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

ZÁPISNICA
ZO 4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 12. júna 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 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní všetci
poslanci. 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 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Renáta Godárová
 p. poslanca:
Katarína Kóšová
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 - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslankyne Renáta Godárová a Katarína Kóšová boli schválené 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: Ing. Daniel Pindeš a člen návrhovej komisie: Michal Beňo.
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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 - 5
za – 5 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanec Ing. Daniel Pindeš bol schválený ako predseda návrhovej komisie
a poslanec Michal Beňo člena. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej komisie, aby začali
svoju činnosť.

K bodu č. 3:
Starostka predstavila prítomným program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starostka oboznámila prítomných o zmenách v programe rokovania a to:
Na návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša sa bod č. 14 – Odsúhlasenie Rokovacieho poriadku Obecného
zastupiteľstva v Štitároch sťahuje z rokovania a odročuje sa do ďalšieho zasadnutia obecného
zastupiteľstva a bod Interpelácie žiada presunúť pred bod Rôzne.
Na návrh pani starostky posunúť bod č. 18 - Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 686,99 € z prebytku
rozpočtu na projekt Detské dopravné ihrisko v MŠ presúva pod bod č. 5 a bod č. 19 - Odsúhlasenie
čiastky 1.200,- € z prebytku rozpočtu na zabezpečenie výstavby betónového oplotenia pri detskom
dopravnom ihrisku na žiadosť rodiny Mincérovej sa presúva pod bod č. 6., z dôvodu účasti riaditeľky
MŠ, ktorá z rodinných dôvodov môže byť len na začiatku zasadnutia.
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.

