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

ZÁPISNICA
Z 1. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 12. marca 2018
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 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní štyria
poslanci. Poslankyňa Bc. Milota Magová je ospravedlnená z dôvodu PN. 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 1. 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 - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, 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 obecného
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zastupiteľstva v tomto zložení: predseda návrhovej komisie: Ing. Daniel Pindeš a člen
návrhovej komisie: Peter Hörik.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Starostka dala hlasovať
o návrh na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslanec Ing. Daniel Pindeš bol schválený ako predseda
návrhovej komisie a p. poslanec Peter Hörik za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena
návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program 1. zasadnutia OZ na deň 12.03.2018.
Na návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša sa do programu rokovania Obecného zastupiteľstva
dopĺňa nasledovný bod:
- bod č. 5/ Informácia o plnení uznesení z predošlého zastupiteľstva
Na návrh poslanca Petra Hörika sa do programu rokovania Obecného zastupiteľstva dopĺňa
nasledovný bod:
- bod č. 6/ Vypracovanie hydrogeologického prieskumu na výdatnosť vody v obci Štitáre
Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Ďalej na návrh starostky sa do programu rokovania Obecného zastupiteľstva dopĺňajú
nasledovné body:
- bod č. 13/ sa dopĺňa o informáciu o schválenej dotácii na miestne komunikácie Jókayho
a Pod Žibricou
- bod č. 14/ Odsúhlasenie zmeny rozpočtu v príjmovej časti – výnos dane z príjmu
poukázaný územnej samospráve
Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené následne dala hlasovať
o návrh programu zasadnutia OZ s doplneniami ako celok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie poslancov
Informácia o plnení uznesení z predošlého zastupiteľstva
Vypracovanie hydrogeologického prieskumu na výdatnosť vody v obci Štitáre
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štitáre na I. polrok 2018
Odsúhlasenie Dodatku č. 8 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa
16.02.2010 v znení dodatkov č. 1 – 7 v mestskej autobusovej doprave
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9. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Štitáre - Zmeny a doplnky č. 2
10. Odsúhlasenie vybavenia inventáru kuchynky v spoločenskom dome
11. Informácia o výberovom konaní na riaditeľa MŠ v Štitároch
12. Odsúhlasenie projektu na chodník popri Jeleneckej ulici
13. Informácie o naplánovaných investičných akciách na rok 2018 a informácia o
schválenej dotácii na miestne komunikácie Jókayho a Pod Žibricou
14. Odsúhlasenie zmeny rozpočtu v príjmovej časti – výnos dane z príjmu poukázaný
územnej samospráve
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Schválenie prijatých uznesení
18. Záver
Starostka dala hlasovať za schválenie programu 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený ako
celok nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie poslancov
Informácia o plnení uznesení z predošlého zastupiteľstva
Vypracovanie hydrogeologického prieskumu na výdatnosť vody v obci Štitáre
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štitáre na I. polrok 2018
Odsúhlasenie Dodatku č. 8 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa
16.02.2010 v znení dodatkov č. 1 – 7 v mestskej autobusovej doprave
9. Schválenie návrhu VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Štitáre - Zmeny a doplnky č. 2
10. Odsúhlasenie vybavenia inventáru kuchynky v spoločenskom dome
11. Informácia o výberovom konaní na riaditeľa MŠ v Štitároch
12. Odsúhlasenie projektu na chodník popri Jeleneckej ulici
13. Informácie o naplánovaných investičných akciách na rok 2018 a informácia o
schválenej dotácii na miestne komunikácie Jókayho a Pod Žibricou
14. Odsúhlasenie zmeny rozpočtu v príjmovej časti – výnos dane z príjmu poukázaný
Územnej samospráve
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Schválenie prijatých uznesení
18. Záver
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K bodu č. 4.:
Zo strany poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli vznesené žiadne
interpelácie.

K bodu č. 5.:
Starostka podala informáciu o plnení schválených uznesení z predchádzajúceho
zastupiteľstva konaného 11.12.2017 a to uznesení č. 61/2017, 62/2017, 63/2017, 66/2017,
67/2017, 69/2017, 70/2017, 71/2017 a 75/2017.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení
schválených uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného 11.12.2017 a to uznesení
č. 61/2017, 62/2017, 63/2017, 66/2017, 67/2017, 69/2017, 70/2017, 71/2017 a 75/2017.

