Obec Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

ZÁPISNICA
ZO 6. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 28. júna 2013
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Správa nezávislého audítora o vykonanom audite záverečného účtu obce Štitáre za
rok 2012
5. Stanovisko návrhu hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu obce Štitáre za rok
2012
6. Schválenie záverečného účtu obce Štitáre za rok 2012
7. Návrh na schválenie zvýšenia rodičovského príspevku MŠ od školského roka
2013/2014
8. Ţiadosť Západoslovenská distribučná, a.s. na zriadenie vecného bremena
bezodplatne na parc. č. 182/2, 186, 1070/2
9. Ţiadosť p. Baboša Aurela o vysporiadanie pozemkov parc. č. 715/2, 714/2 v prospech
obce
10. Ţiadosť p. Pindešovej Zuzany na vysporiadanie pozemku na ul. Pri prameni
11. Ţiadosť p. Magu Jozefa na preloţenie autobusovej zastávky a preplatenie oplotenia
pozemku pri autobusovej zastávke
12. Ţiadosť manţelov Kováčových o vysporiadanie pozemkov parc. č. 1146/1, 1146/67
a 1146/68
13. Rôzne:
a) Informácia o úprave miestnych komunikácií
b) Harmonogram obecných slávností 02.-04.08.2013
14. Diskusia
15. Hlasovanie o uznesení
K bodu č. 1.:
-

6. zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2013 otvorila a viedla starostka obce Ing.
Zuzana Vinkovičová
Prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo uznášania schopné.

K bodu č. 2.:
-

-

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

Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 3:
-

Bod č. 13 – nahrádza sa ţiadosťou o prejednanie ţiadosti p. Hašúkovej Anastázie
o vysporiadanie pozemkov v k.ú. Dolné Štitáre, p.č. 981, 725 v k.ú. Dolné Štitáre
Bod č. 14 – Rôzne
Bod č. 15 – Diskusia
Bod .č 16 – Hlasovanie o uznesení

Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 4.:
V priebehu mesiaca máj a jún 2013 bola zahájená činnosť na vykonanie auditu záverečného
účtu obce Štitáre za rok 2012 Ing. Dagmar Horákovou, Nitra, lic. SKAu č. 485.
Predloţená správa nezávislého audítora o vykonanom audite záverečného účtu obce Štitáre
za rok 2012 bola vyvesená na úradnej tabuli ako aj na web stránke obce 15 dní pred
termínom obecného zastupiteľstva.
OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 5.:
Hlavný kontrolór obce v zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vypracoval odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu obce.
Nakoľko predkladaný záverečný účet odzrkadľuje verne a pravdivo hospodárenie obce
v roku 2012, odporúčal, aby obecné zastupiteľstvo obce Štitáre záverečný účet za rok 2012
schválilo a priznalo uznesenie.
Hlasovanie:
- Za : 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 6.:
Podklady predloţené obecnému zastupiteľstvu podľa harmonogramu zasadnutia OZ na
pripomienkovanie. Obec neobdrţalala v stanovenom termíne ţiadny písomný podnet, preto
na základe vyjadrenia hlavného kontrolóra obce a po vykonaní auditu záverečného účtu
obce Štitáre za rok 2012 bolo odsúhlasenie bez výhrad.
V rozprave vystúpil poslanec Ing. Stanislav Brath.

Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 1 (Ing. Stanislav Brath)
K bodu č. 7.:
Na základe ţiadosti riaditeľky MŠ v Štitároch sa navrhuje zvýšenie rodičovského príspevku
v MŠ od školského roku 2013/2014 mesačne 10 € na jedno dieťa okrem detí
v predškolskom veku, ktoré sú oslobodené. Dôvodom sú zvýšené náklady na zavádzanie
nových vyučovací metód a s tým súvisiacich nákladov na interaktívne pomôcky.
V rozprave vystúpili poslanci Mgr. Silvia Sóradová a Ing. Stanislav Brath
Hlasovanie:
- Za: 5
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 1 (Ing. Stanislav Brath)
K bodu č. 8.:
Obec obdrţala od Západoslovenská distribučná, a.s. ţiadosť vo veci súhlasu so zriadením
vecného bremena bezodplatne na p.č. 182/2 o výmere 5415 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, p.č. 1070/2 o výmere 2719 m2, druh pozemku ostatné plochy, p.č. 186
o výmere 3056 m2, druh pozemku ostatné plochy nachádzajúce sa v k.ú. Dolné Štitáre
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zriadením vecného bremena v prospech spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s. na vyššie uvedených nehnuteľnostiach. Zároveň obecné
zastupiteľstvo ţiada za nehnuteľnosti odplatu vo výške 10€/m2 aj za ochranné pásmo
vedenia.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 9.:
Pani starostka informovala prítomných o prijatej ţiadosti o vysporiadanie pozemkov
vlastníkom p. Babošom Aurelom v prospech obci Štitáre. Jedná sa o tieto pozemky - p.č.
715/2 o výmere 109 m2, druh pozemku orná pôda , p.č. 714/2 o výmere 123 m2, druh
pozemku trvalý trávnatý porast nachádzajúce sa v k.ú. Dolné Štitáre. Predmetná ţiadosť
nemohla byť prijatá z dôvodu, ţe ţiadateľ je spoluvlastníkom predmetných nehnuteľností.
K ţiadosti je potrebný súhlas všetkých spoluvlastníkov o darovanie nehnuteľností obci Štitáre
a predloţiť geometrický plán s vytýčením hraníc. Miestna komunikácia v šírke 8,3 m je
postačujúca pre miestnu komunikáciu.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0

