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

ZÁPISNICA
Z 5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 03. novembra 2016
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 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní 5
poslanci, tým je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým spôsobom a poslancom
doručený spolu s materiálmi na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva v
Štitároch navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Jozef Cilling
 p. poslanca:
Peter Hörik
a za zapisovateľku zápisnice :
Valéria Nagyová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a 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. Jozef Cilling a Peter Hörik 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 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 a 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. Bc Milota Magová poslankyňa za člena. Zároveň požiadala predsedu
a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3.:
Poslanci nevzniesli žiadne návrhy ani podnety.
K bodu č. 4: Schválenie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
s nasledujúcimi bodmi:

5. zasadnutia OZ na deň 03.11.2016

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Interpelácie
Schválenie programu zasadnutia
Odsúhlasenie zmluvy o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného:
16/1368/1613400005-ZoS/VB
6. Žiadosť o úpravu terénu nad lokalitou ul. Ku Gáborke od vlastníkov chatovej lokality
Ku Gáborke
7. Žiadosť LKT Building s.r.o. o refinancovanie nákladov
8. Informácia o povinnosti obce v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi – zriadenie komisie
9. Informácia o prekládke verejného osvetlenia na ul. Viničná
10. Informácia o vykonaní úprav miestnych komunikácií na ul. Fábryho, Pohranická,
Viničná a Pod Agátmi
11. Informácia o zrealizovaní elektrických prípojok a verejného vodovou na ul. Viničná
12. Žiadosť na úpravu miestnej komunikácie na ul. Zámoyského a Sopros II.
13. Informácia o vykonaní terénnej obhliadky 23.09.2016 Odborom opravných
prostriedkov Okresného úradu v Nitre za účelom zistenia zastavanosti odsúhlasených
lokalít ÚP Obce
14. Odsúhlasenie ZaD č. 2/2016 k Územnému plánu obce
15. Prejednanie zmluvy ZNR02132016099
16. Prerokovanie upozornenia prokurátora
1.
2.
3.
4.
5.

17. Rôzne
18. Diskusia
19. Schválenie prijatých uznesení
20. Záver
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať
o schválenie programu 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
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 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený.
K bodu č. 5.:
Starostka predložila poslancom obecného zastupiteľstva návrh Zmluvy o zriadení vecných
bremien ev. č. oprávneného: 16/1368/1613400005-ZoS/VB podľa § 151n a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou Štitáre
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B na
zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
predmetom ktorého je povinnosť vlastníka parcely registra „C“ č. 1052/154 o výmere 368
m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Dolné Štitáre, obec
Štitáre, okres Nitra na základe LV č. 1. Povinný ako vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť
na zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 96/2016 zo dňa
16.09.2016 zhotoviteľom GEOCENTRUM, s.r.o., J. Vuruma 4, 949 01 Nitra vstup, prechod a
prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami Západoslovenskou distribučnou, a. s. Bratislava, a ňou povereným osobám v
rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, za účelom užívania,
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavebných úprav elektroenergetickej stavby vrátane jej odstránenia, obmedzenia vyplývajúce
zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a v povinnosti strpieť
ochranné pásmo elektroenergetických zariadení podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov. Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať
o schválenie Zmluvy o zriadení vecných bremien ev. č. oprávneného: 16/1368/1613400005ZoS/VB podľa § 151n a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi Obcou Štitáre a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B na zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská
distribučná, a. s. Bratislava predmetom ktorého je povinnosť vlastníka parcely registra „C“ č.