K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o návrhu poslanca Petra Hörika na vypracovanie
hydrogeologického prieskumu na výdatnosť vody v obci Štitáre.
Starostka navrhuje aby bolo prevádzkovateľom obecného vodovodu Ing. Jozefom Vyskočom,
Ekostaving vykonané verejné obstaranie na vypracovanie hydrogeologického prieskumu
výdatnosti vody vodného zdroja v obci Štitáre. Na základe predloženého obstarania sa
rozhodne obecné zastupiteľstvo o vypracovaní hydrogeologického prieskumu na výdatnosť
vody v obci Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Následne dala hlasovať
za návrh vykonania verejného obstarania prevádzkovateľom obecného vodovodu Ing.
Jozefom Vyskočom Ekostaving na zabezpečenie vypracovania hydrogeologického prieskumu
výdatnosti vody vodného zdroja v obci Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie verejného obstarania
prevádzkovateľom obecného vodovodu Ing. Jozefom Vyskočom Ekostaving na zabezpečenie
vypracovania hydrogeologického prieskumu výdatnosti vody vodného zdroja v obci Štitáre.
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K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Štitáre na I. polrok 2018. K návrhu neboli prijaté žiadne písomné pripomienky.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Obce Štitáre na I. polrok 2018.

K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o prijatom Dodatku č. 8 k Zmluve o službách vo verejnom
záujme zo dňa 16.2.2010 v znení dodatkov č. 1 – 7 v mestskej autobusovej doprave na úhradu
zálohovej platby vo výške 10.000,- Eur na rok 2018.
Na základe písomnej požiadavky poslanca Ing. Stanislava Bratha, ktorý žiadal informáciu
o výške tržieb na linke č. 27 za rok 2017, ak je možné aj za roky 2016 a 2015 a akým kľúčom
sa rozrátavali náklady na jednotlivé obce (na jeden km výkonu). Starostka odstúpila túto
písomnú požiadavku zástupcovi poskytovateľa dopravných služieb ARRIVA, a. s. Nitra,
ktorý zaslal písomné vyjadrenie a prepočty nákladov a výnosov za roky 2015, 2016
a predbežne za rok 2017 a zástupca sa osobne zúčastnil na pracovnej porade obecného
zastupiteľstva, kde podal vysvetlenie na uvedenú požiadavku.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za
schválenie Dodatku č. 8 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 16.2.2010 v znení
dodatkov č. 1 – 7 v mestskej autobusovej doprave na úhradu zálohovej platby vo výške
10.000,- Eur na rok 2018.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 3 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Ing. Stanislav Brath
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok č. 8 k Zmluve
o službách vo verejnom záujme zo dňa 16.2.2010 v znení dodatkov č. 1 – 7 v mestskej
autobusovej doprave na úhradu zálohovej platby vo výške 10.000,- Eur na rok 2018.

K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných, že na základe návrhu odročenia bodu programu Schválenie VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre - Zmeny
a doplnky č. 2 poslancami Petra Hörika a Ing. Daniela Pindeša dáva hlasovať o odročenie do
splnenia uznesenia č. 70/2017 zo dňa 11.12.2017, pokiaľ sa nevytvorí nová miestna
komunikácia Zámoyského na základe geometrického plánu v požadovanej šírke a pokiaľ sa
nezavkladuje zápis právneho prevodu na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v prospech
5

