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

ZÁPISNICA
Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 11. marca 2019

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 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní štyria poslanci.
Poslanec Michal Beňo sa dostavil počas zasadnutia. 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 2.
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Daniel Pindeš
 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 - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Ing. Daniel Pindeš a Valéria Kurucová boli schválení ako
overovatelia zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľ zápisnice.
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: Renáta Godárová a člen návrhovej komisie: Katarína Kóšová.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Starostka dala hlasovať o návrhu na
vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslankyňa Renáta Godárová bola schválená ako predseda návrhovej
komisie a poslankyňa Katarína Kóšová za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej
komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3:
Starostka predstavila prítomným program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva na deň 11. marec
2019.
Starostka oboznámila prítomných, že bod č. 20 Návrh uznesenia sa z programu zasadnutia vypúšťa,
nakoľko ku každému bodu programu sa schvaľuje uznesenie a nie je potrebné ich opäť schvaľovať.
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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia OZ
Interpelácie
Žiadosť p. Vlasáka o darovanie parcely registra „C“ č. 1064/270 pre účely rozšírenia miestnej
komunikácie
Žiadosť o vyjadrenie a súhlas OZ formou zmien a doplnkov č. 3 k UP obce Štitáre na lokalitu
určenú na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov
Žiadosť Ing. Sokolovej o vysporiadanie pozemku pod ihriskom parcely registra „C“ č. 870/63
a 870/64
Informácia o zverejnení inzerátu ohľadne obsadenia pracovného miesta účtovníka samosprávy
počas materskej dovolenky
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 na území obce
Odsúhlasenie Rámcovej náplne činností komisií OZ a zverejnenie členov jednotlivých komisií
Odsúhlasenie Zásad odmeňovania poslancov na rok 2019
Odsúhlasenie Rokovacieho poriadku
Príprava projektovej dokumentácie na chodník popri Jeleneckej ulici
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Pri Prameni
Informácia o cenovej ponuke Hydrogeologického prieskumu na vodný zdroj v obci Štitáre
Informácia o výstavbe dopravného ihriska pre Materskú školu
Rôzne
Diskusia
Záver
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
Po prerokovaní bodu č. 3, v čase 16,40 hod. sa dostavil na zasadnutie obecného zastupiteľstva piaty
poslanec Michal Beňo.
K bodu č. 4.:
Starostka informovala prítomných, že všetky uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli splnené.
Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie kontrolu uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 5.:
Poslankyňa Valéria Kurucová – chcela by poprosiť pani starostku, ak dá na vedomie poslancom
pracovné stretnutie, alebo pripomienkovanie, bola by rada, aby poslanci obecného zastupiteľstva
vedeli o tom, že bude prizvaný iný člen navyše a to zamestnanci obecného úradu alebo právnik.
Považujem to zo strany pani starostky neprimerané a nediplomatické, že poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorí boli ochotní pripraviť uznesenie obecného zastupiteľstva komentoval právnik.
Nemohli sme sa na to pripraviť, bol to moment prekvapenia. Ak o právnikovi mala byť upovedomená
len časť poslancov, považujem to za nekorektné. Ak sa bude používať na pracovných stretnutiach
nahrávacie zariadenie, tak ja Valéria Kurucová z každého jedného budem vyžadovať zvukový záznam.
K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od p. Vlasáka o darovanie parcely registra „C“
č. 1064/270 do vlastníctva obce Štitáre pre účely rozšírenia miestnej komunikácie Ku Gáborke.
V novembrovom zastupiteľstve bola odsúhlasená dohoda o budúcej darovacej zmluve. P. Vlasák na
vlastné náklady dal vyhotoviť geometrický plán ,ktorým sa oddelila parcela na rozšírenie miestnej
komunikácie o 6 m2. Je potrebné schváliť aj darovaciu zmluvu na uvedenú novovzniknutú parcelu.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie žiadosti p.
Vlasáka o darovaní parcely registra „C“ č. 1064/270 o výmere 6 m2 do vlastníctva obce Štitáre na
rozšírenie miestnej komunikácie Ku Gáborke a schválenie darovacej zmluvy.