Otvorenie
Určenie overovateľov, návrhovej komisie a zapisovateľa zápisnice
Odsúhlasenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia
Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 686,99 € z prebytku rozpočtu na projekt Detské dopravné
ihrisko v MŠ.
Odsúhlasenie čiastky 1.200,- € z prebytku rozpočtu na zabezpečenie výstavby betónového
oplotenia pri detskom dopravnom ihrisku na žiadosť rodiny Mincerovej.
Odsúhlasenie opravy strechy na dome smútku z dôvodu havarijného stavu
Žiadosť o vysporiadanie pozemkov na prístupovú cestu cez Bažantnicu
Žiadosť p. Mečiarovej, Fábryho 26 na osadenie dopravného zrkadla na ul. Fábryho križovatka
č. domov 26, 33, 35 a 36.
Žiadosť o zaradenie pozemku č. 1064/233 vo vlastníctve REAMIL group, s.r.o., Nitra do ÚP.
Odsúhlasenie návrhu na sprístupnenie softwaru mobilnej aplikácie z našej webovej stránky
Odsúhlasenie kúpy parciel č. 870/63 a 870/64 pod ihriskom vo vlastníctve Ing. Sokolovej
v celkovej výmere 1537 m2 za cenu 20,-€/m2, celkom 30.740,-€.
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13. Informácia o začatí prác hydrogeologického prieskumu, posúdenie výdatnosti vrtu HGŠ-1
firmou WH Geotrend Nitra.
14. Odsúhlasenie Dodatku č. 9 k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 16.02.2019
v znení dodatkov č.1-8 v MHD vykonávanej autobusmi Arriva a.s. Nitra v predpokladanej
výške príspevku 19 181,76 € za rok 2019.
15. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 2.631,58 € z prebytku rozpočtu k dotácii Štitáre – ČOVkanalizácia vo výške 50.000,-€.
16. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 750,-€ z prebytku rozpočtu k dotácii WIFI pre obec Štitáre
vo výške 14.250,-€.
17. Odsúhlasenie zmluvy o poskytovaní služieb projektového manažmentu firmou Prorozvoj
v čiastke 750,-€ z prebytku rozpočtu za poskytnuté práce na projekte WIFI pre obec Štitáre
počas 5 rokov.
18. Odsúhlasenie spoluúčasti v čiastke 241,53 € a čiastky 1.230,37 € do vysúťaženej sumy z
prebytku rozpočtu k dotácii POD odvodnenie ulice Jókayho vo výške dotácie 4.589,12€
19. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a k auditu za rok 2018
20. Odsúhlasenie záverečného účtu obce Štitáre za rok 2018
21. Odsúhlasenie rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Pri Prameni z rezervného fondu pri
určení predpokladanej hodnoty zákazky.
22. Odsúhlasenie návrhu názvov novovybudovaných ulíc v časti IBV Lúčna stráň a v časti
Majerské za účelom prihlasovania občanov na trvalý pobyt.
23. Rôzne
24. Interpelácie
25. Diskusia
26. Záver
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 program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený so všetkými
zmenami tak ako boli odprezentované.
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.:
Starostka informovala o potrebe odsúhlasenia spoluúčasti financovania projektu na výstavbu
dopravného ihriska v MŠ (DI) vo výške 686,99 Eur z prebytku rozpočtu obce k dotácii z NSK, ktorá je
vo výške 4.600 Eur a ďalej informovala o spolufinancovaní projektu Rodičovským združením pri MŠ
(RZ) v Štitároch vo výške 2.500 Eur, ktoré poskytol nemenovaný sponzor prostredníctvom daru 2%
z daní.
O podanej žiadosti na detské dopravné ihrisko (DDI) bola informácia už na marcovom zasadnutí
a pred tým aj na rodičovskom združení v MŠ, kde bol vyslovený súhlas s výstavbou.
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Dotácia bola žiadaná z NSK cez Miestnu akčnú skupinu (MAS) OZ Žibrica na základe vyhlásenej
výzvy, kde sa mohli uchádzať Občianske združenia, preto tieto žiadosti podávali Rodičovské
združenie pri MŠ a TJ FC Dolné Štitáre, ktorým bola schválená dotácia spolu vo výške 4.600 Eur.
Celkové náklady na realizáciu projektu sú vo výške 7.786,99 Eur. V rámci stavebného konania na
žiadosť manželov Mincerových nám náklady stúpli o 1.050 Eur na výstavbu betónového oplotenia po
celej dĺžke DI. Pokiaľ sa neodsúhlasí čiastka na spolufinancovanie dotácia sa bude musieť vrátiť.
Starostka ďalej informovala o vykonaní prieskumu poslankyňou Valériou Kurucovou na čo najnižšiu
cenu na výstavbu tohto betónového oplotenia.
Starostka vyzvala predsedkyňu Rodičovského združenia pri MŠ p. Martinu Pindešovú, aby podala
informáciu prítomným o dôvodu vzniku RZ. Toto RZ vzniklo na základe dobrovoľných príspevkov,
aby neboli zaťažovaní finančne rodičia a obecný rozpočet, pre potreby zveľaďovania areálu
a priestorov MŠ. Na rodičovských združeniach v MŠ nikdy nevystúpil žiadny rodič proti použitiu
takto získaných finančných prostriedkov na dofinancovanie výstavby DDI. O možnosti získania
finančných prostriedkov nás informovala pani starostka na marcovom pracovnom stretnutí, kde boli
prítomní všetci poslanci. Nikto nevyslovil námietku a hovorilo sa aj o odvolaní pani Mincérovej
k výstavbe DDI. P. Beňo navrhol v tom čase betónové oplotenie zdarma iba za náklady dopravy.
Takže neviem v čom je problém.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že keď projekt začínal obsahoval kopec súčastí, rozpočet bol veľmi
nafúknutý okolo 12.000 Eur. Boli tam naprojektované dopravné značky. Zo strany poslancov nastal
tlak, či sa peniaze nedajú investovať inak, pretože sa nevyužijú pre deti z celej obce. Veľa občanov sa
vyjadrilo voči použitiu finančných prostriedkov len do areálu MŠ, pretože toto DDI nebudú môcť
využívať všetky deti z obce a okolia, čo nie je problém. Ja som vyjadril svoj názor, že obecného
rozpočtu nestiahnem 4.200 Eur len pre MŠ. Nebudem sa ďalej vyjadrovať k technickej časti.
Mal som výhrady aj voči projektu zateplenia MŠ z troch strán, nakoľko to viac ublíži ako pomôže.
Som za to, aby sa investovali finančné prostriedky do vecí, ktoré budú slúžiť všetkým. Teraz sa suma
znížila, momentálne je to 1.900 Eur z rozpočtu obce. Nie som proti investovaniu do MŠ. Ja
premýšľam o MŠ hlavne o zväčšení kapacity. Za tieto peniaze bude betónová plocha a betónový
chodník. Je to jeden z mála pozemkov, ktorý má všetky inžinierske siete a dostupnosť.
Riaditeľka MŠ Mária Székelyová informovala prítomných, že myšlienka výstavby DI je dlhoročná
a v minulosti na pracovnej porade v MŠ ste súhlasili s výstavbou DI. Na základe toho sa RZ rozhodlo
a navrhlo, že poskytne na financovanie DDI sumu vo výške 2.500 Eur. Všetci by sme mali byť hrdí, že
máme v obci inštitúciu MŠ.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie
spolufinancovanie dotácie v sume 686,99 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce k dotácií
NSK na projekt Detské dopravné ihrisko MŠ a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej
výdavkovej položky v rozpočte 09 1 1 1 717 001 1 v sume 681,99 Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 2 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová
proti – 1 – Michal Beňo
zdržal sa – 2 - Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje spolufinancovanie dotácie v
sume 686,99 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce k dotácií NSK na projekt Detské
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dopravné ihrisko MŠ a zároveň neschvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky
v rozpočte 09 1 1 1 717 001 1 v sume 686,99 Eur.
Starostka požiadala hlavného kontrolóra obce Mgr. Jána Veterániho, aby sa vyjadril k projektu NSK.
Hlavný kontrolór obce uvádza, že vzhľadom na dotačný mechanizmus na NSK, ak niektorá MAS vráti
finančné prostriedky z dotácie späť do rozpočtu ako nevyužité prostriedky, má to za následok
posudzovanie žiadostí o dotácie pre ďalšie obdobia.
Ja by som bol za to, aby ste skúsili prehodnotiť vaše rozhodnutie. Nie je to malá čiastka na to, aby ste
prišli o ňu. Čo je dôvodom, to nechcem hodnotiť. Môže to mať za následok neposkytnutie dotácie
z NSK, prípadne znižovanie dotácií o výšku, ktorá bude vrátená. Nechcem zasahovať do rozhodnutia
obecného zastupiteľstva, len som poukázal na možné negatívne dopady pri prideľovaní a schvaľovaní
dotácii z NSK pre budúce obdobia.

