Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

ZÁPISNICA
ZO 4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 19.júna 2014
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia
Určenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Informácia o projektoch a dotáciách v roku 2014
Informácia o výsledku kontrol spotreby elektrického vedenia na Jahodovej ulici
Informácia o prevode pozemkov pod ihriskom v prospech obce (TJ Dolné Štitáre)
Informácia o schválenom dokumente - Programu odpadového hospodárstva na roky
2011-2015 , vypracovaný Ponitrianskym zdruţením obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi
8. Informácia o projekte separovaného zberu v obci, o zmene harmonogramu odvozu
a zmene spôsobu odvozu separovaného zberu z obce od 1.7.2014
9. Odsúhlasenie návrhu VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Štitáre
10. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2013
11. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2013
12. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013
13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013
14. Odsúhlasenie právneho vysporiadania 14 miestnych komunikácií v obci a úpravy
poškodených miestnych komunikácií /Viničná, Koliňanská, Jókayho, Ku Gáborke,
Fábryho, Pod Ţibricou)
15. Odsúhlasenie stavebného povolenia na rozšírenie verejného osvetlenia na ulici
Fábryho, Pohranická, Pod Agátmi
16. Odsúhlasenie realizácie rozšírenia vodovodu na Pohranickej ulici
17. Výzva o zachovaní rigolov v časti Močolák z Hydrologického ústavu Bratislava
18. Informácia o neuspokojivom trende staviteľov v obci z dôvodu neprihlásenia sa
nových občanov na trvalý pobyt
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Hlasovanie o uznesení

K bodu č. 1.:
-

4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2014 otvorila a viedla starostka obce Ing.
Zuzana Vinkovičová
Prítomní boli štyria členovia obecného zastupiteľstva a od bodu č. 6 piati členovia
obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo uznášania schopné
Neprítomný: Ing. Zoltán Molnár

K bodu č. 2.:
-

-

Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov:
 Ing. Jozef Cilling
 Ing. Jaroslav Matějíček
Za zapisovateľku určila pracovníčku obecného úradu:
 Valéria Nagyová

Hlasovanie:
- Za: 4
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 3:
Návrh programu zasadnutia OZ sa dopĺňa o bod 3) návrh a odsúhlasenie programu, bod č.
16) sa vypúšťa z rokovania. Ostatné body programu zostávajú nezmenené. Nikto
z poslancov nemal ţiadne doplňujúce návrhy ani pripomienky.
Hlasovanie:
- Za: 4
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 4.:
-

Pani starostka informovala poslancov a prítomných o podaných ţiadostiach a projektoch
o dotácie pre obec na rok 2014
Z doposiaľ podaných 20 ţiadostí a projektov nám bolo odsúhlasených 7 v celkovej
hodnote 21 577 €. Všetky finančné prostriedky sú účelovo viazané :
NSK - šport a kultúra
POD – Zelená dedina
Ministerstvo dopravy SR – Územný plán obce, je potrebné upraviť rozpočet
obce na rok 2014 o výšku prijatej dotácie
UPSVAR - §50 a 52
OZ Ţibrica – výsadba zelene pri cyklodráhe
OZ Ţibrica – turistické značenie Ţibrica
OZ Ţibrica – šport
Ing. Cilling – ţiada o riešenie uloţenia cestných retardérov na ulici Fábryho, z dôvodu
neprimeraného prejazdu motorových vozidiel a motocyklov na obecných komunikáciách.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s úpravou rozpočtu obce na rok 2014 o výšku prijatej dotácie
na územný plán obce.
Hlasovanie:
- Za: 4
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0

K bodu č. 5.:
-

-

-

Obec z dôvodu vysokého odberu elektrickej energie na verejnom osvetlení na Jahodovej
ulici za obdobie júl aţ december 2013 poţiadala Štátnu energetickú inšpekciu v Nitre aj
v Trenčíne o stanovisko, ďalej hodiny sa odovzdali do štátnej skúšobne, kde sa potvrdilia
správnosť merania odberu elektrickej energie elektromerom
Renomovaná firma potvrdila pri nasledujúcom meraní, ţe muselo dôjsť k vonkajšiemu
napojeniu na VO a čiernemu odberu, ktoré nie je moţné zistiť bez udania vinníka
O výšku dlhu 1779,31 € sa upraví rozpočet obce
Bola zistená aj vyššia spotreba osvetľovacích telies neţ je deklarované dodávateľom
Kontrolór JUDr. Veverka – navrhujem podanie trestného oznámenia na nezisteného
páchateľa, pre preverenie všetkých odberateľov na Jahodovej ulici nakoľko došlo
k čiernemu odberu a zároveň navrhujem stretnutie so všetkými odberateľmi
Pani starostka – informácia o postupe a krokoch riešenia budeme informovať