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 schvaľuje žiadosť p. Vlasáka o darovaní parcely
registra „C“ č. 1064/270 o výmere 6 m2 do vlastníctva obce Štitáre na rozšírenie miestnej
komunikácie Ku Gáborke a schvaľuje darovaciu zmluvu.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti vlastníkov o vyjadrenie a súhlas obecného
zastupiteľstva formou zmien a doplnkov č. 3 k Územnému plánu (ďalej len UP) obce Štitáre na
lokalitu určenú na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov. Ide o parcely registra „C“ č.
1074/6 o výmere 3871 m2 a p. č. 1074/7 o výmere 3615 m2.
Starostka ďalej informovala, že v roku 2018 sa schválili Zmeny a doplnky č. 2 k UP s prijatím VZN č.
2/2017, v ktorom je zakotvené, že obec je povinná raz za 4 roky prehodnotiť UP obce. V súčasnosti so
Zmenami a doplnkami sú vytvorené plochy na nové individuálne bytové výstavby tak, že máme 920
obyvateľov obce s trvalým pobytom a vyše 100 občanov bez trvalé pobytu, ktorí žijú v našej obci. To
znamená, že v našej obci žije cca 1000 občanov. Vyčlenené pozemky na individuálnu bytovú výstavbu
v zmysle UP obce sú momentálne na 3000 občanov. Nakoľko máme vyčlenených toľko plôch na
výstavbu rodinných domov, nevidím dôvod, aby sa územný plán obce ďalej rozširoval.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že v minulom roku predchádzajúce zastupiteľstvo odsúhlasilo
zaradenie ďalších dvoch lokalít na individuálnu bytovú výstavbu. Týmto odsúhlasením sa umožnila
individuálna bytová výstavba na rozlohe 22 hektárov, čo je obrovská rozloha. Ak zoberieme do úvahy
lokalitu Cimrák – IBV Majerské lúky, ktorá nie je ešte zastavaná a IBV Lúčna Stráň na Pohranickej
ulici, nie je v súčasnosti potrebné rozširovať územný plán z dôvodu, lebo v niektorých schválených
lokalitách je nulová zastavanosť.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že rozloha 22 hektárov je lokalita od Jahodovej ulice smerom
na Söprös a lokalita D2 od Zámoyského ulice po Pohranickú. Lokalita Cimrák – IBV Majerské lúky
nie je vybudovaná, lokalita Pod Agátmi tá sa ešte nezačala budovať, IBV Lúčna stráň nie je
dobudovaná a momentálne vlastníci nehnuteľností riešia lokalitu časť F1 – Bažantnica. Taktiež nie
som za rozširovanie UP.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že obec má perspektívu kde sa rozširovať, má lokality pripravené. Je
zriadená stavebná komisia, ktorá bude mať čo hovoriť k rozrastaniu sa obce. Do budúcnosti bude
potrebné aj s investormi hovoriť o tom, že ak budú chcieť nejakú lokalitu zaradiť na zväčšovanie obce,
či sú na to pripravený investovať aj do rozšírenia infraštruktúry. Budeme sledovať ako sa budujú
lokality a v budúcnosti sa k tomu budeme vyjadrovať.
Starostka dala hlasovať za schválenie nesúhlasu žiadosti vlastníkov o vyjadrenie obecného
zastupiteľstva formou zmien a doplnkov č. 3 k Územnému plánu (ďalej len UP) obce Štitáre na
lokalitu určenú na individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov. Ide o parcely registra „C“ č.
1074/6 o výmere 3871 m2 a p. č. 1074/7 o výmere 3615 m2.
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 nesúhlas žiadosti vlastníkov
formou zmien a doplnkov č. 3 k Územnému plánu (ďalej len UP) obce Štitáre na lokalitu určenú na
individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov. Ide o parcely registra „C“ č. 1074/6 o výmere 3871
m2 a p. č. 1074/7 o výmere 3615 m2.
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K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti Ing. Sokolovej o vysporiadanie pozemku pod
ihriskom parcely registra „C“ č. 870/63 a 870/64 v navrhovanej cene 20,00 Eur za 1 m2.
Ing. Sokolová podpísala zmluvu o nájme súkromných pozemkov v roku 2012 s TJ FC Dolné Štitáre,
ktorá je platná do júna 2022. Na základe tejto nájomnej zmluvy TJ FC Dolné Štitáre zabezpečila
elektrifikáciu šatní. Komunikovala som s predsedkyňou TJ FC Dolné Štitáre p. Milotou Magovou, či
obdŕžala od p. Ing. Sokolovej žiadosť o predčasnom zrušení nájomnej zmluvy. Takúto žiadosť
neobdŕžala. Obec v roku 2016 odkupovala do vlastníctva pod multifunkčné ihrisko dve parcely na
základe znaleckého posudku a jeden pozemok pod ihriskom zamieňala na základe zámennej zmluvy.