1052/154 o výmere 368 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie
Dolné Štitáre, obec Štitáre, okres Nitra na základe LV č. 1. Povinný ako vlastník
nehnuteľnosti je povinný strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom
v geometrickom pláne č. 96/2016 zo dňa 16.09.2016 zhotoviteľom GEOCENTRUM, s.r.o., J.
Vuruma 4, 949 01 Nitra vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými
dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami Západoslovenskou distribučnou, a. s.
Bratislava, a ňou povereným osobám v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon
povolenej činnosti, za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy,
rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetickej
stavby vrátane jej odstránenia, obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov a v povinnosti strpieť ochranné pásmo
elektroenergetických zariadení podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov. Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne.
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 Zmluvu o zriadení vecných
bremien ev. č. oprávneného: 16/1368/1613400005-ZoS/VB podľa § 151n a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou Štitáre
a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3879/B na
zriadenie vecného bremena v prospech Západoslovenská distribučná, a. s. Bratislava
predmetom ktorého je povinnosť vlastníka parcely registra „C“ č. 1052/154 o výmere 368 m2,
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Dolné Štitáre, obec Štitáre,
okres Nitra na základe LV č. 1. Povinný ako vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť na
zaťaženej nehnuteľnosti v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 96/2016 zo dňa
16.09.2016 zhotoviteľom GEOCENTRUM, s.r.o., J. Vuruma 4, 949 01 Nitra vstup, prechod a
prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a
mechanizmami Západoslovenskou distribučnou, a. s. Bratislava, a ňou povereným osobám v
rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, za účelom užívania,
prevádzkovania, údržby, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akýchkoľvek iných
stavebných úprav elektroenergetickej stavby vrátane jej odstránenia, obmedzenia vyplývajúce
zo zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a v povinnosti strpieť
ochranné pásmo elektroenergetických zariadení podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike a o zmene niektorých zákonov. Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne.
K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o úpravu terénu nad lokalitou ul. Ku
Gáborke od vlastníkov nehnuteľností v chatovej oblasti Ku Gáborke. Ide o lokalitu kde bolo
vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby IBV majerské Lúky Štitáre na výstavbu 22
rodinných domov zo dňa 22.8.2016, investorom je Reality Cimrák s.r.o Nitra. Medzi
nehnuteľnosťami investora a chatovou oblasťou je prístupová komunikácia vo veľmi zlom

stave, kde z lesov steká voda. Táto prístupová komunikácia bola už niekoľko krát upravovaná
Štátnymi lesmi aj obcou. Vlastníci nehnuteľností v chatovej oblasti žiadajú od obce aby
vyvolala stretnutie so zástupcami Štátnych lesov na doriešenie možnosti odvodnenia
dažďovej vody formou žľabov do priekop. Dňa 6.10.2016 a následne 14.10.2016 prebehlo
stretnutie na obecnom úrade so zástupcom vlastníkov nehnuteľností z chatovej oblasti Ing.
Ruskom,so zástupcom Štátnych lesov Ing. Nyilasim ako aj so zástupcom Reality Cimrák
s.r.o. Zo strany Štátnych lesov bola prisľúbená obhliadka terénu technikmi a podľa možností
náprava vytvorením žľabov na odvodnenie daždovej vody z lesa do pôvodných rigolov tak,
aby nedochádzalo k zaplavovaniu nehnuteľností v chatovej oblasti Ku Gáborke.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie žiadosť
a informáciu o úpravu terénu nad lokalitou ul. Ku Gáborke od vlastníkov nehnuteľností
v chatovej oblasti Ku Gáborke.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o dohodu spoločnosti LKT Building
s.r.o. Nitra o refinancovanie nákladov na vybudovanie kanalizácie pre rodinné domy vo
výstavbe v počte 16 na ul. Pod Agátmi. Investor vybavuje aj miestnu komunikáciu medzi
rodinnými domami na vlastné náklady spolu so všetkými inžinierskymi sieťami.
Starostka informovala, že navrhovanú dohodu o refinancovaní kanalizácie v tejto lokalite nie
je možné v súčasnosti akceptovať do dokončenia pôvodného projektu kanalizácie obce,
nakoľko žiadosť o dotáciu na odkanalizovane obce možno podať každoročne iba jednu na
Environmentálny fond , obec má zámer o vybudovanie kanalizácie pôvodne schváleného
projektu a následne bude riešiť nové časti vybudovaných lokalít.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať
o nesúhlase o refinancovanie nákladov spoločnosti LKT Building s.r.o. Nitra na vybudovanie
kanalizácie pre rodinné domy vo výstavbe v počte 16 na ul. Pod Agátmi.
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 nesúhlas
s refinancovaním nákladov spoločnosti LKT Building s.r.o. Nitra na vybudovanie kanalizácie
pre rodinné domy vo výstavbe v počte 16 na ul. Pod Agátmi.
K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o povinnosti obce v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi vykonať kontroly požiarnej ochrany u podnikateľských subjektov
v obci Štitáre. V zmysle § 15 ods. 2 cit. Zákona obec môže ustanoviť preventivára požiarnej