K bodu č. 6.:
Starostka uvádza, že rozprava a schvaľovanie tohto bodu rokovania je neopodstatnené pre
neschválenie bodu č. 5 o odsúhlasení spoluúčasti vo výške 686,99 Eur z prebytku rozpočtu obce.
Prihlásil sa o slovo p. Aleš Urbánek, ktorý uvádza, že neschválenie spolufinancovania DDI z rozpočtu
obce bude mať v prvom rade následok vrátenia dotácie vo výške 4.600 Eur a v druhom rade to naštve
nemenovaného sponzora, ktorý svoje peniaze investoval na dobrú vec vybudovania DDI v MŠ.
Už raz bol projekt odsúhlasený a teraz sa ruší. Do budúcna si to nemenovaný sponzor premyslí, či
svoje finančné prostriedky v obci investuje, pretože to nebude považovať za správne. Zvážte svoje
rozhodnutie, nejde o málo peňazí.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že je to dobrá myšlienka, ale bol by za to, aby sa projekt
realizoval na inom mieste, aby k nemu mali prístup všetky deti z obce a kedykoľvek. V letnom období
počas dvoch mesiacov, kedy je MŠ zatvorená sa tam žiadne dieťa nedostane.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že nikdy sa nezhodneme na veciach, že všetko je pre všetkých.
Keďže sa jedná o MŠ, každým rokom prichádzajú nové deti. Pokiaľ sa vybuduje nová škôlka,
prestrieda sa množstvo detí, nie len 20. Keby sa to DDI malo robiť kdekoľvek v obci, RZ by
neposkytlo finančné prostriedky na spolufinancovanie 2.500 Eur. Obec by musela spolufinancovať
z rozpočtu celú čiastku. Ak by sa získalo aj tých 1.900 Eur, aký postoj by ste zaujali?
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že peniaze nie sú problém. Zdržal som sa hlasovania preto, že ten
pozemok škôlky je dosť veľký nato, aby sa v budúcnosti uvažovalo o rozšírení, vybudovaní MŠ.
Vybudovaním DDI by sme znehodnotili celý pozemok.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o havarijnom stave strechy domu smútku (DS) a potrebe opravy
zatečenia strechy. Predbežnú kalkuláciu firmy na opravu vo výške 3.336,- Eur, ktorú som Vám
elektronicky poslala navrhujem uhradiť z prebytku rozpočtu obce. Oslovila som aj poslancov, aby
priniesli svoje návrhy na opravu.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že mu do zasadnutia zastupiteľstva nebola ponuka doručená,
preto navrhuje počkať jeden či dva dni, aby sme mali aspoň dve ponuky.
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Poslanec Michal Beňo taktiež požiadal o posunutie termínu do konca týždňa. Nestihol som predložiť
ponuky.
Starostka navrhuje schváliť čiastku 3336,-Eur na opravu, aby bola odsúhlasená. Na pracovnej porade
si porovnáme cenové ponuky a vyberieme najlepšiu ponuku.
Starostka dala hlasovať za schválenie opravy havarijného stavu strechy na DS v sume 3 336,00 Eur
s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej
výdavkovej položky v rozpočte, a to 08 4 0 635 006 v sume 3 336,00 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 sumu 3 336,00 Eur s úhradou
nákladov z prebytku rozpočtu obce na opravu havarijného stavu strechy na DS v a zároveň schvaľuje
zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky v rozpočte, a to 08 4 0 635 006 v sume
3 336,00 Eur.