K bodu č. 10.:
Pani Pindešová Zuzana poţiadala obec o vyjadrenie sa k vysporiadaniu pozemku p.č. 58/4
o výmere 117 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria nachádzajúcej sa v k.ú. Dolné
Štitáre na ulici Pri prameni. Po predloţení súhlasu všetkých vlastníkov a prešetrení ţiadosti
komisiou, obec nemá námietky k vysporiadaniu predmetných pozemkov.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 11.:
Obec obdrţala ţiadosť p. Magu Jozefa na premiestnenie autobusovej zastávky na ul. Ku
Gáborke z dôvodu zamedzenia osadenia oplotenia pozemku. Zároveň ţiada o úhradu
nákladov spojených s premiestnením autobusovej zastávky a na vybudovanie oplotenia
okolo zastávky 55,-€/m celkom 9m.
V rozprave vystúpili poslanec Ing. Stanislav Brath, starostka Ing. Vinkovičová, kontrolór p.
JUDr. Veverka, p. Maga Jozef a p. Magová Alexandra.
Obecné zastupiteľstvo odročuje ţiadosť o premiestnenie autobusovej zastávky, nakoľko je
potrebné preverenie moţností cez dopravný inšpektorát a u dodávateľa dopravných sluţieb.
Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s financovaním oplotenia autobusovej zastávky, nakoľko sa
jedná o súkromný majetok, čo nie je verejný záujem.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 12.:
Manţelia Kováčoví poţiadali obec o vyjadrenie sa k vysporiadaniu pozemkov p.č. 1146/1
o výmere 102 m2, druh pozemku orná pôda, p.č. 1146/67 o výmere 1614 m2, druh pozemku
orná pôda a p.č. 1146/68 o výmere 1218 m2, druh pozemku orná pôda v k.ú. Dolné Štitáre
v podiele 1/43- ina k celku. Jedná sa o spoluvlastnícky podiel , ktorá slúţi ako spoločná
cesta.
Po prešetrení ţiadosti komisiou, obec nemá námietky k vysporiadaniu predmetných
pozemkov.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 13.:
Obec obdrţala ţiadosť od p. Hašúkovej Anastázie o vysporiadanie pozemkov p.č. 981
o výmere 1762 m2, druh pozemku orná pôda v celosti a p.č. 725 o výmere 370 m2, druh

pozemku trvalé trávnaté porasty v podiele 273/900 –ín v k.ú. Dolné Štitáre. Po prešetrení
ţiadosti komisiou, obec ţiada predloţiť písomný súhlas ďalších dvoch dedičov. Aţ po
predloţení súhlasu sa obec vyjadrí k predmetnej ţiadosti.
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0
K bodu č. 14.:
-

Pani starostka informovala prítomných o vykonaných úpravách miestnych komunikácii
a potrebe dokončenia ul. Ku Gáborke, Pod Ţibricou a Pri prameni
Harmonogram obecných slávností 02. – 04.08.2013 prejednaný
Dedina roka 2013 – 24.7.2013 bude naša obec hodnotená komisiou
Strom roka – prebieha hodnotenie a hlasovanie na internete (prihlásená Lipa pri kostole)
Obec je pozvaná na obecné slávnosti do druţobnej obce Csitár v Maďarsku dňa
29.6.2013. kde sa zúčastnia prihlásení obyvatelia obce,

K bodu č. 15.:
V diskusii vystúpil pán Prepelica Ladislav.
Na všetky dotazy bolo starostkou zodpovedané.
K bodu č. 16:
Hlasovanie o prijatých uzneseniach
Hlasovanie:
- Za: 6
- Proti: 0
- Zdrţal sa: 0

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre
V Štitároch, dňa:

09.07.2013

Vyvesené:

09.07.2013

Zvesené:

24.07.2013

Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Ing. Zoltán Molnár

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

Ing. Jozef Cilling

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

