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

ZÁPISNICA
ZO 7. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 11. decembra 2017
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 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní všetci
poslanci. Starostka konštatuje, 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 7. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Stanislav Brath
 p. poslanca:
Ing. Jozef Cilling
a za zapisovateľku 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 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Ing. Stanislav Brath a Ing. Jozef Cilling boli
schválení ako overovatelia zápisnice a p. Valéria Nagyová ako zapisovateľka 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
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obecného zastupiteľstva v tomto zložení: predseda návrhovej komisie: Ing. Daniel Pindeš a
člen návrhovej komisie: Bc. Milota Magová.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala
hlasovať o návrh na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslanec Ing. Daniel Pindeš bol schválený ako predseda
návrhovej komisie a p. poslankyňa Bc. Milota Magová za člena. Zároveň požiadala predsedu
a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
s nasledujúcimi bodmi:

7. zasadnutia OZ na deň 11.12.2017

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie poslancov
Žiadosť Daniela Zvala na odkúpenie pozemku parcela registra „C“ číslo 228/1
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2018 pre
Csemadok Základná organizácia, Štitáre
7. Žiadosť o dotáciu na činnosť TJ Štitáre v roku 2018
8. Informácia o vyúčtovaní poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Štitáre za rok 2017 pre
Csemadok Základná organizácia, Štitáre
9. Informácia o vyúčtovaní poskytnutej dotácie z rozpočtu obce Štitáre za rok 2017 pre
TJ Štitáre
10. Žiadosť o súhlas na vybudovanie miestnej komunikácie od Mariána Šmidáka
11. Schválenie návrhu Zásad odmeňovania poslancov na rok 2018
12. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Štitáre na rok 2018
13. Schválenie návrhu rozpočtu obce Štitáre na rok 2018 a roky 2019-2020
14. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Štitáre - Zmeny a doplnky č. 2
15. Informácia o harmonograme spoločenských akcií obce Štitáre na rok 2018
16. Informácia o harmonograme vývozu KO v roku 2018
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Schválenie prijatých uznesení
20. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Starostka informovala prítomných o oprave v bode č. 5 – parcela registra „E“ č. 228/1
Starostka dala hlasovať za schválenie programu zasadnutia s opravou v bode č. 5 –
parcela registra „E“ č. 228/1. Ostatné body programu zostávajú bez zmeny.

