Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre
ZÁPISNICA
ZO 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 28.11.2012
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
3. Návrh a odsúhlasenie programu
4. Informácia a odsúhlasenie poplatku za výmenu vodomerov v zmysle zákona
o prevádzkovaní vodomerov č. 442/2002
5. Informácia o nových zmluvách s kaţdým subjektom o dodávke vody z verejného
vodovodu platné od roku 2013
6. Informácia o zmenách v oblasti miestnych daniach platné od roku 2013
7. Informácia o priebehu výberového konania na dodávateľa verejného osvetlenia v obci
LED lampami
8. Informácia Ponitrianskeho zdruţenia obcí pre separovaný zber s nakladaním
s odpadmi v roku 2013 pre obyvateľov obce – fyzické osoby z dotácie EU na
separovanie odpadu a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov
9. Informácia o návrhu zmluvy o výpoţičke zberných nádob medzi zdruţením a občanmi
– fyzickými osobami obce
10. Odsúhlasenie ţiadosti od p. Kóšovej konateľky fy. ERO na odkúpenie vybudovanej
kanalizácie na parc. č. 1151/17
11. Prejednanie a odsúhlasenie ţiadosti Ing. Dvonča na finančnú podporu historického
veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda
12. Informácia o previerke Okresnou prokuratúrou v Nitre zo dňa 27.9.2012 a informácia
o prerokovaní obsahu protokolu spisovej značky Pd 191/2012-5 zo dňa 27.9.2012
a. informácia o odpovedi spisová značka 923/2012 zo dňa 8.10.20012
b. 28.11.2012 prerokovanie s Obecným zastupiteľstvom. Bolo rozhodnuté tak, ţe
OZ upozorneniu vyhovelo
13. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 5/2012 o zneškodňovaní obsahu ţúmp a zásobovanie
vodou – oprava pôvodného VZN č. 4/2012
14. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 6/2012 dane z nehnuteľností platné od roku 2013
15. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 7/2012 o znečisťovaní ovzdušia
16. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 8/2012 poplatky za sluţby poskytované v obci Štitáre
17. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 9/2012 o miestnych poplatkoch a KO od roku 2013
18. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2013 tým, ţe OZ berie na vedomie návrh rozpočtu
na rok 2014 a 2015
19. Informácia o zázname revízie chráneného stromu Lipa veľkolistá v Štitároch zo dňa
25.10.2012
20. Odsúhlasenie zmeny úradných hodín – piatok do 12,00 hod. a nestránkový deň aj vo
štvrtok
21. Odsúhlasenie zmluvy o dielo s MetalServisom Recycling s.r.o. B. Bystrica
22. Odsúhlasenie vypracovania ţiadosti na výzvu Ministerstva kultúry na vydanie
publikácie obce a histórie obce na počesť 900. Výročia prvej zmienky obce.

Odsúhlasenie vypracovania ţiadosti na výzvu Ministerstva vnútra – rozšírenie
kamerového systému v obci na verejných priestranstvách
23. Odsúhlasenie názvu novej ulice na základe ţiadosti vlastníkov ulice Ku Gáborke
podľa prílohy na novú ulicu pod názvom – Pod Agátmi
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Hlasovanie o uznesení
K bodu č. 1.:
Úvod a privítanie
Štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2012 otvorila a viedla starostka obce
Ing. Zuzana Vinkovičová.
Prítomná trojpätinová väčšina členov obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo uznášania
schopné.
K bodu č. 2.:
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci:
Helena Molnárová
Ing. Jaroslav Matějíček
Za zapisovateľku bola schválená:
Valéria Nagyová
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 3:
- Program rokovania obecného zastupiteľstva odsúhlasený s doplnením o body 20, 21,
22 a 23.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 4:
- Na základe podnetu občana bola vykonaná kontrola zo Slovenskej metrologickej
inšpekcie v Nitre. Obec ako majiteľ vodovodu je povinná kaţdých 6 rokov
preciachovať vodomery v zmysle platnej legislatívy a preto pristúpila ku kontrolám
a výmene týchto meradiel.
- Vodné pre rok 2013 zostáva nezmenené 0,93 € / za m3, odsúhlasenie poplatku za
vodomer vo výške 10 €/ročne
- Obec platí zo zákona SHU poplatok za podzemné vody /daň za kaţdý m3 odobratej
vody z vodojemu.