V roku 2016 Ing. Sokolová namietala metódu postupu zhotoviteľa znaleckého posudku.
Obec na základe tejto žiadosti p. Ing. Sokolovej dala vyhotoviť znalecký posudok p. Ing. Hrnčiarovi,
s ktorým p. Ing. Sokolová nesúhlasila. Na základe vzájomnej komunikácie p. Ing. Sokolovej a znalca
došlo k oprave znaleckého posudku na sumu 17,17 Eur s ktorým opäť nesúhlasila.
Starostka navrhla p. Ing. Sokolovej, aby si dala sama vyhotoviť na predmetné pozemky znalecký
posudok, s čím nesúhlasila.
Poslanec Michal Beňo na pracovnom stretnutí dňa 7.3.2019 navrhol osobné stretnutie s p. Ing.
Sokolovou.
Starostka navrhuje odročenie tohto bodu rokovania až do osobného stretnutia s p. Ing. Sokolovou,
ktoré by sa mohlo po dohode uskutočniť v mesiaci apríl.
Poslankyňa Valéria Kurucová dodala, že mailov pri komunikácii s p. Sokolovou bolo veľa. P.
Sokolová má pozemky v rozlohe cca 15 árov pod ihriskom de facto, ale de jura sú to pozemky
klasifikované ako ostatná plocha alebo trvalo trávnatý porast. Poslala mi do mailu informácie, ktoré sú
dosť podstatné. Obec dala vyhotoviť znalecký posudok p. Lidikovou s ktorým p. Sokolová
nesúhlasila, ostatní dvaja vlastníci súhlasili. P. Sokolová poslala na Ministerstvo spravodlivosti
žiadosť o metodické usmernenie. Dostala odpoveď, že daný znalecký posudok nie je správny a preto
nesúhlasila s cenou 11,47 Eur. Pani Sokolová opäť v novembri 2018 podala na obec žiadosť
o odpredaj pozemku za nezmenenú sumu 20,00 Eur za 1 m2. Obec dala vyhotoviť nový znalecký
posudok, kde znalec porovnávacou metódou určil sumu 13,21 Eur za 1 m2, ale p. Sokolová má za to,
že nemohla nastať porovnávacia metóda pôvodného znaleckého posudku, preto nesúhlasí s týmto
znaleckým posudkom. Konfrontovala určité veci so znalcom, kde o tri dni sa znalecký posudok
opravil na 17,17 Eur. Preto mám za to, aby došlo k stretnutiu a vyjasneniu určitých vecí a záležitostí,
aby sme sa k tomu mohli vyjadriť a následne zahlasovať.
Starostka dala hlasovať za schválenie odročenia tohto bodu do osobného stretnutia a jednania s p.
Sokolovou.
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 odročenie tohto bodu
rokovania do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o zverejnení inzerátu ohľadne obsadenia pracovného miesta
účtovníka samosprávy počas materskej dovolenky, nakoľko účtovníčka Ing. Magdaléna Balážiová
Barčová odchádza na materskú dovolenku. Z tohto dôvodu navrhuje zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením z dôvodu nástupu novej pracovnej sily na zastupovanie počas materskej a rodičovskej
dovolenky Ing. Magdalény Balážiovej Barčovej počas piatich mesiacov zaúčania sa, a to navýšením
výdavkovej položky 01 11 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume
4000,- Eur (800,- Eur po dobu 5 mesiacov) a ďalej navýšenie výdavkovej položky 01 11 620 Poistné
a príspevky do poisťovní v sume 1398,- Eur.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že v inzeráte na web stránke obce chýba informácia o výške
platu.