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený
s opravou v bode č. 5 – parcela registra „E“ č. 228/1. Ostatné body programu zostávajú bez
zmeny. Program zasadnutia bol schválený ako celok.
K bodu č. 4.:
Poslanec Peter Hörik navrhol, aby obecný úrad zverejňoval na webovom sídle informácie
o vydaných stavebných konaniach. Zároveň požiadal hlavného kontrolóra obce Štitáre, aby
preveril možnosti zverejnenia takýchto údajov s podaním stanoviska.
Poslanec Peter Hörik sa vyjadril, že stavebné riešenie odvodňovacích žľabov na Fábryho ulici
nie je úplne doriešené. Tieto by mali byť zabetónované, pri prejazde motorovými vozidlami
môže dôjsť ku škode.
Poslanec Peter Hörik sa vyjadril, že kaplnka ktorej výstavbu v areáli miestneho cintorína už
obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo na predchádzajúcom zasadnutí sa mohla riešiť formou
ankety medzi občanmi a podľa neho by bolo vhodné miesto namiesto sochy Žibricaochrankyňa údolia v centre obce.
Poslankyňa Bc. Milota Magová požiadala o časovú zmenu svietenia verejného osvetlenia
v ranných hodinách , nakoľko sa skoro vypína a v celej obci je takmer žiadna viditeľnosť.
K bodu č. 5.:
Starostka informovala o prijatej žiadosti od Daniela Zvala na odkúpenie pozemku parcela
registra „E“ číslo 228/1 vo vlastníctve obce Štitáre. Parcela sa nachádza vo dvore žiadateľa,
ktorú dlhoročne užívajú. Dôvodom žiadosti je scelenie pozemku.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
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Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhuje žiadosť Daniela Zvala riešiť zámenou parcely registra
„E“ č. 228/1 vo vlastníctve obce o výmere 143 m2 s pozemkom pod ihriskom parcela registra
„E“ č. 886/7 o výmere 410,25 m2 spoluvlastníckeho podielu, na základe vypracovaného
znaleckého posudku na parcelu registra „E“ č. 228/1.
Starostka dala hlasovať za schválenie návrhu riešenia žiadosti Daniela Zvala zámenou
parcely registra „E“ č. 228/1 vo vlastníctve obce o výmere 143 m2 s pozemkom pod ihriskom
parcela registra „E“ č. 886/7 o výmere 410,25 m2 spoluvlastníckeho podielu na základe
znaleckého posudku.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že návrh riešenia žiadosti Daniela Zvala zámenou parcely registra
„E“ č. 228/1 vo vlastníctve obce o výmere 143 m2 s pozemkom pod ihriskom parcela registra
„E“ č. 886/7 o výmere 410,25 m2 spoluvlastníckeho podielu na základe znaleckého posudku
bol schválený.
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 na rok 2018 vo výške 800,- Eur o 100,-€ vyššiu ako v roku 2017 .
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanci Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš, Bc. Milota Magová a Peter Hörik navrhli
navýšenie dotácie pre Csemadok ešte o 200,- Eur, celkom na sumu 1000,- Eur.
Starostka dala hlasovať za návrh navýšenia dotácie pre Csemadok o 200,- Eur, celkom na
sumu 1000,- Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu obce Štitáre pre Štitársky folklórny súbor na rok 2018 s navýšením o 200,Eur, celkom na sumu 1000,- Eur pre Csemadok Základná organizácia, Pri Prameni 14, Štitáre.
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K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od TJ Dolné Štitáre o poskytnutie
finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2018 vo výške 4200,- Eur.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie žiadosti o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2018 vo
výške 4200,- Eur pre TJ Dolné Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť o poskytnutie finančnej
dotácie z rozpočtu obce Štitáre na rok 2018 vo výške 4200,- Eur pre TJ Dolné Štitáre.
K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o predložení vyúčtovania dotácie z rozpočtu obce Štitáre
za rok 2017 vo výške 700,- Eur Csemadok Základná organizácia, Pri Prameni 14, Štitáre.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyúčtovanie dotácie
z rozpočtu obce Štitáre za rok 2017 vo výške 700,- Eur Csemadok Základná organizácia, Pri
Prameni 14, Štitáre.
K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o predložení vyúčtovania dotácie z rozpočtu obce Štitáre
za rok 2017 vo výške 4200,- Eur TJ Dolné Štitáre.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vyúčtovanie dotácie
z rozpočtu obce Štitáre za rok 2017 vo výške 4200,- Eur TJ Dolné Štitáre.
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od Mariána Šmidáka na
vybudovanie miestnej komunikácie a vybudovanie kanalizácie na parcele registra „C“ č.
920/68 vo vlastníctve obce Štitáre na základe predloženej projektovej dokumentácie. Jedná sa
o lokalitu IBV Lúčna Stráň (kolmá s Pohranickou ulicou). Vybudovanie miestnej
komunikácie žiadajú z dôvodu zokruhovania dvoch novovytvorených prístupových účelových
komunikácii k jednotlivým pozemkom.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala
hlasovať za schválenie žiadosti vybudovať miestnu komunikáciu a vybudovať kanalizáciu na
parcele registra „C“ č. 920/68 vo vlastníctve obce Štitáre na základe predloženej projektovej
dokumentácie stavebníkom Mariánom Šmidákom.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje žiadosť vybudovať
miestnu komunikáciu a vybudovať kanalizáciu na parcele registra „C“ č. 920/68 vo
vlastníctve obce Štitáre na základe predloženej projektovej dokumentácie stavebníkom
Mariánom Šmidákom.
K bodu č. 11.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Zásady odmeňovania poslancov
Obce Štitáre na rok 2018.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za
schválenie Zásad odmeňovania poslancov na rok 2018.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Zásady odmeňovania
poslancov Obce Štitáre na rok 2018.
K bodu č. 12.:
Starostka dala slovo hlavnému kontrolórovi Mgr. Jánovi Veteránimu, aby odprezentoval
stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Štitáre na rok 2018.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného
kontrolóra k rozpočtu obce Štitáre na rok 2018.