Na základe analýzy a po rôznych kontrolách bolo zistené, ţe v našej obci strata na
odbere vody bola nasledovná:
o v roku 2010 strata – 33 %
o v roku 2011 strata – 24 %
o v roku 2012 (ku koncu 3.Q.) strata – 12,7 %
Vodovod je vo veľmi zlom stave, veľa porúch, porucha v chlórovni, vykonávajú sa
priebeţne opravy. Boli vykonané opravy dávkovača plynného chlóru a vykurovanie telies
v chlórovni.
Ing. Cilling – výmena sa z dôvodu finančnej náročnosti sa plánovala na dlhšie obdobie,
p. Pilka – výmeny a opravy sú nutné pre ochranu zdravia a nezávadnosť pitnej vody
Ing. Matějíček – vodomery musia byť ciachované v zmysle zákona, ich ţivotnosť je 6
rokov.
Všetci poslanci vyslovili súhlas s návrhom poplatku za uţívanie vodomeru vo výške 10 €
na rok.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
-

K bodu č. 5:
- Od 1.11.2012 je prevádzkovateľom obecného vodovodu firma Ekostaving
- Prevádzkovateľ začal s výmenami vodomerov
- Budú sa starať o obecný vodovod, odstraňovať poruchy v zmysle uzatvorenej zmluvy.
- S výmenou vodomeru sa podpisujú aj nové zmluvy s obchodnými podmienkami pre
dodávku pitnej vody pre domácnosti.
K bodu č. 6:
- P. starostka informovala o novele zákona a s tým súvisiacich zmenách v oblasti
miestnych daní od roku 2013 ,
- Nové tlačivá na daňové priznania, daň za psa – kaţdý majiteľ je povinný podať
daňové priznanie za psa do 31.1.2013
- Dodatočné DP podáva ten, kto neuviedol správne údaje.
- Čiastkové DP podáva ten, u koho došlo k zmene.
K bodu č. 7:
- Obci boli predloţené ponuky na výmenu svietidiel od rôznych firiem. OZ vybrala
spoľahlivého partnera firmu ENEL a.s. Slovensko a z návrhov na rôzne doby
uzatvorenia zmluvy. OZ odsúhlasená doba bola na 15 rokov, pričom obec nebude
mať ţiadne finančné náklady na výmeny, na servis údrţbu počas trvania zmluvy.
- Dodávateľ predloţí návrh zmluvy. Garancia na produkty je 20 rokov.
- LED osvetlenie najnovší typ na Slovensku - bude pre obec skvalitnenie verejného
osvetlenia, zníţenie nákladov na energie .
p. Pilka – porovnanie zazmluvnenia na 10 a 15r., výhodnejšie z hľadiska garancie údrţby
a servisu je 15 rokov.
OZ súhlasí s vypracovaním návrhu zmluvy s fy. Enel na 15 r okov.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 8:
- p. starostka informovala o novom zákone o odpadoch od roku 2013
- v roku 2013 obdrţí kaţdá domácnosť 3 ks 120 l nádob na separovanie odpadu
z domácnosti (plast, papier, bioodpad),Ponitrianske zdruţenie pre separáciu odpadov,
kde naša obec je členom , predloţí na podpis zmluvu priamo občanovi v I. polroku
2013,kaţdá kuka nádoba bude čípovaná priamo na meno vlastníka- domácnosť a bude
monitorované satelitom
- obec dosiahne zníţenie mnoţstva komunálneho odpadu = zníţenie nákladov pre
obec,
- za rok 2011 z územia obce sa vyviezlo odpadu na 1 obyvateľa v mnoţstve 250 kg, čo
činilo 20,80 € nákladov na 1 obyvateľa, hradené je 17,-€ za občana.Preto je potrebné
sústrediť sa na správnu separáciu odpadu.
K bodu č. 9:
- kaţdá domácnosť po obdrţaní 3 ks nádob na separovanie odpadu, bude podpisovať
zmluvu s Ponitrianskym zdruţením obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi.
K bodu č. 10:
- fy. ERO v zastúpení majiteľkou p. Kóšovou z ul. Jahodova predloţila obci ţiadosť
o odkúpenie vybudovanej kanalizácie na parcele č. 1151/17 do vlastníctva obce za 1 €
- zmluvný prevádzkovateľ preveril predloţené doklady, nakoľko stavba nie je
skolaudovaná a kanalizácie v obci nie je prevádzkovania schopná, nie je dôvod na
prebratie tejto kanalizácie z ulice Jahodová
p. Kóša – vybudovanie sa zrealizovalo na vlastné náklady v zmysle platných noriem.
V prípade konkurzu fy. následná náročnosť zmeny vlastníckych práv ku kanalizácii.
p. Starostka – kanalizácia nie je skolaudovaná, nepredvídateľné náklady ešte pred
dokončením a spustením kanalizácie..
Tento bod sa odročuje pre nedostatočnosť predloţených dokladov a informácií.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 11:
- obec obdrţala od predsedu ZMOS-u Ing. Dvonča ţiadosť o finančnú podporu
pripravovaného historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda
- obec nemôţe poskytnúť finančné prostriedky nakoľko spláca záväzky po predošlom
starostovi
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s poskytnutím finančnej podpory historického veľkofilmu.
Hlasovanie:
Za: 4
Proti: 1
Zadrţal sa : 0
K bodu č. 12:
- bola vykonaná previerka VZN č. 4/2012 Okresnou prokuratúrou v Nitre zo dňa
27.9.2012