vlastníctva obce Štitáre, tak ako sa dohodlo na pracovnej porade 25.10.2017 s vlastníkmi
priľahlých pozemkov.
Starostka informovala o krokoch ktoré sú potrebné k právnemu prevodu uvedených
nehnuteľností a stave rokovania s vlastníkmi priľahlých nehnuteľností.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, následne dala hlasovať
za schválenie odročenia návrhu VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu
obce Štitáre - Zmeny a doplnky č. 2 do splnenia uznesenia č. 70/2017 zo dňa 11.12.2017
pokiaľ sa nevytvorí nová miestna komunikácia Zámoyského na základe geometrického plánu
v požadovanej šírke a pokiaľ sa nezavkladuje zápis právneho prevodu na Okresnom úrade
Nitra, katastrálny odbor v prospech vlastníctva obce Štitáre, tak ako sa dohodlo na pracovnej
porade 25.10.2017 s vlastníkmi priľahlých pozemkov.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje odročenie návrhu VZN č. 2/2017
o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre - Zmeny a doplnky č. 2 do splnenia
uznesenia č. 70/2017 zo dňa 11.12.2017 pokiaľ sa nevytvorí nová miestna komunikácia
Zámoyského na základe geometrického plánu v požadovanej šírke a pokiaľ sa nezavkladuje
zápis právneho prevodu na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor v prospech vlastníctva
obce Štitáre, tak ako sa dohodlo na pracovnej porade 25.10.2017 s vlastníkmi priľahlých
pozemkov.
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o nevyhnutnosti zabezpečenia uskladnenia inventáru
a vybavenia kuchynky Spoločenského domu. Z uvedeného dôvodu navrhuje odsúhlasenie
vyhotovenia uzamykateľných vstavaných skríň a vybavenia kuchyne umývačkou riadu. Na
základe vykonaného prieskumu bol daný návrh v cene 1200 Eur na skrine a 338,53 Eur na
umývačku riadu. Starostka ďalej navrhuje náklady uhradiť z prebytku rozpočtu obce
a vytvorenie rozpočtových podpoložiek interiérové vybavenie a prevádzkové zariadenia.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, následne dala hlasovať
za schválenie vyhotovenia uzamykateľných vstavaných skríň v cene 1200 Eur a vybavenia
kuchyne umývačkou riadu v cene 338,53 Eur z prebytku hospodárenia rozpočtu obce a to
vytvorením rozpočtových podpoložiek interiérové vybavenie a prevádzkové zariadenia vo
výdavkovej časti bežného rozpočtu.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie uzamykateľných
vstavaných skríň v cene 1200 Eur a vybavenia kuchyne umývačkou riadu v cene 338,53 Eur z
prebytku rozpočtu obce a to vytvorením rozpočtových podpoložiek interiérové vybavenie
a prevádzkové zariadenia vo výdavkovej časti bežného rozpočtu.
K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o prebiehajúcom výberovom konaní na riaditeľa
Materskej školy v Štitároch v zmysle § 4 odst. 1 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve. Termín podania prihlášok je 14.03.2018 do 12,00 hod. Táto informácia bola
zverejnená v tlači Nitrianske noviny, na web stránke obce a na úradnej tabuli.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výberovom
konaní na riaditeľa Materskej školy v Štitároch v zmysle § 4 odst. 1 Zákona č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve.