6

K bodu č. 13.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie Návrh rozpočtu Obce Štitáre na
rok 2018 a návrh rozpočtu na roky 2019 -2020.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k Návrhu rozpočtu Obce Štitáre na rok 2018 s navýšením výdavkovej položky 642001
Transfery dotácie z rozpočtu obce pre Csemadok o 200,- Eur ( v zmysle bodu rokovania č. 6 )
na úrovni kategórie a berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Štitáre na roky 2019 - 2020,
ďalej obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 4, od. 5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce počnúc rokom 2018 bez programovej
štruktúry.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie Návrhu rozpočtu
Obce Štitáre na rok 2018 s navýšením výdavkovej položky 642001 Transfery dotácie
z rozpočtu obce pre Csemadok o 200,- Eur ( v zmysle bodu rokovania č. 6 ) na úrovni
kategórie a berie na vedomie návrh rozpočtu Obce Štitáre na roky 2019 - 2020, ďalej obecné
zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle § 4, od. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie
a predkladanie rozpočtu obce počnúc rokom 2018 bez programovej štruktúry.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje rozpočet Obce Štitáre
na rok 2018 s navýšením výdavkovej položky 642001 Transfery dotácie z rozpočtu obce pre
Csemadok o 200,- Eur ( v zmysle bodu rokovania č. 6 ) na úrovni kategórie a berie na
vedomie návrh rozpočtu Obce Štitáre na roky 2019 - 2020, ďalej obecné zastupiteľstvo
schvaľuje v zmysle § 4, od. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. zostavenie a predkladanie
rozpočtu obce počnúc rokom 2018 bez programovej štruktúry.
K bodu č. 14.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 2/2017
o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre –
Zmeny a doplnky č. 2.
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Poslanci Ing. Daniel Pindeš a Peter Hörik navrhujú neodsúhlasiť VZN č. 2/2017 o vyhlásení
záväzných častí územného plánu obce Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2. pokiaľ sa nevytvorí na
základe geometrického plánu komunikácia v požadovanej šírke a pokiaľ sa nezavkladuje
zápis na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v prospech vlastníctva obce Štitáre na
miestnu účelovú komunikáciu Zámoyského, tak ako sa dohodlo na pracovnej porade dňa
25.10.2017 s vlastníkmi priľahlých pozemkov.
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za návrh neodsúhlasiť VZN č.
2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2.
pokiaľ sa nevytvorí na základe geometrického plánu komunikácia v požadovanej šírke
a pokiaľ sa nezavkladuje zápis na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v prospech
vlastníctva obce Štitáre na miestnu účelovú komunikáciu Zámoyského, tak ako sa dohodlo na
pracovnej porade dňa 25.10.2017 s vlastníkmi priľahlých pozemkov.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Ing. Jozef Cilling
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neodsúhlasilo VZN č. 2/2017
o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2. pokiaľ sa
nevytvorí na základe geometrického plánu komunikácia v požadovanej šírke a pokiaľ sa
nezavkladuje zápis na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v prospech vlastníctva obce
Štitáre na miestnu účelovú komunikáciu Zámoyského, tak ako sa dohodlo na pracovnej
porade dňa 25.10.2017 s vlastníkmi priľahlých pozemkov.
K bodu č. 15.:
Starostka informovala prítomných o harmonogramu spoločenských akcií na rok 2018 v obci
Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k harmonogramu spoločenských akcií na rok 2018 v obci Štitáre.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhol zrušiť obecnú zabíjačku z dôvodu malého záujmu..
Poslanec Ing. Jozef Cilling sa vyjadril, že je za to, aby sa v spoločenských akciách a
tradíciách pokračovalo a nerušili sa.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za schválenie
harmonogramu spoločenských akcií na rok 2018 v obci Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
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zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje harmonogram
spoločenských akcií na rok 2018 v obci Štitáre.
K bodu č. 16.:
Starostka informovala prítomných o harmonograme vývozu KO v roku 2018. Ďalej
informovala, že tento bol doručený do schránok všetkých domácností a vlastníkom
nehnuteľností bude obec zasielať poštou.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie harmonogram vývozu KO
v roku 2018.
K bodu č. 17.:
Starostka informovala prítomných o podaných projektoch na dotácie na rok 2018:
a) ČOV a kanalizácia – napojenie až do čističky
b) POD – výsadba na cintoríne podľa projektovej dokumentácie
c) PPA Ministerstvo pôdohospodárstva:
a. opatrenie 7.4 Rekonštrukcia domu smútku (opakovane)
b. opatrenie 7.4 Rozšírenie kamerového systému
d) Ministerstvo vnútra – budovanie kamerového systému
e) NSK – kultúra, šport
f) MAS chodník pri kostole
Starostka ďalej informovala o úspešnom zúčtovaní projektov a dotácií za rok 2017:
a) ČOV a kanalizácia 2017
b) NSK – kultúra, šport, cestovný ruch-publikácia
c) POD – odvodňovací kanál
Starostka ďalej informovala, že z NR SR prišla informácia pre užívateľov náhradných
pozemkov, že v lehote do 28.02.2018 je potrebné požiadať o vydanie nového rozhodnutia.
Užívatelia –PHSR v k. ú. Dolné Štitáre boli písomne informovaní.
Starostka ďalej informovala o zvýšení správnych poplatkov, a to za overovanie z 1,50 Eur na
2,00 Eur s účinnosťou od 01.01.2018 a informovala o výzve opatrenie 7.2 Rekonštrukcia MK
výzva na ulice Jókayho a Pod Žibricou, na ktoré rozhodnutie obec čaká.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak
ako odzneli v bode rôzne.
K bodu č. 18.:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
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Slavomír Mokráš sa pýtal, čo bude s budovaním kanalizačných prípojok na ulici Jókayho,
nakoľko nesúhlasí so zameraním dĺžky prípojky k jeho pozemku.
Starostka sa vyjadrila, že sa momentálne kanalizačné prípojky neriešia, nakoľko obec naďalej
čaká na rozhodnutie ohľadne dotácie na asfaltovanie miestnych komunikácií. Až po obdržaní
rozhodnutia sa bude pokračovať.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak
ako odzneli v diskusii.
K bodu č. 19.:
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie všetkých prijatých
uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila s prianím pekných sviatkov.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Stanislav Brath ....................................................
Ing. Jozef Cilling

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

11.12.2017

Vyvesené:
Zvesené:

15.12.2017
30.12.2017

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