-

-

informácia o prerokovaní obsahu protokolu spisovej značky Pd 191/2012-5 zo dňa
27.9.2012
informácia o odpovedi spisová značka 923/2012 zo dňa 8.10.2012
prerokovanie odpovede s OZ, OZ upozorneniu vyhovelo a poverilo starostku obce aby
pripravila nové znenie VZN o zneškodňovaní obsahu ţúmp, náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce „tak, aby v ňom boli
zohľadnené pripomienky obsiahnuté v upozornení prokurátorky zo dňa 09.10.2012
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 13:
- Obecné zastupiteľstvo v Štitároch prerokovalo a schválilo návrh VZN č. 5/2012
o zneškodňovaní obsahu ţúmp, náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd na území obce, na základe podnetu z prokuratúry
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 14:
- Obecné zastupiteľstvo v Štitároch prerokovalo a schválilo návrh VZN č. 6/2012 o
dani z nehnuteľnosti
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 15:
- Obecné zastupiteľstvo v Štitároch prerokovalo a schválilo návrh VZN č. 7/2012
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Štitáre
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţalo sa: 0
K bodu č. 16:
- Obecné zastupiteľstvo v Štitároch prerokovalo a schválilo návrh VZN č. 8/2012
poplatky za sluţby poskytované v obci Štitáre
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 17:

-

Obecné zastupiteľstvo v Štitároch prerokovalo a schválilo s pripomienkami návrh
VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území obce Štitáre

Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 18:
- Starostka predloţila OZ návrh rozpočtu na rok 2013, predpokladaný rozpočet na rok
2012 a návrh rozpočtu na rok 2014-a 2015 dľa predpisov.
- V prípade nepredvídaných nákladoch sa vykoná presun úspor z jednej poloţky na
druhú, starostka je poverená vykonať zmeny v rozpočte.
OZ súhlasí s návrhom rozpočtu na rok 2013, s úpravami rozpočtu v roku 2012 a berie na
vedomie návrh rozpočtu na rok 2014-2015.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 19:
- Dňa 25.10.2012 bola vykonaná revízia chránenej Lipy veľkolistej, záznam je na web
stránke obce.Lipa sa nachádza na nehnuteľnosti Rímskokatolíckej cirkvi Kolíňany.
K bodu č. 20:
- Predloţený návrh na zmenu úradných hodín obecného úradu v Štitároch od 1.12.2012
- Navrhnuté zmeny: v piatok do 12,00 hod. a aj vo štvrtok nestránkový deň, z dôvodu
rôznych zmien zákonov a nových daňových priznaní z nehnuteľností.
OZ súhlasí s návrhom na zmenu úradných hodín v plnom rozsahu.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 21:
Odsúhlasenie zmluvy fy. MetalServis Recycling s.r.o. Banská Bystrica, ktorá
zabezpečuje zber elektroodpadu z obce.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 22:
- Z dôvodu osláv k 900. výročiu prvej zmienky o obci – odsúhlasenie podanie ţiadosti
na Ministerstvo kultúry o dotáciu na vydanie publikácie o histórii obce ako aj
o kultúrneho dedičstva a folklóru obce a odsúhlasenie vypracovania ţiadosti na

Ministerstvo vnútra o dotáciu na rozšírenie kamerového systému v obci z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku v obci.
- Podaná ţiadosť na Slovenskú agentúru ŢP o dotáciu na vybudovanie cyklotrialu pre
mládeţ na verejnom priestranstve pri obecnom úrade.
OZ súhlasí s podanými ţiadosťami o dotácie na vydanie publikácie k 900. výročiu obce, na
rozšírenie kamerového systému a na vybudovanie cyklotrialu.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 23:
- Obec prijala ţiadosť na zmenu názvu novej časti ulice Ku Gáborke parcela č.
1052/139 aţ po vyústenie na Jeleneckú ulicu
- Návrh názvu novej ulice je Pod Agátmi.
OZ schvaľuje návrh názvu novej ulice pod názvom Pod Agátmi.
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 24:
- P. starostka sa ospravedlnila všetkým občanom za obmedzovanie a nepríjemnosti pri
rekonštrukčných prácach vykonávaných v priebehu roka 2012 – výmena elektrického
vedenia, prekládka rozhlasu, verejného osvetlenia a iné opravy.
- Zmena MHD od 9.12.2012 - ranný spoj zo Štitár o 5,50 hod. z pôvodného času 6,00
hod.
- 16.12.2012 sa uskutoční kultúrne podujatie – posedenie pod Jedličkou so sprievodným
vystúpením detí z MŠ
K bodu č. 25:
- Vystúpili p. Nagy, p. Molnár, p. Molnárová a p. Bela – tlmočili nesúhlas s vyrubením
poplatku za KO pre záhradkárov, na moţné riešenia pre vlastníkov rekreačných chát
v tejto lokalite,
- JUDr. Veverka - kaţdý má rovnakú lehotu na pripomienkovanie návrhu VZN , ktoré
je vyvesené 15 dní pred obecným zastupiteľstvom, všetky návrhy sú vopred vyvesené
na úradnej tabuli a web stránke obci
- P. Cilling – nemali by sme bojovať medzi sebou, chceme spoluprácu, návrhy
a podnety na riešenie
- P. Brathová Viera – prijala odpoveď od obce k problému vyvierania spodnej vody
v jarku pred jej domom, postúpené na riešenie ZSE, a.s. a RSÚC Nitra,

K bodu č. 26:
Hlasovanie o prijatých uzneseniach :
Hlasovanie:
Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre
Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Helena Molnárová