K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti od Boženy Kóšovej (splnomocnenej vlastníkmi
dotknutých parciel) o vysporiadanie pozemkov parcely registra „E“ č. 889/2 o výmere 4022 m2 a č.
717 o výmere 435 m2 na prístupovú cestu cez Bažantnicu k ich pozemkom. Ďalej informovala, že títo
vlastníci sú dlhodobo v právnom jednaní s prenajímateľom o prístup k ich pozemkom. Žiadajú, aby
obec požiadala o právny prevod nehnuteľností zo Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obec.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, mám informáciu o tom, že takéto parcely je možné cez SPF
previesť delimitačným protokolom a zároveň žiadam zahrnúť do žiadosti aj ostatné parcely v obci pod
miestnymi komunikáciami.
Starostka informovala, že obec rieši dlhšiu dobu všetky parcely miestnych komunikácií, ktoré nie sú
vo vlastníctve obce . Niektoré sa podarili v minulom roku a ostatné sú v riešení cez SPF.
Poslankyňa Katarína Kóšová uvádza, že vlastníkom ide o sprístupnenie ich pozemkov, výmera sa
bude riešiť neskôr podľa vyjadrenia SPF.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie prijatú žiadosť
o vysporiadanie pozemkov parcely registra „E“ č. 889/2 o výmere 4022 m2 a č. 717 o výmere 435 m2
na prístupovú cestu cez Bažantnicu.
K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o obsahu prijatej žiadosti od p. Mečiarovej na ul. Fábryho 26 na
osadenie dopravného zrkadla na ul. Fábryho na križovatke rodinných domov č. 26, 33, 35 a 36.
Žiadosť bola odstúpená Ing. Danielovi Pindešovi ako predsedovi na riešenie žiadostí od občanov.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že nebol na tvaromieste, nakoľko vie kde to je. Zatiaľ časovo
nestihol.
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Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že býva na ulici Fábryho. Je tam 13 rodinných domov, 20
motorových vozidiel. Každý odídeme ráno do práce a v priebehu dňa tam nie je taká veľká premávka.
Doposiaľ sa tam nestala žiadna kolízia, nie je tam ani zvýšený pohyb detí. U nej je ten problém, že zo
dvora na ulicu cúva a tým má zníženú viditeľnosť na ulicu Fábryho. Nikomu zo susedov to zrkadlo
nepomôže a osádzať zrkadlo len pre jednu osobu nie je žiadosť vo verejnom záujme.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že bola na tvaromieste na ul. Fábryho. Jediný problém môže
mať pani Mečiarová a to ten, že zo dvora cúva na ulicu. Požiadala som 3 občanov - šoférov, aby
zhodnotili situáciu na danom úseku. Posúdili, že dopravné zrkadlo by bolo v prospech len jednej
rodiny.
Starostka dala hlasovať za neschválenie kúpy a osadenia dopravného zrkadla na ul. Fábryho
križovatka č. domov 26, 33, 35, 36.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Valéria Kurucová
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje kúpu a osadenie dopravného
zrkadla na ul. Fábryho križovatka č. domov 26, 33, 35, 36 .
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o zaradenie pozemku registra „C“ č. 1064/233
o výmere 5935 m 2 vo vlastníctve REAMIL group, s.r.o., Nitra do Územného plánu obce (UP) na
individuálnu výstavbu rodinných domov (IBV).
Poslankyňa Valéria Kurucová ako predsedkyňa stavebnej komisie a územného plánovania uviedla, že
aj na predošlom zasadnutí sa riešila žiadosť o zaradenie pozemkov na IBV, kde sme všetci dospeli k
názoru, že nie je čas na rozširovanie ÚP na IBV.
Starostka dala hlasovať za neschválenie žiadosti o zaradenie pozemku registra „C“ č. 1064/233
o výmere 5935 m 2 vo vlastníctve REAMIL group, s.r.o., Nitra do Územného plánu obce (UP) na
individuálnu výstavbu rodinných domov (IBV).
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 neschvaľuje žiadosť o zaradenie
pozemku registra „C“ č. 1064/233 o výmere 5935 m 2 vo vlastníctve REAMIL group, s.r.o., Nitra do
Územného plánu obce (UP) na individuálnu výstavbu rodinných domov (IBV).
K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o možnosti sprístupnenia mobilnej aplikácie „ V OBRAZE“
zabezpečením softwaru z našej webovej stránky na sťahovanie informácií automaticky cez mobilnú
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sieť bez potreby prihlásenia sa na webovú stránku obce. Túto aplikáciu majú zriadené a používajú ju aj
niektoré okolité obce a určite privíta túto možnosť hlavne mladá generácia.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že je to naraz veľa informácií a treba sa s tým bližšie oboznámiť.
Máme rozjednanú problematiku celkovej zmeny webovej stránky obce a lepšieho sfunkčnenia.
Nezahadzujem túto možnosť, potrebujem viac času.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že popremýšľame nad touto možnosťou, prípadne to dáme do
ankety, či sú ľudia za a či vôbec využívajú takéto aplikácie.
Starostka konštatuje odročenie tohto bodu na ďalšie prejednanie.
K bodu č. 12.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti o odpredaj nehnuteľností parcely registra „C“ č.
870/63 vo výmere 1059 m2 a č. 870/64 o výmere 478 m2 vo vlastníctve Ing. Oľgy Sokolovej, a to
v celkovej výmere 1537 m2 za dohodnutú cenu 20 Eur za m2, čo činí celkom 30.740 Eur.
Dňa 15.05.2019 sa uskutočnila s poslancami pracovná porada na obecnom úrade za účasti Ing. Oľgy
Sokolovej. Ing. Oľga Sokolová má do marca 2022 podpísanú nájomnú zmluvu s TJ FC Dolné Štitáre.
Na základe vyjadrenia Ing. Oľgy Sokolovej, ak nedôjde k dohode o odkúpení do 01.07.2019 v cene 20
Eur za m2, odstúpi od dohody a cena sa bude z jej strany navyšovať. Poslanci navrhli odkúpenie
týchto parciel do vlastníctva obce. Na porade sa dohodlo, že obec odkúpi predmetné pozemky do
vlastníctva formou splátkového kalendára do konca volebného obdobia , do konca roku 2022 a to
nasledovne: 07/2019 v sume 810 Eur a 08/2019 – 12/2019 v sume 730 Eur s úhradou nákladov
z prebytku rozpočtu obce a v ďalšom období až do 12.2022 v mesačných splátkach 730,-Eur.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že sumu 20 Eur za m2 Ing. Oľga Sokolová deklaruje len do
uzatvorenia dohody do konca júna 2019. Od 01.07.2019 sa suma zvyšuje na 26 Eur z jej strany pre
tento rok. Nevieme, čo by bolo ďalej. Uvádzam pre informáciu, aby ste vedeli, prečo sme sa rozhodli
pristúpiť ku kúpe predmetných pozemkov.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie žiadosti
o odpredaj nehnuteľností parcely registra „C“ č. 870/63 vo výmere 1059 m2 a č. 870/64 o výmere 478
m2 vo vlastníctve Ing. Oľgy Sokolovej, a to v celkovej výmere 1537 m2 za dohodnutú cenu 20 Eur za
m2, čo činí celkom 30.740 Eur formou splátok.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová,
proti – 0
zdržal sa – 1- Ing. Daniel Pindeš
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu nehnuteľností parcely registra „C“ č.
870/63 vo výmere 1059 m2 a č. 870/64 o výmere 478 m2 vo vlastníctve Ing. Oľgy Sokolovej, a to
v celkovej výmere 1537 m2 za dohodnutú cenu 20 Eur za m2, čo činí celkom 30.740 Eur formou
splátok do konca volebného obdobia a to do decembra 2022.
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Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje sumu 4 460,00 Eur na rok 2019 v splátkach, a to: 07/2019
v sume 810,00 Eur a 08/2019-12/2019 v sume 730,00 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu
obce, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky v rozpočte 08 1 0
711 001 3 v sume 4 460,00 Eur.