K bodu č. 12.:
Starostka informovala o návrhu vybudovania chodníka popri Jeleneckej ulici od cintorína
smerom na Kolíňany. Navrhuje vypracovať projektovú dokumentáciu v zmysle nových
právnych predpisov s úhradou z prebytku rozpočtu obce a zároveň dala návrh na možnosť
rozšírenia chodníka až k cintorínu, kde je potrebné právne vysporiadať nehnuteľnosti parcely
registra „C“ č. 22 na základe LV č. 1627, katastrálne územie Dolné Štitáre s výmerou 404 m2
v spoluvlastníctve Pócsiková Aurélia v podiele 1/6 z celku, Ácsová Adriana v podiele 2/3
z celku a Šranková Erika v podiele 1/6 z celku. Zo strany vlastníkov už bola podaná žiadosť
o predaj tejto parcely za 20,-€ /m2. Prítomní poslanci navrhujú odkúpiť za uvedenú cenu po
osobnom jednaní s jednotlivými vlastníkmi. Prisľúbili osobné jednanie s dotknutými
vlastníkmi o možnosti právneho prevodu nehnuteľnosti alebo jej časti na obec Štitáre
z dôvodu vybudovania chodníka pre peších a neskôr vybudovanie parkoviska.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, následne dala hlasovať
za schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka až k cintorínu
v zmysle nových právnych predpisov s úhradou z prebytku rozpočtu obce s vytvorením
rozpočtovej položky 716 vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Na základe osobného
jednania s vlastníkmi dotknutej nehnuteľnosti parcely registra „C“ č. 22 na základe LV č.
1627, katastrálne územie Dolné Štitáre výmerou 404 m2 v spoluvlastníctve Pócsiková Aurélia
v podiele 1/6 z celku, Ácsová Adriana v podiele 2/3 z celku a Šranková Erika v podiele 1/6
z celku za cenu 20,-€/m2.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vypracovanie projektovej
dokumentácie na výstavbu chodníka pri Jeleneckej ulici až k cintorínu v zmysle nových
právnych predpisov s úhradou z prebytku hospodárenia rozpočtu obce s vytvorením
rozpočtovej položky 716 vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Na základe osobného
jednania s vlastníkmi dotknutej nehnuteľnosti parcely registra „C“ č. 22 na základe LV č.
1627, katastrálne územie Dolné Štitáre výmerou 404 m2 odkúpiť za cenu 20 €/m2 z prebytku
hospodárenia rozpočtu obce, ktorá je v spoluvlastníctve Pócsiková Aurélia v podiele 1/6
z celku, Ácsová Adriana v podiele 2/3 z celku a Šranková Erika v podiele 1/6 z celku.
K bodu č. 13.:
Starostka informovala prítomných o naplánovaných investičných akciách na rok 2018:
1/Starostka podala informáciu o naplánovaných investičných akciách na rok 2018. Navrhuje
po vykonaní verejného obstarávania na kanalizačné odbočenia na uliciach Jókayho a Pod
Žibricou zabezpečiť vyhotovenie kanalizačných odbočení po hranicu nehnuteľnosti
vlastníkov s trvalým pobytom na území obce Štitáre na základe projektovej dokumentácie z
rezervného fondu 45.909,23 €.
Obec vyhotoví kanalizačné odbočenia ostatným vlastníkom – bez trvalého pobytu na území
obce Štitáre - za platbu, ktorú uhradia zhotoviteľovi.
Následne obec zabezpečí výstavbu kanalizačných odbočení po hranicu nehnuteľnosti
vlastníkov aj na uliciach Kolíňanská a Pri Prameni, kde je už vybudovaná hlavná vetva
kanalizácie z rezervného fondu obce Štitáre po schválení záverečného účtu obce za rok 2017
za rovnakých podmienok ako na ulici Jókayho a Pod Žibricou pre občanov s trvalým pobytom
na území obce Štitáre. Obec zabezpečí výstavbu kanalizačných odbočení aj ostatným
vlastníkom – bez trvalého pobytu na území obce Štitáre - za platbu, ktorú uhradia
zhotoviteľovi .
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené , následne dala hlasovať
za schválenie vykonania verejného obstarávania na kanalizačné odbočenia a zabezpečenie
výstavby kanalizačných odbočení po hranicu nehnuteľnosti vlastníkov na ulici Jókayho, Pod
Žibricou do výšky 45.909,23 € z rezervného fondu obce Štitáre pre občanov s trvalým
pobytom na území obce Štitáre. Ostatným vlastníkom- bez trvalého pobytu na území obce
Štitáre- za platbu, ktorú uhradia zhotoviteľovi .
Kanalizačné odbočenia na uliciach Kolíňanská a Pri Prameni navrhuje riešiť za rovnakých
podmienok po schválení záverečného účtu obce za rok 2017 ako na ulici Jókayho a Pod
Žibricou, z uvedeného dôvodu navrhuje zmenu rozpočtu:
1.) príjmovú finančnú operáciu – zapojenie rezervného fondu do príjmov obce podpoložka 454 001 vo výške 45.909,23 €
2.) podpoložku 717 001 vo výške 45.909,23 € vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
z rezervného fondu
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vykonanie verejného
obstarávania na kanalizačné odbočenia a zabezpečenie výstavby kanalizačných odbočení po
hranicu nehnuteľnosti vlastníkov na ulici Jókayho, Pod Žibricou do výšky 45.909,23 € z
rezervného fondu obce Štitáre pre občanov s trvalým pobytom na území obce Štitáre.
Ostatným vlastníkom - bez trvalého pobytu na území obce Štitáre- za platbu, ktorú uhradia
zhotoviteľovi .
Kanalizačné odbočenia na uliciach Kolíňanská a Pri Prameni schvaľuje riešiť za rovnakých
podmienok po schválení záverečného účtu obce za rok 2017 ako na ulici Jókayho a Pod
Žibricou, z uvedeného dôvodu schvaľuje zmenu rozpočtu:
1.) príjmovú finančnú operáciu – zapojenie rezervného fondu do príjmov obce podpoložka 454 001 vo výške 45.909,23 €
2.) podpoložku 717 001 vo výške 45.909,23 € vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu
z rezervného fondu
2/ Starostka ďalej informovala o ďalších zámeroch obce v roku 2018
a) Vypracovanie projektovej dokumentácie na chodník Jelenecká ul.
b) Výstavba kaplnky na cintoríne
c) Budovanie kanalizačných odbočiek na ul. Jókayho, Pod Žibricou, Kolíňanská a Pri
Prameni
d) Vybudovanie chodníka popri Jeleneckej ul.
e) Rekonštrukcia fasády na budove Materskej školy
f) Výstavba miestnej komunikácie na ulici Jókayho
g) Výstavba miestnej komunikácie Pod Žibricou
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie tak, ako sú
uvedené v bode 13 – 2.
3/
Starostka ďalej informovala prítomných o prijatom Rozhodnutí o schválení žiadosti
o nenávratný finančný príspevok z opatrenia 7.2 na výstavbu a rekonštrukciu miestnych
komunikácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) vo výške
100.000 Eur na základe podanej žiadosti v roku 2016, kde bola vysúťažená suma na dielo na
105.000 Eur. Starostka navrhuje čiastku 5.000 Eur na spolufinancovanie uhradiť z prebytku
rozpočtu obce a zároveň navrhuje schváliť prekleňovací úver vo výške 100.000 Eur po
podpise zmluvy s EPFRV na dotáciu tohto projektu.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozhodnutie o schválení
žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrenia 7.2 na výstavbu a rekonštrukciu
miestnych komunikácií z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka
(EPFRV) vo výške 100.000 Eur na základe podanej žiadosti v roku 2016, kde bola
vysúťažená suma na dielo 105.000 Eur.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené , následne dala hlasovať
za schválenie spolufinancovania projektu na výstavbu miestnych komunikácií z EPFRV vo
výške 5.000 Eur z prebytku rozpočtu obce, zmenou rozpočtu – vytvorenie podpoložky
717 001 vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu a navrhuje schváliť prekleňovací úver vo
výške 100.000 Eur po podpise zmluvy s EPFRV na dotáciu tohto projektu.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 3 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Ing. Stanislav Brath
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovania projektu na
výstavbu miestnych komunikácií z EPFRV vo výške 5.000 Eur z prebytku rozpočtu obce,
zmenou rozpočtu – vytvorenie podpoložky 717 001 vo výdavkovej časti kapitálového
rozpočtu a schvaľuje prekleňovací úver vo výške 100.000 Eur po podpise zmluvy s EPFRV
na dotáciu tohto projektu.