Obecné zastupiteľstvo navrhuje výmenu osvetľovacích telies za úsporné, ktoré máme
v správe u dodávateľa Enel.
Hlasovanie:
- Za: 4
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 6.:
-

Pani starostka informovala o priebehu a skutkovom stave vysporiadania pozemkov pod
miestnym ihriskom:
P. Prepelica podpísal zámennú zmluvu
Ostatní vlastníci Ing.Sokolová a pani Uhrínová nesúhlasia so zámenou pozemkov,
ţiadajú o odkúpenie pozemkov obcou
Ďalšou moţnosťou je predaj obecného pozemku a z týchto finančných prostriedkov
vyplatiť ihrisko
Cena pozemkov bude stanovená na základe znaleckého posudku

Obecné zastupiteľstvo poveruje starostku na zadanie poţiadavky o vypracovanie znaleckého
posudku a podanie návrhu za obec ostatným vlastníkom na vysporiadanie pozemkov pod
ihriskom.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 7:
-

Pani starostka informovala o schválenom dokumente „Program odpadového
hospodárstva na roky 2011-2015, ktorý bol vypracovaný Ponitrianskym zdruţením obcí
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Členom zdruţenia je aj naša obec.

K bodu č. 8:
-

-

Pani starostka informovala, ţe projekt separovaného zberu skla, papiera, plastov
a biologicky rozloţiteľných odpadov v zmysle platnej legislatívy, ktorá je pre všetkých
obyvateľov záväzná sa zavádza od 01.07.2014.
Občania obdrţia nový harmonogram odvozu odpadu na II. polrok 2014.

K bodu č. 9:
-

-

Obec prijala dve pripomienky k návrhu VZN č. 2/2014, a to:
§ 8 bod 6/ ... a v chatových osadách Sopros I. a II., Vinohrady, Gáborka a Pri
prameni sú umiestnené celoročne 1100 l veľkoobjemové kontajnery na komunálny
odpad.
§ 18 bod 1/ ... určuje aktuálne platné VZN Obce Štitáre, upravujúce miestne dane
a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zapracovaním pripomienok do návrhu VZN č. 2/2014
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebným odpadmi na území obce Štitáre.
Hlasovanie:
- Za:5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 10:
-

K záverečnému účtu obce Štitáre za rok 2013 neboli prijaté ţiadne písomné pripomienky
Obec prijala stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k návrhu záverečného účtu
obce Štitáre za rok 2013

Obecné zastupiteľstvo na základe stanoviska hlavného kontrolóra obce Štitáre schvaľuje
celoročné hospodárenie obce Štitáre za rok 2013 bez výhrad.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 11:
-

Hlavný kontrolór obce JUDr. Veverka v zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vypracoval odborné stanovisko k návrhu
záverečného účtu obce za rok 2013. Nakoľko predkladaný záverečný účet odzrkadľuje
verne a pravdivo hospodárenie obce v roku 2013, odporúča, aby obecné zastupiteľstvo
obce Štitáre záverečný účet za rok 2013 schválilo a priznalo uznesenie.

Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0

K bodu č. 12:
-

Hlavný kontrolór JUDr. Veverka predloţil obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
obce za rok 2013

Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 13:
V mesiaci máj a jún 2014 bola zahájená činnosť na vykonanie auditu záverečného účtu obce
Štitáre za rok 2013 Ing. Dagmar Horákovou, Nitra, lic. SKAu č. 485.
Predloţená správa nezávislého audítora o vykonanom audite záverečného účtu obce Štitáre
za rok 2013.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora za rok 2013.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 14:
-

V obci máme celkom 14 miestnych komunikácií
Parcelné čísla všetkých komunikácií doposiaľ nie sú vysporiadané. Niektoré sú
majetkom obce, časť je majetkom SR a 2 parcely na neznámych vlastníkoch.
Je potrebné právne vysporiadať tieto miestne komunikácie do majetku obce .
Pani starostka informovala o nutnosti úprav miestnych komunikácií frézovaným asfaltom.
Úprava komunikácií bude aţ od augusta 2014 pre nedostatok materiálu.