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

Ing. Jaroslav Matějíček

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

V Štitároch, dňa:

29.11.2012

Vyvesené:
Zvesené:

30.11.2012
14.12.2012

UZNESENIA
ZO 4. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠTITÁROCH
ZO DŇA 28.11.2012

Program 4.riadneho zasadnutia OZ
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
3. Návrh a odsúhlasenie programu
4. Informácia a odsúhlasenie poplatku za výmenu vodomerov v zmysle zákona
o prevádzkovaní vodomerov č. 442/2002
5. Informácia o nových zmluvách s kaţdým subjektom o dodávke vody z verejného
vodovodu platné od roku 2013
6. Informácia o zmenách v oblasti miestnych daniach platné od roku 2013
7. Informácia o priebehu výberového konania na dodávateľa verejného osvetlenia v obci
LED lampami
8. Informácia Ponitrianskeho zdruţenia obcí pre separovaný zber s nakladaním
s odpadmi v roku 2013 pre obyvateľov obce – fyzické osoby z dotácie EU na
separovanie odpadu a zhodnocovanie biologicky rozloţiteľných odpadov
9. Informácia o návrhu zmluvy o výpoţičke zberných nádob medzi zdruţením a občanmi
– fyzickými osobami obce
10. Odsúhlasenie ţiadosti od p. Kóšovej konateľky fy. ERO na odkúpenie vybudovanej
kanalizácie na parc. č. 1151/17
11. Prejednanie a odsúhlasenie ţiadosti Ing. Dvonča na finančnú podporu historického
veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda
12. Informácia o previerke Okresnou prokuratúrou v Nitre zo dňa 27.9.2012 a informácia
o prerokovaní obsahu protokolu spisovej značky Pd 191/2012-5 zo dňa 27.9.2012
a. informácia o odpovedi spisová značka 923/2012 zo dňa 8.10.20012
b. 28.11.2012 prerokovanie s Obecným zastupiteľstvom. Bolo rozhodnuté tak, ţe
OZ upozorneniu vyhovelo
13. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 5/2012 o zneškodňovaní obsahu ţúmp a zásobovanie
vodou – oprava pôvodného VZN č. 4/2012
14. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 6/2012 dane z nehnuteľností platné od roku 2013
15. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 7/2012 o znečisťovaní ovzdušia
16. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 8/2012 poplatky za sluţby poskytované v obci Štitáre
17. Návrh a odsúhlasenie VZN č. 9/2012 o miestnych poplatkoch a KO od roku 2013
18. Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2013 tým, ţe OZ berie na vedomie návrh rozpočtu
na rok 2014 a 2015
19. Informácia o zázname revízie chráneného stromu Lipa veľkolistá v Štitároch zo dňa
25.10.2012
20. Odsúhlasenie zmeny úradných hodín – piatok do 12,00 hod. a nestránkový deň aj vo
štvrtok
21. Odsúhlasenie zmluvy o dielo s MetalServisom Recycling s.r.o. B. Bystrica
22. Odsúhlasenie vypracovania ţiadosti na výzvu Ministerstva kultúry na vydanie
publikácie obce a histórie obce na počesť 900. Výročia prvej zmienky obce.
Odsúhlasenie vypracovania ţiadosti na výzvu Ministerstva vnútra – rozšírenie
kamerového systému v obci na verejných priestranstvách
23. Odsúhlasenie názvu novej ulice na základe ţiadosti vlastníkov ulice Ku Gáborke
podľa prílohy na novú ulicu pod názvom – Pod Agátmi

24. Rôzne
25. Diskusia
26. Hlasovanie o uznesení

K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia OZ
Uznesenie č. 119/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Otvorenie 4. riadneho zasadnutia OZ
K bodu 2. – Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Uznesenie č. 120/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
overovateľov zápisnice:
a zapisovateľa zápisnice:

Helena Molnárová
Ing. Jaroslav Matějíček
Valéria Nagyová

K bodu 3. – Odsúhlasenie programu
Uznesenie č. 121/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
doplnený program 4. riadneho zasadnutia OZ
K bodu 4. - Informácia a odsúhlasenie poplatku za výmenu vodomerov v zmysle zákona
o prevádzkovaní vodomerov č. 442/2002
Uznesenie č. 122/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Poplatok za uţívanie vodomeru vo výške 10 € na rok.
K bodu 5. – Informácia o nových zmluvách s každým subjektom o dodávke vody z verejného
vodovodu platné od roku 2013
Uznesenie č. 123/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informácie o nových zmluvách a obchodných podmienkach dodávky vody z verejného
vodovodu tak, ako je uvedené v zápisnici zo dňa 29.11.2012.
K bodu 6. – Informácia o zmenách v oblasti miestnych daniach platné od roku 2013
Uznesenie č. 124/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie

Informácie o zmenách v oblasti miestnych daní platných od roku 2013 tak, ako je uvedené
v zápisnici zo dňa29.11.2012
K bodu 7. - Informácia o priebehu výberového konania na dodávateľa verejného osvetlenia
v obci LED lampami
Uznesenie č. 125/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Vypracovanie návrhu zmluvy s fy. Enel na 15 r.
K bodu 8. - Informácia Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber s nakladaním
s odpadmi v roku 2013 pre obyvateľov obce – fyzické osoby z dotácie EU na
Uznesenie č. 126/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informácie Ponitrianskeho zdruţenia obcí pre separovaný zber s nakladaním s odpadmi
v roku 2013 tak, ako je uvedené v zápisnici zo dňa 29.11.2012.
K bodu 9. – Informácia o návrhu zmluvy o výpožičke zberných nádob medzi združením
a občanmi – fyzickými osobami obce
Uznesenie č. 127/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informáciu o návrhu zmluvy o výpoţičke zberných nádob medzi zdruţením a občanmi tak,
ako je uvedené v zápisnici zo dňa 29.11.2012
K bodu 10. – Odsúhlasenie žiadosti od p. Kóšovej konateľky fy. ERO na odkúpenie
vybudovanej kanalizácie na parc. č. 1151/17
Uznesenie č. 128/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Prijatú ţiadosť o odkúpenie časti vybudovanej kanalizácie na p.č. 1151/17 tak, ako je uvedené
v zápisnici zo dňa 29.11.2012.
K bodu 11. – Prejednanie a odsúhlasenie žiadosti Ing. Dvonča na finančnú podporu
historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda
Uznesenie č. 129/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Nesúhlas s poskytnutím finančnej podpory historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda.

K bodu 12. – Informácia o previerke Okresnou prokuratúrou v Nitre zo dňa 27.9.2012
a informácia o prerokovaní obsahu protokolu spisovej značky Pd 191/2012-5 zo dňa
27.9.2012
a. informácia o odpovedi spisová značka 923/2012 zo dňa 8.10.20012
b. 28.11.2012 prerokovanie s Obecným zastupiteľstvom. Bolo rozhodnuté tak, že
OZ upozorneniu vyhovelo
Uznesenie č. 130/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie a súhlasí
Informácie o previerke Okresnou prokuratúrou v Nitre zo dňa 27.9.2012 a prerokovanie
obsahu protokolu spisovej značky Pd 191/2012-5 zo dňa 27.9.2012 tak, ako je uvedené
v zápisnici zo dňa 29.11.2012.
K bodu 13. – Návrh a odsúhlasenie VZN č. 5/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp
a zásobovanie vodou – oprava pôvodného VZN č. 4/2012
Uznesenie č. 131/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
V plnom rozsahu VZN č. 5/2012 o zneškodňovaní obsahu ţúmp, náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce.
K bodu 14. – Návrh a odsúhlasenie VZN č. 6/2012 dane z nehnuteľností platné od roku 2013
Uznesenie č. 132/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
V plnom rozsahu VZN č. 6/2012 o dani z nehnuteľnosti.
K bodu 15. – Návrh a odsúhlasenie VZN č. 7/2012 o znečisťovaní ovzdušia
Uznesenie č. 133/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
V plnom rozsahu VZN č.7/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušie na území obce Štitáre
K bodu 16. – Návrh a odsúhlasenie VZN č. 8/2012 poplatky za služby poskytované v obci
Štitáre
Uznesenie č. 134/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
V plnom rozsahu VZN č. 8/2012 poplatky za sluţby poskytované v obci Štitáre.
K bodu 17. – Návrh a odsúhlasenie VZN č. 9/2012 o miestnych poplatkoch a KO od roku
2013
Uznesenie č. 135/04R/12 zo dňa 28.11.2012

Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
s prijatými pripomienkami VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Štitáre.
K bodu 18. – Schválenie návrhu rozpočtu na rok 2013 tým, že OZ berie na vedomie návrh
rozpočtu na rok 2014 a 2015
Uznesenie č. 136/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Návrh rozpočtu na rok 2013, úpravy predpokladaného rozpočtu v roku 2012 v plnom rozsahu
a
Berie na vedomie
Návrh rozpočtu na rok 2014 a 2015.
K bodu 19. – Informácia o zázname revízie chráneného stromu Lipa veľkolistá v Štitároch zo
dňa 25.10.2012
Uznesenie č. 137/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informácie o zázname revízie chráneného stromu Lipa veľkolistá tak, ako je uvedené
v zápisnici zo dňa 29.11.2012
K bodu 20. – Odsúhlasenie zmeny úradných hodín – piatok do 12,00 hod. a nestránkový deň
aj vo štvrtok
Uznesenie č. 138/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Zmenu úradných hodín v piatok do 12,00 hod. a nestránkový deň aj vo štvrtok od 1.12.2012
K bodu 21. – Odsúhlasenie zmluvy o dielo s MetalServisom Recycling s.r.o. B. Bystrica
Uznesenie č. 139/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Podpísanie zmluvy s fy. MetalServisom Recycling s.r.o. B. Bystrica.
K bodu 22. – Odsúhlasenie vypracovania žiadosti na výzvu Ministerstva kultúry na vydanie
publikácie obce a histórie obce na počesť 900. Výročia prvej zmienky obce. Odsúhlasenie
vypracovania žiadosti na výzvu Ministerstva vnútra – rozšírenie kamerového systému v obci
na verejných priestranstvách
Uznesenie č. 140/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch

Schvaľuje
Vypracovanie ţiadostí na dotácie tak, ako je uvedené v zápisnici zo dňa 29.11.2012.
K bodu 23. – Odsúhlasenie názvu novej ulice na základe žiadosti vlastníkov ulice Ku
Gáborke podľa prílohy na novú ulicu pod názvom – Pod Agátmi
Uznesenie č. 141/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Názov novej časti ulice Ku Gáborke parcela č. 1052/139 aţ po vyústenie na Jeleneckú ulicu.
Názov ulice je Pod Agátmi.
K bodu 24. – Rôzne
Uznesenie č. 142/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informácie v tomto bode tak, ako je uvedené v zápisnici zo dňa 29.11.2012
K bodu 25. – Diskusia
Uznesenie č. 143/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informácie v tomto bode tak, ako je uvedené v zápisnici zo dňa 29.12.2012

K bodu 26. – Hlasovanie o uznesení
Uznesenie č. 144/04R/12 zo dňa 28.11.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
hlasovanie o uznesení.

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka uznesenia:

Helena Molnárová

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

Ing. Jaroslav Matějíček

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

Valéria Nagyová

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

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce

V Štitároch, dňa:

29.11.2012

Vyvesené:
Zvesené:

30. 11.2012
14. 12.2012