Starostka dala hlasovať za schválenie zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením z dôvodu nástupu
novej pracovnej sily na zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky Ing. Magdalény
Balážiovej Barčovej počas piatich mesiacov zaúčania sa, a to navýšením výdavkovej položky 01
11 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 4000,- Eur (800,- Eur po
dobu 5 mesiacov) a ďalej navýšenie výdavkovej položky 01 11 620 Poistné a príspevky do poisťovní
v sume 1398,- 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 zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením z dôvodu nástupu novej pracovnej sily na zastupovanie počas materskej a rodičovskej
dovolenky Ing. Magdalény Balážiovej Barčovej počas piatich mesiacov zaúčania sa, a to navýšením
výdavkovej položky 01 11 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume
4000,- Eur (800,- Eur po dobu 5 mesiacov) a ďalej schvaľuje navýšenie výdavkovej položky 01
11 620 Poistné a príspevky do poisťovní v sume 1398,- Eur.
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 na území
obce. V zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene doplnení
zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov je obec povinná informovať za predošlý rok o percentuálnom vytriedení
komunálnych odpadov. Za rok 2018 sme dosiahli hodnotu vytriedenia komunálnych odpadov 39,62
%.
Od roku 2012 v obci funguje zber triedeného odpadu do farebných nádob, ktoré boli z počiatku
hradené z dotácie Environmentálneho fondu prostredníctvom PZO (Ponitrianske združenie obcí).
Doteraz obec vydala 315 ks farebných nádob do domácností. Každá domácnosť je v zmysle zákona
o odpadoch povinná separovať odpady. Obec prostredníctvom letákov do každej domácnosti
informovala o zákonnej povinnosti separácie a triedení odpadov. Dodávateľ služieb robí kontroly
obsahu smetných nádob. Ak nebude obsahovať smetná nádoba odpad ktorý tam patrí, obsah takejto
nádoby nebude odvezený. Domácnosti majú smetné nádoby na separáciu Plast, Papier a Bio odpad
a na sklo sú umiestnené zelené zvonové kontajnery centrálne za obchodom COOP Jednota. Obsah
týchto smetných nádob sa váži, nakoľko sú čipované priamo na domácnosť. Podľa tohto vieme ktorá
domácnosť separuje a aké množstvo odpadov.
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Starostka uvádza, že z celkového počtu nádob 315 ks, je odvážaných z obce 108 ks nádob BIO, čo
je 34,20 %, 150 ks nádob Papier, čo je 47,60 % a 250 ks Plast, čo je 79 % domácností. Tieto
výsledky hovoria o nedostatočnom separovaní odpadov v našej obci.
Za rok 2018 sme dosiahli hodnotu vytriedenia komunálnych odpadov 39,62 %. Od 01.03.2019
v zmysle zákona a na základe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018, bude
obec v roku 2019 hradiť zvýšený zákonný poplatok za skládkovanie odpadu z 5,04,- Eur/t už 8,Eur/t, a v prípade vytriedenia odpadov na úrovni 30 až 40 % v roku 2020 13,- Eur/t a v roku 2021
a nasledujúce roky 22,- Eur/t vyprodukovaného odpadu, čo sa odrazí v navýšení smetného za občana.
Navrhujem v súčinnosti s komisiou životného prostredia hľadať spôsoby ako zvýšiť podiel
separovaného odpadu v obci.
Poslanec Michal Beňo: Smetné nádoby ktoré boli zadarmo, tie boli hradené z Európskej únie. Všetci
noví si nádoby na triedený odpad platia sami. Máme dlhodobý problém so smetiakmi v záhradkárskej
časti. Či nepremýšľame tam dať smetné nádoby na triedenie odpadu. Tu vidím priestor na posun
dopredu, či už sledovaním cez web kameru a nádobami na separáciu. Ďalšie možnosti budeme riešiť
v rámci komisie životného prostredia.
Starostka dodala, že hniezda na komunálny odpad, ktoré máme v záhradkárskych lokalitách bolo
potrebné zriadiť z dôvodu, že máme chaty v ktorých sa vlastníci zdržiavajú dlhodobo a odvoz
komunálneho odpadu pre nich rieši obec takto, a je to uvedené aj v platnom VZN. Obec čistí tieto
hniezda 2 krát týždenne. Web kamery z technického hľadiska nie je možné umiestniť a foto pasce nie
sú relevantný dôkazový materiál na riešenie neoprávneného umiestňovania odpadov.
Poslanec Michal Beňo sa ďalej dotazoval, či má obec zriadené miesto na umiestňovanie drobného
stavebného odpadu z domácností.
Starosta uviedla, že obec má zriadené miesto na umiestňovanie drobného stavebného odpadu
z domácností pri čističke s dvoma kontajnermi.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie o úrovni
vytriedeného odpadu za rok 2018 na území obce Štitáre a nedostatočnom separovaní odpadov.