K bodu č. 13.:
Starostka informovala prítomných o začatí prác na hydrogeologickom prieskume a posúdení
výdatnosti vrtu HGŠ-1 firmou WH Geotrend Nitra. Bola schválená z rozpočtu obce suma vo výške
8.400 Eur. Práce touto firmou budú činiť o 1.272 Eur nižšie ako boli odsúhlasené a začiatok prác by
mal byť od mesiaca júl 2019.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že komunikoval s neúspešným uchádzačom a jeho cena bola
konkurencieschopná. Som zvedavý ako to zvládne táto firma.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že my poslanci sme tlačili na to, aby bola cena čo najnižšia.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie začatie prác na
hydrogeologickom prieskume a posúdení výdatnosti vrtu HGŠ-1 firmou WH Geotrend Nitra.

K bodu č. 14.:
Starostka informovala prítomných o prijatom Dodatku č. 9 k Zmluve o službách vo verejnom záujme
zo dňa 16.02.2019 v znení dodatkov č. 1-8 v MHD vykonávanej autobusmi Arriva a.s. Nitra
v predpokladanej výške príspevku 19.181,76 Eur za rok 2019.
Starostka navrhuje navýšenie rozpočtu o 5.000 Eur, zdôvodu, že v rozpočte na túto položku je čiastka
15.000,-€. a Zálohové čiastky na rok 2019 činia 5.000 Eur do 30.06.2019 a 5.000 Eur do 30.09.2019
s predpokladaným nákladom na rok 2019 vo výške 19.181,76 Eur na 10 spojov MHD . Mesačný
príspevok obce na prímestské 4 spoje je vo výške 16 Eur mesačne. Tieto čiastky za prepravu MHD sú
len do konca roka 2019.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie Dodatku č. 9
k Zmluve o službách vo verejnom záujme zo dňa 16.02.2019 v znení dodatkov č. 1-8 v MHD
vykonávanej autobusmi Arriva a.s. Nitra v predpokladanej výške príspevku 19.181,76 Eur na rok
2019.
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 Dodatok č. 9 k zmluve o službách vo
verejnom záujme zo dňa 16.02.2019 v znení dodatkov č.1 až 8 v MHD vykonávanej autobusmi Arriva
a.s. Nitra v predpokladanej výške príspevku v sume 19 181,76 Eur na rok 2019 a zároveň schvaľuje
zmenu rozpočtu navýšením výdavkovej položky v rozpočte 04 5 1 644 001 v sume 5 000,00 Eur
s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce.
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K bodu č. 15:
Starostka informovala prítomných o schválenej dotácii pre obec na ďalšiu etapu výstavby kanalizácie
z Environmentálneho fondu vo výške 50.000 Eur na rok 2019 a potrebe schválenia čiastky na
spolufinancovanie v sume 2. 631,58 Eur z prebytku rozpočtu obce. Bude sa pokračovať s výstavbou
hlavnej kanalizačnej rúry na Nagyovej ulici až po trafostanicu pri potoku.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie
spolufinancovania dotácie v sume 2 631,58 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce
k dotácií Štitáre - ČOV a kanalizácia z Environmentálneho fondu vo výške 50 000,00 Eur na rok
2019, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky v rozpočte 05 1 0
717 001 v sume 2 631,58 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 schvaľuje spolufinancovanie dotácie v sume
2 631,58 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce k dotácií Štitáre - ČOV a kanalizácia
z Environmentálneho fondu vo výške 50 000,00 Eur na rok 2019, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu
vytvorením novej výdavkovej položky v rozpočte 05 1 0 717 001 v sume 2 631,58 Eur.

K bodu č. 16:
Starostka informovala prítomných o schválenej dotácii WIFI pre obec Štitáre vo výške 14.250 Eur
z Ministerstva dopravy a výstavby SR a potrebe schválenia čiastky na spolufinancovanie v sume 750
Eur z prebytku rozpočtu obce. Starostka ďalej informovala, že sme boli úspešní aj v projekte EU ale
sme sa rozhodli kvôli daným špecifikám pre tento projekt.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie
spolufinancovanie dotácie v sume 750,00 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce k dotácií
Wiffi pre obec Štitáre, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky
v rozpočte 01 1 1 713 006 v sume 750,00 Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Michal Beňo
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie dotácie v sume 750,00
Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce k dotácií Wiffi pre obec Štitáre, a zároveň
schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky v rozpočte 01 1 1 713 006 v sume
750,00 Eur.