ochrany obce s odbornou spôsobilosťou – obec má túto povinnosť riešenú dodávateľsky.
V zmysle § 24 ods. 2 cit. Zákona obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolnú skupinu. Starostka navrhla nasledovných členov komisie – za dodávateľa p.
Žák a za obec zamestnankyňa OcU p. Nagyová.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie členov komisie na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol – za
dodávateľa p. Žák a za obec zamestnankyňa OcU p. Nagyová a zároveň dala hlasovať
o zrušenie uznesenia č.45/2015.
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 v zmysle § 24 ods. 2 cit. Zákona
obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolnú skupinu
v zložení – za dodávateľa p. Žák a za obec zamestnankyňa OcU p. Nagyová. Týmto sa ruší
pôvodné uznesenie č. 45/2015 zo dňa 30.06.2015.
K bodu č. 9.:
Starostka prítomných informovala o požiadavke vlastníkov nehnuteľností na ul. Viničná o
prekládku verejného osvetlenia, nakoľko 2 osvetľovacie telesá a stĺpy boli umiestnené na ich
pozemkoch. Táto situácia vznikla z dôvodu zabratia miestnej komunikácie vlastníčkou p.
Šrankovou, ktorej nehnuteľnosť bola oplotená nesprávne v šírke 1,8 m. do miestnej
komunikácie.
Po zameraní bol zistený skutkový stav, následne bola vyzvaná na odstránenie plotu do
pôvodného stavu nehnuteľnosti. Po dohode s dodávateľom spoločnosťou SE Predaj, ktorý
realizoval túto investičnú činnosť sa uskutočnilo v mesiaci október premiestnenie
osvetľovacích telies ako aj kabeláž na druhú stranu ulice. Vybudovanie verejného osvetlenia
stálo obec 4.494,000 Eur, ktoré obec spláca v rámci podpísanej zmluvy so spoločnosťou SE
Predaj. Prebehlo aj ďalšie pracovné stretnutie s dotknutými vlastníkmi nehnuteľností, kde
starostka informovala ,že i napriek ich požiadavke o premiestnení osvetľovacích telies šírka
miestnej komunikácie na vybudovanie dvojprúdovej cesty je nevyhovujúca šírka. Bude
potrebné, aby bola rozšírená min. na 5,5 m. na rozšírenie územného plánu pre výstavbu
rodinných domov.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie požiadavku
o prekládke verejného osvetlenia.