K bodu č. 11.:
A/ Starostka informovala prítomných o predloženom návrhu poslanca Ing. Daniela Pindeša o
Rámcovej náplne činností komisií obecného zastupiteľstva v Štitároch a zverejnenie členov
jednotlivých komisií. V zmysle zaslaného návrhu sa zriaďujú nasledovné komisie:
1/ Komisia finančná, správy obecného majetku a inventarizačná:
Predseda:
Ing. Daniel Pindeš
Členovia:
Renáta Godárová
Katarína Kóšová
Mgr. Katarína Beňová
Ing. Stanislav Brath
Igor Kuruc
Ing. Renáta Škodová
2/ Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia:
Predseda:
Valéria Kurucová
Členovia:
Michal Beňo
Katarína Kóšová
Ing. Peter Brezina
Ing. Magdaléna Debnáriková
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Roman Lackovič
Ing. Renáta Pindešová
Ing. Tibor Szabó
Aleš Urbánek
3/ Komisia kultúry a športu:
Predseda:
Katarína Kóšová
Členovia:
Renáta Godárová
Ing. Daniel Pindeš
Renáta Kišucká
Helena Molnárová
Mgr. Katarína Beňová
Ing. Magdaléna Debnáriková
Barbora Kosírová
František Kóša
Andrea Kuťková
Aleš Urbánek
4/ Komisia na vybavovanie žiadostí a sťažností od občanov:
Predseda:
Ing. Daniel Pindeš
Členovia:
Michal Beňo
Renáta Godárová
Katarína Kóšová
Valéria Kurucová
5/ Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
Predseda:
Renáta Godárová
Členovia:
Ing. Daniel Pindeš
Valéria Kurucová
Na žiadosť poslankyne Valérie Kurucovej bola do Rámcovej náplne činností do komisie finančnej,
správy majetku a inventarizačnej doplnená činnosť – dáva nápady, podnety na úpravu web stránky
obce.
Starostka dala hlasovať za schválenie Rámcovej náplne činností komisií obecného zastupiteľstva
v Štitároch s doplnením činnosti – dáva nápady, podnety na úpravu web stránky obce do Komisie
finančná, správa majetku a inventarizačná a za schválenie členov jednotlivých komisií.
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 Rámcovú náplň činností
komisií obecného zastupiteľstva v Štitároch ,ktorá tvorí prílohu s doplnením činnosti do Komisie
finančná, správa majetku a inventarizačná a schvaľuje členov jednotlivých komisií– Dáva nápady,
podnety na úpravu web stránky obce.
B/ Starostka ďalej navrhuje zmenu Dodatku č. 1 k Štatútu obce Štitáre, ktorým sa mení § 14 bod 3.
Štatút obce Štitáre, schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2011 dňa 27.01.2011, z dôvodu
zmien a prerozdelenia komisií.
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Starostka dala hlasovať za schválenie Dodatku č. 1 k Štatútu obce Štitáre, ktorým sa mení § 14 bod 3.
Štatút obce Štitáre, schválený uznesením obecného zastupiteľstva č. 1/2011 dňa 27.01.2011, z dôvodu
zmien a prerozdelenia komisií tak ako je to uvedené v Rámcovej náplne činností komisií obecného
zastupiteľstva v Štitároch.
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 Dodatok č. 1 k Štatútu obce
Štitáre, ktorým sa mení § 14 bod 3. Štatút obce Štitáre, schválený uznesením obecného zastupiteľstva
č. 1/2011 dňa 27.01.2011, z dôvodu zmien a prerozdelenia komisií tak ako je to uvedené v Rámcovej
náplne činností komisií obecného zastupiteľstva v Štitároch.
K bodu č. 12.:
A/ Starostka informovala prítomných o predloženom návrhu Zásady odmeňovania poslancov v obci
Štitáre, ktoré tvoria prílohu. Návrh Zásad odmeňovania poslancov v obci Štitáre predložila poslankyňa
Valéria Kurucová.
Poslancom patrí odmena vo výške 50,00 Eur za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva s výplatou
½ ročne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie Zásad
o odmeňovaní poslancov s výplatou odmeny vo výške 50,00 Eur za účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva s výplatou ½ ročne.