10

K bodu č. 17:
Starostka informovala prítomných o Zmluve o poskytovaní služieb projektového manažmentu firmou
Prorozvoj v sume 750 Eur z prebytku rozpočtu obce za poskytnuté práce na projekte WIFI pre obec
Štitáre počas 5 rokov.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie zmluvy
o poskytovaní služieb projektového manažmentu firmou Prorozvoj v sume 750,00 Eur s úhradou
nákladov z prebytku rozpočtu obce, a to za poskytnuté práce na projekte Wifi pre obec Štitáre počas
5 rokov, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením výdavkovej položky v rozpočte 01 1 1
637 004 3 v sume 750,00 Eur.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 4 – Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 - Michal Beňo
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmluvu o poskytovaní služieb
projektového manažmentu firmou Prorozvoj v sume 750,00 Eur s úhradou nákladov z prebytku
rozpočtu obce, a to za poskytnuté práce na projekte Wifi pre obec Štitáre počas 5 rokov, a zároveň
schvaľuje zmenu rozpočtu navýšením výdavkovej položky v rozpočte 01 1 1 637 004 3 v sume
750,00 Eur.

K bodu č. 18:
Starostka informovala prítomných o prijatej dotácii POD vo výške 4.589,12 Eur z Ministerstva
životného prostredia SR na odvodnenie ulice Jókayho a potrebe schválenia spoluúčasti v sume 241,53
Eur a dofinancovania odvodnenia v sume 1.230,38 Eur, čo činí celkom 1.471,91 Eur z prebytku
rozpočtu obce.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať za schválenie
spolufinancovania dotácie v sume 1 471,91 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce
k dotácií POD odvodnenie ulice Jókayho, a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej
výdavkovej položky v rozpočte 06 2 0 717 001 v sume 1 471,91 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 schvaľuje spolufinancovanie dotácie v sume
1 471,91 Eur s úhradou nákladov z prebytku rozpočtu obce k dotácií POD odvodnenie ulice Jókayho,
a zároveň schvaľuje zmenu rozpočtu vytvorením novej výdavkovej položky v rozpočte 06 2 0
717 001 v sume 1 471,91 Eur.
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K bodu č. 19:
Starostka požiadala hlavného kontrolóra obce Mgr. Jána Veterániho, aby odprezentoval svoje
stanovisko k záverečnému účtu a k auditu za rok 2018.
Obec postupovala podľa § 16 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a
po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovala do záverečného
účtu obce.
Predložený návrh záverečného účtu obce obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Na základe vlastného zhodnotenia konštatujem, že záverečný účet je spracovaný v súlade s
príslušnými právnymi normami a objektívne vyjadruje rozpočtové hospodárenie, ako aj stav majetku a
záväzkov obce Štitáre. Vzhľadom na to, že hospodárenie obce bolo v roku 2018 prebytkové, možno
konštatovať, že obec vynakladala finančné prostriedky účelne a hospodárne.
Na základe uvedených skutočností predložený návrh záverečného účtu obce Štitáre za rok
2018 odporúčam schváliť podľa zákona o rozpočtových pravidlách výrokom b e z v ý h r a d .
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
obce Mgr. Jána Veterániho k záverečnému účtu a k auditu za rok 2018.

K bodu č. 20:
Starostka informovala prítomných, že materiál o záverečnom účte obce Štitáre bol zaslaný poslancom
v elektronickej forme 15 dní pred konaním obecného zastupiteľstva a zverejnený v obci Štitáre
spôsobom obvyklým, zverejnením na obecnej tabuli a na webovej stránke obce Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
nakoľko písomné pripomienky ani návrhy neboli prijaté, dala hlasovať za schválenie záverečného
účtu obce Štitáre a rozpočtového hospodárenia za rok 2018.
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 v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) a b)
zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien
uzatvára záverečný účet s výrokom: celoročné hospodárenie a záverečný účet Obce Štitáre za rok 2018
schvaľuje „bez výhrad“.

a) schvaľuje:
Hospodársky výsledok - schodok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške –138 729,39 EUR.
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b) berie na vedomie:
Hospodársky výsledok - prebytok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a), b) a c) zákona č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 80 335,14 EUR.
c) schvaľuje:
použitie rozdielu finančných operácií vo výške 70 335,14 EUR nasledovne:
- na vratku rezervného fondu v sume:
45 215,64 EUR
- na tvorbu fondu miestneho rozvoja v sume: 25 119,50 EUR
d) berie na vedomie
Akruálny hospodársky výsledok z výkazu ziskov a strát za rok 2018 po zdanení je prebytok
v sume 85 622,55 EUR.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu
Obce Štitáre za rok 2018.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora o overení účtovnej závierky Obce Štitáre za
rok 2018.