K bodu č. 14:
Starostka informovala prítomných o zmene výnosu podielových daní poukázaných územnej
samospráve za rok 2018 z pôvodných 208.016 Eur na 226.999 Eur, t. j. navýšenie o 18.983
Eur.
Starostka navrhuje odsúhlasiť zmenu rozpočtu v príjmovej časti na podpoložke 111 003
Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve o 18.983 Eur.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, následne dala hlasovať
schválenie zmeny rozpočtu v príjmovej časti na podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov
poukázaných územnej samospráve o 18.983 Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu – zvýšenie
v príjmovej časti na podpoložke 111 003 Výnos dane z príjmov poukázaných územnej
samospráve o 18.983 Eur..
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K bodu č. 15.:
Starostka informovala prítomných o:
- možnosti poskytnutia dotácie pre ženskú spevácku skupinu Menyecskekórus
z NSK prostredníctvo OZ Žibrica na vydanie brožúrky k 15. výročiu založenia
- Obec v prípade úspešnosti dotácie z NSK plánuje vydať brožúrku - po stopách
našich predkov (financovanie z NSK – cestovný ruch)
- úspešných projektoch našich družobných obcí z Maďarska Küngös a Csitár
v oblasti cezhraničnej spolupráce
- O podanom projekte POD – výsadba na cintoríne
- O podaní projektu na MF na individuálne potreby obce
- V prípade úspešnosti žiadosti
o dotáciu ČOV pokračovanie v budovaní
kanalizácie
- O zistenom havarijnom stave domu smútku
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak
ako odzneli v bode rôzne.
K bodu č. 16.:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
Manželia Pócsikoví vystúpili ohľadne riešenia svojich nehnuteľností.
Horiková Anna sa zaujímala o čistenie nehnuteľnosti p. č. 1161/1 odsúhlasené väčšinovým
vlastníkom a zároveň vyjadrila poďakovanie obci za návrh riešenia výstavby kanalizačných
odbočiek.
V diskusii ďalej vystúpil poslanec Peter Hörik s požiadavkou o zverejňovaní informácie
o stavebných konaniach mimo drobných stavieb v katastrálnom území obce Štitáre
v nasledovnom rozsahu: lokalita, ulica, parcelné číslo, meno a priezvisko stavebníka, dátum
kedy bolo stavebné konanie začaté a kedy bolo stavebné povolenie vydané i napriek tomu, že
mu bolo na uvedenú požiadavku odpovedané listom dňa 8.2.2018.
Na všetky diskusné príspevky odpovedala pani starostka a na návrh p .poslanca p. Horika
pošle podnet na vyjadrenie sa k zákonnosti postupu obce Štitáre na Okresnú prokuratúru
Nitra.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak
ako odzneli v diskusii.
K bodu č. 17.:
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie všetkých prijatých
uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
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Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

12.03.2018

Vyvesené:
Zvesené:

19.03.2018
04.04.2018

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