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 Zásady o odmeňovaní poslancov
s výplatou odmeny vo výške 50,00 Eur za účasť na rokovaní obecného zastupiteľstva s výplatou ½
ročne.
B/ Starostka navrhuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením, a to vytvorením výdavkovej položky
06 20 637 004 P Všeobecné služby v sume 5000,- Eur, a to presunom sumy 1000,- Eur z položky 01
11 637 026 Odmeny a príspevky (poslancom OZ) a 4000,- Eur z prebytku rozpočtu obce. Uvedený
návrh je vytvorený za účelom vytvorenia finančných prostriedkov, ktoré budú môcť poslanci presunúť
na nimi vytvorenú položku.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením, a to vytvorením výdavkovej položky 06 20 637 004 P Všeobecné
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služby v sume 5000,- Eur, a to presunom sumy 1000,- Eur z položky 01 11 637 026 Odmeny
a príspevky (poslancom OZ) a 4000,- Eur z prebytku rozpočtu obce.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že v pôvodnom návrhu bola navrhnutá ročná odmena poslanca vo
výške 1000,- Eur, na ktorej sme sa zhodli všetci poslanci, táto sa prevedie v rozpočte na konkrétnu
položku, z ktorej sa použijú na konkrétnu vec o ktorej budú rozhodovať poslanci.
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 zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením, a to vytvorením výdavkovej položky 06 20 637 004 P Všeobecné služby v sume 5000,Eur, a to presunom sumy 1000,- Eur z položky 01 11 637 026 Odmeny a príspevky (poslancom OZ)
a 4000,- Eur z prebytku rozpočtu obce.
K bodu č. 13.:
Obecné zastupiteľstvo odročuje bod programu do najbližšieho zasadnutia, z dôvodu potreby
dopracovania Rokovacieho poriadku.
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 odročuje bod programu do najbližšieho
zasadnutia, z dôvodu potreby dopracovania Rokovacieho poriadku.
K bodu č. 14.:
Starostka informovala prítomných o vypracovanej projektovej dokumentácii na vybudovanie
chodníka popri Jeleneckej ulici v časti od mosta v smere do Kolíňan. Starostka poverila poslanca Ing.
Daniela Pindeša na pripomienkovanie projektovej dokumentácie po technickej stránke a k zahájeniu
verejného obstarania na dodávateľa. Poslanec Ing. Daniel Pindeš podal informáciu od dvoch firiem, že
sa nedá zmestiť do rozpočtu ako je v projektovej dokumentácii. V mesiaci apríl bude zvolané
stretnutie s projektantom na vysvetlenie rozpočtu daného projektu.
Jedná sa o projekt, ktorý sa rieši už od roku 2015 z dôvodu vysporiadania vlastníckych práv
k pozemku, cez ktorý bude chodník budovaný. Financovanie bude cez Občianske združenie Žibrica
a chýbajúca časť z prebytku alebo z rezervného fondu obce.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie prípravné práce na
projekte na vybudovanie chodníka popri Jeleneckej ulici.
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K bodu č. 15:
Starostka informovala prítomných o potrebe postupnej rekonštrukcie asfaltovaním miestnej
komunikácie Pri Prameni, nakoľko sú už všetky siete aj kanalizačné odbočenia zložené. Jedná sa
o komunikácie v centre obce. V roku 2018 bola vyhotovená predbežná hodnota zákazky vo výške
58000,- Eur. Po vyčíslení záverečného účtu budeme vedieť aká je výška prebytku obce a rezervného
fondu. V spolupráci s poslancom Ing. Danielom Pindešom sa budú robiť prieskumy.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa dotazovala, či nie je možné žiadať od firmy ktorá zložila kanalizačnú
rúru a kanalizačné odbočenia spolufinancovanie na asfaltovanie komunikácie.
Starostka sa vyjadrila, že nie, nakoľko táto časť nebola narozpočtovaná.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie o potrebe
asfaltovania komunikácie Pri Prameni v roku 2019.
K bodu č. 16:
Starostka informovala prítomných o cenovej ponuke na Hydrogeologický prieskum na vodný zdroj
v obci Štitáre. Povinnosť vyplýva zo zákona o vodách pokiaľ je ročná spotreba vody vyššia ako 15000
m3. Týmto hydrogeologickým prieskumom sa zaoberajú v Nitre len dve firmy. Obdŕžali sme cenovú
ponuku vo výške 8400,- Eur. Obec sa rozširuje, pribúda počet obyvateľov, čím sa zvyšuje spotreba
pitnej vody.