K bodu č. 21:
Starostka informovala prítomných o príprave rekonštrukcie miestnych komunikácií ul. Pri Prameni
pri určení predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 54.520,80 Eur s DPH a o potrebe schválenia
čiastky z rezervného fondu obce. Bude zahájená súťaž na výber dodávateľa.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že suma predpokladanej hodnoty zákazky sa blíži k výške
celkovej hodnoty rezervného fondu a keďže nemáme ani polrok za sebou, neviem, či je rozumné, aby
sme ju celú minuli nakoľko sa do konca roka môže udiať čokoľvek. Bol by som za to, aby sa vyhlásila
verejná súťaž s tým, že zákazka sa rozdelí na dve polovice. Ide predsa o dve ulice. Môžeme uzatvoriť
zákazku z výhradou realizácie na dve etapy podľa toho ako sa vyvinie finančná situácia. Bol by som
nerád aby sme si minuli všetky finančné prostriedky z rezervného fondu obce. Čakajú nás aj ďalšie
investície, ako spolufinancovanie chodníka. Poprosil by som o stanovisko hlavného kontrolóra.
Starostka poslanci obdržali tabuľky vyčíslené všetky finančné rezervy obce ktoré sú vo výške cca
113.000 Eur. Nevidím dôvod prečo kúskovať projekt keď máme vytvorené finančné prostriedky. Je
možné financovať časť z fondu miestneho rozvoja a časť z rezervného fondu.
Hlavný kontrolór Ján Veteráni uviedol, že v podstate je dobré mať určitú rezervu. Pokiaľ rozpočet
umožňuje čerpať finančné krytie celé, nevidím dôvod prečo tak neurobiť. Je potrebné mať rezervu
a predvídať udalosti do konca roka, aby obec nemusela čerpať úvery a zadlžovať obec. Pokiaľ sú
peniaze podstata je správna.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že vo VZN o poplatku za miestny rozvoj je uvedené, že poplatok
má byť investovaný tam, kde bol vybratý.
Starostka uviedla, že nie je zadefinované vo VZN ani legislatívne nie je v zákone skonkretizované, že
z ktorej časti sa vyberú finančné prostriedky z miestneho rozvoja tam budú prefinancované.
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Hlavný kontrolór Ján Veteráni uviedol, že poplatok za miestny rozvoj ako taký podľa zákona sa môže
použiť na cestné komunikácie ale počíta s tým, že máme obce a mestá, ktoré sú rozdelené na viaceré
katastrálne územia. Keďže obec Štitáre je jedno katastrálne územie, je jedno kde sa poplatok použije.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že nie je za to, aby sa vyčerpal rezervný fond a potom sa
finančné prostriedky presúvali z miestnej rozvoja. Dovolím si tvrdiť, že 80% finančných prostriedkov
za miestny rozvoj je vybratý v nových lokalitách a oni majú tak isto požiadavky. Ako k tomu prídu,
aby peniaze ktoré hradia do miestneho rozvoja boli presúvané na asfaltovanie Pri Prameni v centrálnej
zóne. Nechcem aby sa minul rezervný fond v polroku.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že ak chceme mať rezervný fond musíme použiť prostriedky
z fondu miestneho rozvoja. Aj ja som z novej časti obce, doposiaľ sme nemali žiadne požiadavky.
Starší ľudia v centrálnej časti obce nemajú také možnosti novej výstavby a preto sa môžu cítiť
ukrátený, keďže tu roky bývajú.
Poslankyňa Valéria Kurucová ďalej uviedla, že sa často stretáva s ľuďmi z novovzniknutých častí
a vyjadrujú sa, že napriek hradeným poplatkom za rozvoj u nich nie je ani prstom pohnuté. Ja chápem
aj ľudí bývajúcich na ul. Pri Prameni. Bývam na ulici Jókayho a po 40 rokoch som sa dožila asfaltu.
To znamená, že netreba riešiť veci hneď a urgentne. Urobme len nejakú časť asfaltu, aby nám zostali
aj peniaze v rezervnom fonde do konca roka.
Poslankyňa Katarína Kóšová dodala, aby sa na cesty využíval fond miestneho rozvoja a tým pádom
zostanú peniaze na rezervnom fonde.
Poslanec Michal Beňo uviedol, neplánovane sme už 15.500 Eur zobrali z rozpočtu. Ak bude rozpočet
v kondícii urobme asfaltovanie s návrhom rozdeliť projekt na dve časti.
Návrh poslanca Michala Beňa:
Navrhujem začatie výberového konania na rekonštrukciu miestnej komunikácie asfaltovaním Pri
Prameni s tým, že súťaž bude rozdelená na dve časti s predpokladanou hodnotou 54.520,80 Eur. Jedna
časť sa urobí hneď a druhá podľa stavu rozpočtu neskôr .
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia v nasledovnom znení:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rekonštrukciu miestnej komunikácie Pri Prameni v sume 54 520,80
Eur s úhradou nákladov 21 138,-€ z rezervného fondu a 33.382,80 € a fondu miestneho rozvoja.
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti - použitie rezervného
fondu 454 001 a použitie fondu miestneho rozvoja 454 002, a vo výdavkovej časti kapitálový
výdavok 04 5 1 717 002 v sume 21.138,- Eur z rezervného fondu a vo výdavkovej časti kapitálový
výdavok 04 5 1 717 002 v sume 33.382,80 Eur z fondu miestneho rozvoja.
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 rekonštrukciu miestnej
komunikácie Pri Prameni v sume 54 520,80 Eur s úhradou nákladov 21 138,-€ z rezervného fondu
a 33.382,80 € z fondu miestneho rozvoja .
Zároveň obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu v príjmovej časti - použitie rezervného
fondu 454 001 a použitie fondu miestneho rozvoja 454 002, a vo výdavkovej časti kapitálový
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výdavok 04 5 1 717 002 v sume 21.138,- Eur z rezervného fondu a vo výdavkovej časti kapitálový
výdavok 04 5 1 717 002 v sume 33.382,80 Eur z fondu miestneho rozvoja.
Starostka dala hlasovať za návrh uznesenia na finančné krytie vo výške 33.380 Eur z fondu
miestneho rozvoja a zvyšná čiastka 21.138,-Eur sa dofinancuje z rezervného fondu.
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 finančné krytie vo výške
33.380 Eur z fondu miestneho rozvoja a zvyšná čiastka 21.138,-Eur sa dofinancuje z rezervného
fondu.
K bodu č. 22:
Starostka
informovala
prítomných
o žiadosti
a potrebe
pomenovať ulice
názvami
v novovybudovaných lokalitách IBV Lúčna Stráň a IBV Majerské z dôvodu možnosti prihlásenia sa
na trvalý pobyt. Návrh a žiadosť na lokalitu IBV Lúčna Stráň je Lúčna a na lokalitu IBV Majerské je
ul. E. Buchananovej – historický charakter - dcéra grófa Zámoyského, ktorý vlastnili tieto územia.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh.
Poslankyňa Valéria Kurucová navrhuje pomenovanie lokality IBV Majerské názvom ulice Majerská.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že nie je za názov ul. E. Buchananovej, pretože je to ťažký
názov aj na vyslovovanie, bolo by dobré ak by sa k tomu názvu vyjadrili domáci občania.
Starostka dala hlasovať za názvy ulíc v novovzniknutých lokalitách nasledovne:
1/ IBV Lúčna Stráň – názov ulice Lúčna ulica
2/ IBV Majerské – názov ulice Majerská
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 názvy ulíc v novovzniknutých lokalitách
nasledovne:
1/ IBV Lúčna Stráň – názov ulice Lúčna ulica
2/ IBV Majerské – názov ulice Majerská
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K bodu č. 23:
Starostka informovala prítomných o kultúrnych akciách a aktivitách.
1/ ktoré sa uskutočnili:
- Deň matiek
- Deň detí –Pohoda za sponzorský dar vo forme sladkostí pre deti
- Juniáles
ďakujeme zúčastneným členom kultúrnej komisie ,všetkým dobrovoľníkom obce za pomoc pri
príprave a realizácií všetkých kultúrnych akcií, a pri MDD 1.6. poďakovanie patrí pánovi Urbánekovi
a za sponzorstvo sladkostí Autoškole Pohoda ako aj nemenovaným sponzorom.
2/ ktoré sa pripravujú:
- Rodácky zjezd v družobnej obci Police dňa 29. – 30.06.2019
- Obecné dni Csitár, Maďarsko dňa 06.07.2019
- Obecné dni Kleňany dňa 20.07.2019
- Obecné dni Štitáre dňa 03.08.2019 – príprava tejto akcie v spolupráci s kultúrnou komisiou
- Obecné dni Küngös, Maďarsko dňa 20.08.2019
- Súťaž vo varení gulášu dňa 07.09.2019
3/ príprava investičných akciách:
- Pokračovanie v kanalizácii na ul. Nagyovej
- Úpravu rigolu na ul. Jókayho
- Chodník popri ul. Jeleneckej
- Asfaltovanie ul. Pri Prameni – centrálna zóna
Starostka informovala, že 12.6.2019 prebehla kontrola z PPA na projekt, ktorý sa zrealizoval v roku
2018 Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Jókayho a Pod Žibricou. Náležitosti, ktoré súvisia
s prípravou a s vyúčtovaním boli prekontrolované ako aj fyzická kontrola realizácie týchto
komunikácií v teréne podľa faktúry.
Všetky kontrolované náležitosti finančné aj technické boli v poriadku.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o kultúrnych akciách , podaných projektoch na dotácie v roku 2019, ktoré sa plánujú realizovať.