K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o vykonaných úpravách miestnych komunikácií ul.
Fábryho, kde bolo navozených 20 ton frézovaného asfaltu a ul. Pohranická, Viničná a Pod
Agátmi, ktoré boli upravené navozením , zhutnením a zvalcovaním kameniva .
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie úpravy
miestnych komunikácií ul. Fábryho, Pohranická, Viničná a Pod Agátmi.
K bodu č. 11.:
Starostka informovala o vybudovaní verejného vodovodu a zriadení elektrických prípojok na
ul. Viničná na základe predložených projektov. Rozšírenie verejného vodovodu, zriadenie
elektrifikácie a elektrických prípojok bolo vykonané na náklady vlastníkov priľahlých
nehnuteľností.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie rozšírenie
verejného vodovodu, zriadenie elektrifikácie a elektrických prípojok na náklady vlastníkov
priľahlých nehnuteľností.
K bodu č. 12:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od vlastníkov priľahlých nehnuteľností
o úpravu miestnej komunikácie ul. Zámoyského a prístupovej komunikácie do chatovej
oblasti Söprös II., nakoľko tieto sú značne poškodené a neprejazdné. Zámoyského ulica bola
údajne poškodená vlastníčkou nehnuteľností p. Farmanovou, ktorá robila úpravy svojich
pozemkov navážaním makadamu. Úpravy na oboch komunikáciách sa vykonajú navozením
a zhutnením kameniva.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie úpravy miestnej komunikácie ul. Zámoyského a prístupovej komunikácie do
chatovej oblasti Söprös II, navozením a zhutnením kameniva.
Poslanec Peter Hörik vyjadril súhlas s úpravou komunikácií, nakoľko pôvodne financovali
úpravu miestnej komunikácie ul. Zámoyského občania, ktorí tam bývajú.
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 úpravy miestnej komunikácie ul.
Zámoyského a prístupovej komunikácie do chatovej oblasti Söprös II, navozením
a zhutnením kameniva.

K bodu č. 13:
Starostka informovala prítomných o vykonaní terénnej obhliadky dňa 23.09.2016 Odborom
opravných prostriedkov Okresného úradu Nitra za účelom zistenia zastavanosti
odsúhlasených lokalít Územného plánu obce Štitáre. Terénnej obhliadky sa zúčastnil vedúci
odboru opravných prostriedkov Okresného úradu v Nitre Ing. Straňák, ktorý žiadal
o predloženie stavebného povolenia na miestne komunikácie ul. Viničná a Zámoyského. Na
lokalitu Zámoyského a Slnečná ulica bolo vydané rozhodnutie na výstavbu miestnych
komunikácií v roku 2010 spol. Akropolis. Zo strany obce nie je momentálne rentabilné
pripravovať miestne komunikácie asfaltovaním ak nie sú vybudované všetky inžinierske siete
a prípojky a na tejto lokalite prebieha výstavba rodinných domov a tým dochádza k ich
ničeniu. Starostka ďalej informovala, že aj miestna komunikácia je stavba a vzťahujú sa na ňu
podmienky v zmysle stavebného zákona. Musí byť vyhotovená projektová dokumentácia
a následne vydané povolenie, až potom je možné takúto komunikáciu užívať.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie informácie
o vykonanej terénnej obhliadke zo dňa 23.09.2016 Odborom opravných prostriedkov
Okresného úradu Nitra za účelom zistenia zastavanosti odsúhlasených lokalít Územného
plánu obce Štitáre.
K bodu č. 14:
Starostka informovala prítomných, že prebehli rokovania s vedúcim odboru opravných
prostriedkov Okresného úradu Nitra Ing. Straňákom ohľadne záujmových lokalít na výstavbu
rodinných domov.
Navrhuje do zmien a doplnkov č.2 k územnému plánu obce Štitáre rozšírenie o lokalitu 6b,
ktorá bola schválená v ZAD k ÚP v roku 2012 a v roku 2014 pri schválení územného plánu
obce vypustená, ďalej lokalitu časti 8 a výhľadovú časť 17 na individuálnu bytovú výstavbu.
Je potrebné vyčleniť z rozpočtu na rok 2017 výdavkovú položku na zmeny a doplnky č.
2/2016 k ÚP obce Štitáre vo výške 6.000,00 Eur.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie zadania Zmien a doplnkov č. 2/2016 k Územnému plánu obce Štitáre, na rozšírenie
územného plánu obce Štitáre o nové lokality 6b, časť 8 a časť 17 na individuálnu bytovú
výstavbu a za schválenie vytvorenia výdavkovej položky vo výške 6.000,00 Eur v rozpočte
obce na rok 2017.
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 zadanie Zmien a doplnkov č.
2/2016 k Územnému plánu obce Štitáre, na rozšírenie územného plánu obce Štitáre o nové

lokality 6b, časť 8 a 17 na individuálnu bytovú výstavbu a súčasne schvaľuje vytvorenie
výdavkovej položky vo výške 6.000,00 Eur v rozpočte obce na rok 2017.