K bodu č. 15:
-

-

Obec oslovila fy. Enel na základe predloţených projektov na vypracovanie ponuky
dobudovania verejného osvetlenia na ulici: Fábryho, Jelenecká (na prvej zákrute od
Nitry), Pohranická, Viničná, Pod Agátmi. Po predloţení ponuky správcu verejného
osvetlenia sa začne rozšírenie verejného osvetlenia.
Výmena osvetľovacích telies na Jahodovej ulici a odovzdanie do správy fy. Enel .

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podaním poţiadavky na predloţenie ponuky dobudovania
a prevodu VO.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0

K bodu č. 16:
-

Vypúšťa sa

K bodu č. 17:
-

-

Obec obdrţala od Hydromeliorácie, š.p. Bratislava vyjadrenie ku konceptu Územného
plánu obce Štitáre, kde ţiadajú pri výstavbe odvodňovacie kanále v časti Močolák
rešpektovať, vrátane ochranného pásma 5 m od brehovej čiary kanála.
Na základe tohto vyjadrenia obec zašle upozornenie všetkým dotknutým vlastníkom.

K bodu č. 18:
-

-

Obec podala informáciu, ţe na území obce trvale ţije cca 60 občanov, ktorí nie sú
prihlásení na trvalý pobyt, čím obec prichádza o podielové dane , čo za rok v súčasnosti
činí 12 000 € za týchto občanov.
Obec má vedomosť, ţe 2 štvorčlenné rodiny bývajú trvalo v obci, produkujú odpad, obec
im zabezpečuje odvoz i napriek tomu sa neprihlásia k trvalému pobytu. Poplatok platia
v obidvoch prípadoch iba za jedného člena.

K bodu č. 19:
-

-

Aktuálne má obec 480 neplatičov, po nezaplatení daní a poplatkov na základe zaslaných
výziev budú títo penalizovaní za nedodrţanie lehoty splatnosti. Po lehote splatnosti
výziev všetky budú odovzdané na vymáhanie exekútorovi.
V dňoch 28. a 29.6.2014 sa zástupcovia obce zúčastnia slávností v druţobnej obci
Police, ČR
Obec obdrţala pozvánku na obecné slávnosti, ktoré sa budú konať v druţobnej obci
Csitár v Maďarsku dňa 12.7.2014 (nahlásenie záujemcov je do 05.07.2014)
Dňa 27.7.2014 sa naša spevácka skupina Menecskekórus zúčastní obecných slávností
v druţobnej obci Kleňany, SR
Informácia o vyúčtovaní dotácie z obecného rozpočtu TJ FC Dolné Štitáre a Csemadok
Budú vyhotovené nové oznamovacie tabule s číslami a názvami ulíc (Fábryho
a Pohranická – nové časti)
Od 2.7.2014 sa zaháji stretnutie mamičiek a detičiek do 3 rokov kaţdú stredu o 9,30 hod.
v priestoroch Spoločenského domu
Návrh Územného plánu obce Štitáre bude vyvesený na obecnej tabuli v priebehu
mesiaca júl 2014
POD Zelená dedina – výsadba zelene sa bude realizovať v mesiacoch september aţ
október 2014 podľa projektovej dokumentácie
Poţiadavky TJ FC Dolné Štitáre na zapoţičanie jednej strunovej kosačky pre ich potreby.
Obec poskytla finančné prostriedky za deti bývajúce v našej obci, ktoré navštevovali
centrá voľného času odsúhlasenú čiastku OZ na školský rok 2013/14 podľa zaslaného
zoznamu z MsU v Nitre na základe vyţiadania na záujmové vzdelanie, ktorého
zriaďovateľom je Mesto Nitra menovite Kovarčík Ján, Kovarčíková Hana, Sórádová
Svetlana, Šrank Oskar, Antalová Daniela, Jankovič Tomáš, Kóšová Katarína, Štuller
Filip, Ursínyiová Michaela, Volfová Vanesa.

K bodu č. 20:
V diskusii vystúpili pán Ing. Vinkovič.
Na všetky dotazy bolo starostkou zodpovedané.

K bodu č. 21:
Hlasovanie o prijatých uzneseniach.
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0

Na záver starostka obce poďakovala prítomným za účasť a 4.zasadnutie obecného
zastupiteľstva ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Ing. Jozef Cilling

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

Ing. Jaroslav Matějíček

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

V Štitároch, dňa:

27.06.2014

Vyvesené:

30.06.2014

Zvesené:

14.07.2014