K bodu č. 24:
Poslankyňa Katarína Kóšová sa dotazovala na základe dopytu občanov, či bude cesta Pri Prameni
asfaltovaná do obrubníkov.
Starostka uviedla, že nie, nakoľko obrubníky by navýšili náklady na rekonštrukciu. Ulica Pri Prameni
má pôvodný asfaltový základ. Rekonštrukcia sa bude robiť tak, aby komunikácia bola daná do
pôvodného stavu a kvalita práce čo najlepšia.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že by bol rád, aby výberové konania prebiehali tak, aby mali
všetci uchádzači rovnaké zadanie a podmienky, nakoľko základom súťaže sú rovnaké pravidlá.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že ako predsedníčka stavebnej komisie, si rozdelili úlohy na
dva úseky. Nové ulice majú potrebu dosýpať cesty kameňom, vytvorenie zberného dvora, riešenie
vypúšťania odpadov do cestných kanálov. Navštívila som obec Pohranice pre odvážanie odpadov do
čističky. Aktuálne majú kapacitu jeden fekál denne. Bolo by to lacnejšie ako 50 Eur.
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Starostka uviedla, že komunikovala so starostkou obce Pohranice, ktorá nám poslala zástupcov firmy
na odvoz odpadov. Na základe vyjadrenia zástupcov tejto firmy by odvoz z obce Štitáre činil cca 50
Eur, nakoľko aj oni musia zaplatiť náklad za čističku a vznikajú aj pre nich náklady. Zadarmo to robiť
nebudú. Pani starostka z Pohraníc dá písomne vyjadrenie na možnosť vývozu kalu do ich čističky po
odsúhlasení všetkých náležitostí prevádzkovateľom čističky v Pohraniciach.
Starostka ďalej uviedla, že erb obce sv. Imrich je využívaný na titulnej fotke facebookovej stránky
anonymnej, ktorú spravuje p. Lackovič. Erb obce sa môže používať len so súhlasom obce. Považujem
to tento krát za zneuctenie erbu obce, na ktorom je patrón obce Sv. Imrich, kde sú pod erbom
momentálne zálohované fľaše. Uvedená výzva bude doručená aj písomne.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štitároch
ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre
Overovatelia:

Renáta Godárová

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

Katarína Kóšová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

12.06.2019

Vyvesené:
Zvesené:

21.06.2019
06.07.2019
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