Obec dala prevádzkovateľovi obecného vodovodu vypracovať analýzu a posúdenie vodného zdroja –
vrt HGŠ-1. Na základe príslušných ukazovateľov a doporučenej maximálnej výdatnosti 5 litrov za
sekundu, kapacita vodného zdroja bude postačovať pre 1700 obyvateľov. Do budúcna navrhovanými
riešeniami je zabezpečiť realizáciu nového vodného zdroja alebo prerokovať s Vodárenskou
spoločnosťou Nitra možné prepojenie vodovodu Hrnčiarovce – Štitáre. Navrhujem rozpočtovým
opatrením vyčleniť výdavok vo výške 8400,- Eur na hydrogeologický prieskum vodného zdroja.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že už predošlé zastupiteľstvo apelovalo na to, aby sa dal
vyhotoviť hydrogeologický prieskum, nakoľko je potrebné, aby sme mali prehľad, že pre koľko
obyvateľov je tento vrt výdatný a dostačujúci.
Poslanec Michal Beňo dodal, že hydrogeologický prieskum by sa mal robiť každý rok.
Starostka dodala, že zákonná povinnosť vyhotovenia sa presunula do roku 2020.
Starostka dala hlasovať za rozpočtové opatrenie na vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške
8400,- Eur na hydrogeologický prieskum vodného zdroja v obci Štitáre.
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 rozpočtové opatrenie na
vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 8400,- Eur na hydrogeologický prieskum vodného
zdroja v obci Štitáre.
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K bodu č. 17:
Starostka informovala prítomných o príprave výstavby dopravného ihriska v areály Materskej školy
v Štitároch. Iniciatíva vyšla z materskej školy už pred dvomi rokmi pre potreby rozvíjania motoriky,
výučby správania a zodpovednosti sa na cestách. V tomto roku je možnosť sa uchádzať o dotáciu cez
NSK a to cez Občianske združenie Žibrica. Uchádzačom o dotáciu môže byť iba občianske združenie
existujúce na území obce, takými je u nás Rodičovské združenie pri Materskej škole Štitáre a TJ FC
Dolné Štitáre. Uvedené združenia podali o začaté stavebné konanie, kde jeden z účastníkov konania
podal svoje námietky a pripomienky, za ktorých umožní budovanie tohto dopravného ihriska.
Na pracovnej porade v Materskej škole za prítomnosti rodičov, poslanci obecného zastupiteľstva sa
dohodli na prijatí návrhu p.Mincerovej, že podmienke účastníka konania vybudovanie betónového
oplotenia bude vyhovené a výstavba tohto oplotenia ako aj chýbajúca časť rozpočtu na dopravné
ihrisko bude hradené z rozpočtu obce.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie o príprave
na výstavbu dopravného ihriska v areáli Materskej školy v Štitároch v roku 2019.
K bodu č. 18:
Starostka informovala prítomných o kultúrnych akciách.
1/ ktoré sa uskutočnili v 1. Q. 2019:
- Obecný ples – vyúčtovanie,
- Detský maškarný ples,
- Farský ples
Starostka podala informáciu o vyúčtovaní všetkých troch akcií.
2/ ktoré sa pripravujú na 2. Q. 2019:
- Prvomájová vatra, obecná brigáda, deň matiek, majáles, deň detí
- Voľba prezidenta SR v dňoch 16.03. a 30.03.2019
- Voľby do európskeho parlamentu dňa 25.05.2019
3/ Informácie o podaných projektoch na dotácie pre rok 2019:
- ČOV a kanalizácia
- POD – rigol na Jókayho ul.
- Detské dopravné ihrisko
- Chodník popri Jeleneckej ul.
- Asfaltovanie ul. Pri Prameni
- Wifi pre obec – dotácia z Bruselu a Úradu vlády
- Kamerový systém v obci z MV SR a z PPA
- Dotácie z PPA na Dom smútku
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o kultúrnych akciách a podaných projektoch na dotácie v roku 2019.
K bodu č. 19:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
V diskusii vystúpili: Michal Debnárik, Michal Buben, Roman Lackovič, Ing. Vinkovič Ján, Juraj
Liška, Igor Kuruc a poslanci OZ.
