasovať nebudem.
Lackovič Roman uviedol, máte problém s tým aby bola obec transparentnejšia.
Starostka uviedla, čo sú už zverejnené všetky faktúry, objednávky a zmluvy na web stránke
obce, že obec nie je transparentná. Pán Lackovič, vy nie ste náš občan. Občania s trvalým
pobytom majú právo na nejaké veci a občania majú právo sa zúčastňovať na verejných
zasadnutiach, ktorí nie sú s trvalým pobytom.
Poslanec Michal Beňo ďalej uviedol, bavíme sa tu stále o transparentnosti. Vznikla tu taká
legitímna požiadavka, keďže sa zastupiteľstvo nahráva, aby sa táto nahrávka zverejnila na
webovú stránku.
Starostka uviedla, že aj na základe vyjadrenia prokuratúry, záznam zo zasadnutia používame
na spracovanie zápisnice a uznesení zo zasadnutia, len na naše účely. Nie je to na
zverejňovanie a žiadny zákon nám to neprikazuje, aby sme nahrávku takto zverejňovali.
Môžeme zasadnutia natáčať na video a zriadiť stránku, kde ich zverejníme, no záznam je len
na naše interné účely.
Poslanec Michal Beňo sa dotazoval, či je spravená zápisnica zo stretnutia ohľadne zastávky
na Jahodovej ulici.
Starostka uviedla, že žiadateľke na podnet ktorej bolo zvolané toto stretnutie bola zaslaná
odpoveď. Bude zaslaná aj poslancom.
Poslanec Michal Beňo sa ďalej dotazoval, kto má na obci v kompetencii zostavovanie
projektov, vyhľadávanie výziev a celkové riešenie.
Starostka uviedla, že starostka, dievčatá mi pomáhajú vytvárať podklady, ktoré sú potrebné
pri malých projektoch, a čo sa týka veľkých projektov, tie musíme dávať vypracovávať.
Urbánek Aleš uviedol, všetci sme tu za to, aby sa rozvíjala obec a nemali by sme hľadať
prekážky. Ja súhlasím s veľa vecami čo tu odzneli, súhlasím s tým, aby rozpočet bol
transparentný. Brali sme tu za príklad Nitrianske Hrnčiarovce, sú veľká obec, majú úplne inú
kapacitu ľudí, majú inú kapacitu obecného úradu. A to je to, čo povedal hlavný kontrolór, že
sú obce do určitého počtu osôb a mnohé veci nie je možné robiť. Aj obecný úrad je
obmedzený kapacitou ľudí, kapacitou technológie. Súhlasím s tým, je treba pracovať tak, aby
do budúcna tá transparentnosť vznikla. Tak ako ja, aj vy ostatní ak chceme niečo vedieť,
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vieme si to zistiť. Neznalosť neospravedlňuje. Predpokladám, že ten rozpočet ktorý je tu dnes
zostavený bol aj v roku 2007, aj v 2017. Dnes chceme transparentnosť zvýšiť. Všetci vieme,
že rozpočet podlieha auditu, máme tu hlavného kontrolóra, ktorý nezostavuje rozpočet, ale
hlavne kontroluje položky, aby boli správne zaúčtované. Transparentnosť na jednej strane a
na druhej strane pokiaľ je to zo zákona máme tu audítora, ktorého sa môžete pýtať a vyžiadať
si položky, ktoré čo obsahujú. Návrhový rozpočet, sú tam položky z ktorých sa čerpá
a položky ktoré sa nevyčerpajú alebo sa prečerpajú, vy ako poslanci sa na tom dohodnete. Ja
v tom nevidím až taký problém. Je to na vás poslancoch, na občanoch, na každom z nás, aby
sme do toho videli lepšie. Sám za seba, nemám s tým problém, preto že viem, odkedy som tu,
táto obec funguje s prebytkom. Je tu kontrolór, ktorý dokáže povedať, ktoré položky tvoria
prebytok. Ja v tom nevidím zásadný problém. Hovorili ste, že obec nemá človeka na
projektové práce. Aká je to obec, koľko má ľudí, aká je kapacita obecného úradu, má na to
priestor, má na to peniaze. Ja sa veľmi rád budem angažovať ako sa aj angažujem dnes
v športe. Venujeme sa s Milanom Kokinom deťom na čisto dobrovoľnej báze. Nebol záujem
zo strany TJ Dolné Štitáre ani obyvateľov obce. Dostali sme sa k tomu preto, že máme taktiež
deti v tom veku, mali sme veľký záujem, aby vzniklo niečo pre deti. Je to čisto na
dobrovoľnej báze. Sme veľmi radi, že ste ako poslanci priklepli ďalšie peniaze na rozvoj
športu. To nie je o tom jazdiť niekam, ale o budovaní zázemia pre tie deti. Ak tu bude komisia
športu, ja sa do nej hlásim ako člen. Všetku prácu, ktorú tu robíme, robíte, je pre rozvoj obce
a naše deti. Zvážte kultúrne akcie, nezažil som toho tu málo. Pohybujem sa tu už 10 rokov,
som za to, aby tu tie zábavy pre ľudí vznikali, musíme sem prilákať aj mladých. Za posledné
roky tu vznikali akcie, kde prichádza viac a viac mladých ľudí. Nesúhlasím s tým, aby
zabíjačka bola zrušená. Je to úžasná vec, že ľudia prídu aj keď neskôr, ochutnajú, kúpia si
výrobky. Mne osobne nevadí, že sa v tom musím angažovať, chcem poprosiť vás, keď budete
zvažovať, berte do úvahy, že sú to veci tradičné, ktoré sa nám dnes už z dedín vytrácajú. Ak
by to obec zamietla, ja ju nemám problém spraviť ako súkromnú.
Na všetky diskusné príspevky bolo zodpovedané.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
tak, ako odzneli v diskusii.

K bodu č. 12.:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za schválenie
všetkých prijatých uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
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Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté
uznesenia.

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Katarína Kóšová

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

Valéria Kurucová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

12.12.2018

Vyvesené:
Zvesené:

07.01.2019
23.01.2019
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