K bodu č. 15:
Starostka informovala prítomných o prejednaní Zmluvy č. ZNR02132016099 s Envipakom
na pracovnej porade so zástupcom Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber
a nakladanie s odpadmi so zástupcom PZO Ing. Bakytom. Poslancom bol vysvetlený postup
s nakladaním separovaného a komunálneho odpadu a výpočet nákladov na nakladanie
s odpadmi.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie informácie
poskytnuté zástupcom Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie
s odpadmi zo zástupcom PZO Ing. Bakytom.
K bodu č. 16:
Starostka informovala prítomných o prijatom upozornení prokurátora podľa § 28 odsek 1
zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkalo
nedostatkov Všeobecne záväzného nariadenia obce Štitáre č. 5/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a vyhovuje upozorneniu
prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších
predpisov týkajúcich sa Všeobecne záväzného nariadenia obce Štitáre č. 5/2015 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a príjme opatrenia, aby pri
prijímaní Všeobecne záväzného nariadenia obce Štitáre o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2017 bolo jeho znenie v súlade so
zákonom č. 582/2004 Z. z.
K bodu č. 17:
Starostka informovala prítomných o pripravovaných akciách do konca roka 2016:
- 13.11.2016 o 15,00 hod. Deň Seniorov
- 19.11.2016 krst CD a vystúpenie folklórnych skupín v Spoločenskom dome v Štitároch
/Krajské osvetové stredisko Nitra/
- 26.11.2016 Katarínska zábava organizovaná členskou základňou Csemadok
- 11.12.2016 Mikuláš pre deti v Spoločenskom dome v Štitároch
Starostka ďalej informovala o podaných žiadostiach o dotácie:
1/ kde obec neparticipuje žiadnou spoluúčasťou – žiadosť o dotácie z NSK na šport,
kultúru a cestovný ruch.
2/ kde obec participuje spoluúčasťou min. vo výške 5 % z výšky poskytnutej dotácie:
- POD 2017 – odvodňovací rigol na Fábryho ul. vo výške 5.000,00 Eur so spoluúčasťou
301,64 € – obec dala vyhotoviť zameranie cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie

-

na odvodnenie ulice Fábryho,
Environmentálny fond na rok 2017 – vo výške 700 tis.€, so spoluúčasťou 40 tis.€,
kanalizácia a ČOV na rok 2017
Cezhraničný projekt Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko, spolupráca s obcami
Dorog z Maďarska, obcou Žirany a Štitáre – v projekte je realizácia 3 športových podujatí
/ turistika, beh a cyklistika /v rokoch 2017 a 2018 a vybudovanie zastrešenia pódia pri
Spoločenskom dome. Celková dotácia na všetky akcie pre obec na roky 2017 a 2018 by
bola 60 tis. € so spoluúčasťou 2.658,75 €.

Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie podania žiadostí o dotácie:
1/ kde obec neparticipuje žiadnou spoluúčasťou – žiadosť o dotácie z NSK na šport, kultúru
a cestovný ruch.
2/ kde obec participuje spoluúčasťou min. vo výške 5 % z výšky poskytnutej dotácie:
- POD 2017 – odvodňovací rigol na Fábryho ul. vo výške 5.000,00 Eur so spoluúčasťou
301,64 € – obec dala vyhotoviť zameranie cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie
na odvodnenie ulice Fábryho,
- Environmentálny fond na rok 2017 – vo výške 700 tis.€, so spoluúčasťou 40 tis.€,
kanalizácia a ČOV na rok 2017
- Cezhraničný projekt Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko, spolupráca s obcami
Dorog z Maďarska, obcou Žirany a Štitáre – v projekte je realizácia 3 športových podujatí
/ turistika, beh a cyklistika /v rokoch 2017 a 2018 a vybudovanie zastrešenia pódia pri
Spoločenskom dome. Celková dotácia na všetky akcie pre obec na roky 2017 a 2018 by
bola 60 tis. € so spoluúčasťou 2.658,75 €.
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 podanie žiadostí o dotácie:
1/ kde obec neparticipuje žiadnou spoluúčasťou – žiadosť o dotácie z NSK na šport, kultúru
a cestovný ruch.
2/ kde obec participuje spoluúčasťou min. vo výške 5 % z výšky poskytnutej dotácie:
- POD 2017 – odvodňovací rigol na Fábryho ul. vo výške 5.000,00 Eur so spoluúčasťou
301,64 € – obec dala vyhotoviť zameranie cesty a vypracovanie projektovej dokumentácie
na odvodnenie ulice Fábryho,
- Environmentálny fond na rok 2017 – vo výške 700 tis.€, so spoluúčasťou 40 tis.€,
kanalizácia a ČOV na rok 2017
- Cezhraničný projekt Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko, spolupráca s obcami
Dorog z Maďarska, obcou Žirany a Štitáre – v projekte je realizácia 3 športových podujatí
/ turistika, beh a cyklistika /v rokoch 2017 a 2018 a vybudovanie zastrešenia pódia pri
Spoločenskom dome. Celková dotácia na všetky akcie pre obec na roky 2017 a 2018 by
bola 60 tis. € so spoluúčasťou 2.658,75 €.

K bodu č. 18:
V diskusii vystúpili:
p. Ing.Ment Marián – kto bude gestor pri riešení miestnych komunikácií a zameraní pri
rozšírení územného plánu v lokalite 6b, keď nedosahujú šírku ani 5,5 m
p. Starostka – je potrebné vypracovanie štúdií, doriešiť vlastníctva SR komunikácie v tejto
lokalite – navrhujem v januári pracovnú poradu s vlastníkmi dotknutých pozemkov aj
s poslancami, nakoľko teraz nie je možné riešiť tieto záležitosti
P. Buday – budeme sa musieť dohodnúť na pracovnej porade, znečisťovanie MK bude
permanentné pokiaľ nebude spevnená – asfaltová. Kamenistá cesta sa nedá upraviť,
pozametať.
p. Varga – nemáme také veľké pozemky aby sme z nich mohli aj darovať obci na cestu
P. Ing. Milan Maga - podiel z pozemkov na cesty rovnako všetci – finančný podiel aj
vlastníkov na Zámoyského ulici, ktorí si nemôžu odčleniť časť z pozemkov, nakoľko majú
postavené ploty
P. Pócsik z Čechyniec - obec nám nič nedaruje, som za to, aby obec odkúpila pozemky na
cestu za rozumnú cenu
Poslanec Ing. Jozef Cilling – obec nemá na to peniaze aby odkupovala od súkromných
vlastníkov pozemky na vytvorenie komunikácií, je to v záujme nových staviteľov, vlastníkov
Poslanec Ing. Daniel Pindeš – my sme si už kupovali pozemky na Pohranickej ulici s tým, že
naša strana 3 m daruje obci bezodplatne na komunikáciu. Čo sme aj spravili.
Na všetky dotazy a podnety bolo starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou zodpovedané.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie tak, ako
odzneli v diskusii.
K bodu č. 19.:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva 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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté
uznesenia.

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Jozef Cilling

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

Peter Hörik

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

03.11.2016

Vyvesené:
Zvesené:

11.11.2016
27.11.2016