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Starostka na úvod uviedla, že sa otvárajú rôzne anonymné facebookové stránky na sociálnych sieťach,
v ktorých sa riešia obecné veci neprimeraným spôsobom a mnohé atakujú moju osobu anonymne.
Majú občania problém obrátiť sa na starostku alebo na zamestnancov obecného úradu? Beriem za
neadekvátne riešenie množstvo zaslaných mailov cca 150 ohľadne jedného zastupiteľstva, zahltenie
úradu riešením jednej veci, prosím treba nasmerovať podnety a návrhy.
Michal Debnárik sa dotazoval, či nie je možné vybudovať dopravné ihrisko v inej časti obce pre širšiu
verejnosť.
Starostka uvádza – dopravné ihrisko sa vybuduje v areály Materskej školy z dôvodu, že o dotáciu sa
môžu uchádzať len združenia (Rodičovské združenie pri MŠ a TJ FC Dolné Štitáre) a z dôvodu, že
kontrola účelného využitia dopravného ihriska v inej časti obce by bola nemožná.
Michal Buben sa dotazoval, či nie je možné po vykonanej realizácii kanalizačných prípojok zasypávať
vzniknuté diery na ulici Pri Prameni.
Starostka uvádza – na ulici Pri Prameni sa často pohybujú terénne autá, ktoré chodia aj do
záhradkárskych lokalít. Údržbár obce raz za dva týždne diery na komunikácii zasypáva kameňom. Na
jeseň obec zasypala najhorší úsek komunikácie v hornej časti dvomi nákladnými autami kameňa. Tak
ako odznelo na dnešnom zasadnutí, obec bude riešiť možnosť asfaltovania oboch komunikácií ul. Pri
Prameni ešte v tomto roku po vyčíslení hospodárskeho výsledku.
Roman Lackovič sa dotazoval, či sa návrhová komisia strieda. Ďalej sa dotazoval, či chodník popri
Jeleneckej ulici sa bude riešiť aj na druhú stranu v smere do Nitrianskych Hrnčiaroviec, pretože tam je
nebezpečnejšia zákruta pre chodcov.
Starostka uvádza – návrhová komisia sa určuje na každom zasadaní obecného zastupiteľstva. Prvotný
projekt na chodník bol podaný v roku 2009, celý projekt sa musel prepracovať podľa nových noriem
a pravidiel. Je potrebné dotiahnuť a vybudovať jednu časť a následne budeme riešiť ďalšie časti obce.
Roman Lackovič navrhol, dať vybudovať v zákrute pri kostole prechod pre chodcov z dôvodu
bezpečnejšieho prechodu cez cestu k autobusovej zastávke.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že zo stretnutia ohľadne autobusovej zastávky v časti ulíc Jahodová a
Slnečná, je potrebné zabezpečiť dobrého projektanta na vypracovanie projektu zastávky a chodníka po
celej dĺžke Jeleneckej ulice.
Poslankyňa Katarína Kóšová uvádza, že bude potrebné riešiť vlastníkov pozemkov pozdĺž Jeleneckej
ul.
Ing. Ján Vinkovič navrhol, aby obec dala vyhotoviť štúdie realizovateľnosti na chodníky, ktorá bude
obsahovať aj návrhy na prechody pre chodcov.
Juraj Líška sa dotazoval o akej spoluúčasti tu hovoríme na asfaltovanie, veď asfalt na tejto ulici Pri
Prameni sa ani nerozoberal.
Igor Kuruc navrhol, aby sa prehodnotili spoje mestskej hromadnej dopravy, to že nie sú žiadosti na
obecnom úrade, to neznamená, že občania sú spokojní so spojmi ako chodia. Za bývalého vedenia sme
mali spoje každú hodinu, teraz sú zredukované o tretinu.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že spoj linky č. 27 s odchodom z konečnej stanice o 17,40 by
mohol zachádzať až do Štitár, nakoľko na tento spoj chodí veľa občanov a mládeže zo školských
krúžkov a následne rodičia musia chodiť do Nitrianskych Hrnčiaroviec si ich vyzdvihnúť.
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Na všetky diskusné príspevky bolo zodpovedané.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak, ako
odzneli v diskusii.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štitároch
ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Daniel Pindeš

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

Valéria Kurucová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

11.03.2019

Vyvesené:
Zvesené:

21.03.2019
21.03.2019
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