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

ZÁPISNICA
Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 25. júna 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 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní štyria poslanci.
Starostka konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh programu zasadnutia
obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým spôsobom a poslancom
doručený elektronicky spolu s materiálmi na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa dostavil na obecné zastupiteľstvo v čase prerokovania bodu č. 6.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Bc. Milota Magová
 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 dala hlasovať o návrhu určenia
poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Bc. Milota Magová 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. Jozef Cilling a člen návrhovej komisie: Ing. Daniel
Pindeš.
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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 návrh na
vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanec Ing. Jozef Cilling bol schválený ako predseda návrhovej komisie
a poslanec Ing. Daniel Pindeš za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena návrhovej komisie, aby
začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program 2. zasadnutia OZ na deň 25.06.2018.
Na návrh starostky sa do programu rokovania Obecného zastupiteľstva dopĺňajú nasledovné body:
- bod č. 17/ Schválenie zmeny rozpočtu na vybudovanie kaplnky navýšenie o 1 300,00 Eur
- bod č. 18/ Odsúhlasenie preklenovacieho úveru z Rozvojovej banky v sume 100 000,00 Eur +
1 000,00 Eur úrok na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci
- bod č. 19 / Schválenie navýšenia rozpočtu na o 1500,- Eur na rekonštrukciu fasády MŠ a výmena
vchodových dverí
Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala hlasovať o návrh programu
zasadnutia OZ s doplneniami ako celok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola uznesení z predošlého zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok 2017
Správa nezávislého audítora
Záverečný účet obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Odsúhlasenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štitáre na roky 2018-2022
Odsúhlasenie spoluúčasti vo výške 5 263,16 Eur k dotácii vo výške 100 000,00 Eur na ČOV
a kanalizácia z Environmentálneho fondu
Odsúhlasenie spoluúčasti vo výške 284,50 Eur k dotácii z Programu obnovy dediny vo výške
5 000,00 Eur na výsadbu cintorína v zmysle schválenej projektovej dokumentácie
Odsúhlasenie softvérového a technického vybavenia na miestny rozhlas v sume 2 371,79 Eur
Schválenie žiadosti Reality Cimrák na zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. na parcelu registra „C“ č. 1054/4 a 1065/4
Schválenie žiadosti Velsa Investment s.r.o. na zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. na parcelu registra „C“ č. 1071/12
Schválenie predaja obecnej parcely registra „E“ č. 228/1 na základe žiadosti Reisovej
Veroniky
Informácia o vykonanej kontrole Slovenského vodohospodárskeho podniku, správa povodia
Dolnej Nitry na úseku vodohospodárstva
Schválenie zmeny rozpočtu na vybudovanie kaplnky navýšenie o 1 300,00 Eur
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18. Odsúhlasenie prekleňovacieho úveru z Rozvojovej banky v sume 100 000,00 Eur + 1 000,00
Eur úrok na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci
19. Schválenie navýšenia rozpočtu na 1 500,00 Eur na rekonštrukciu fasády MŠ a výmena
vchodových dverí
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Schválenie prijatých uznesení
23. Záver
Starostka dala hlasovať schválenie programu 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 –Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený ako celok
nasledovne:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola uznesení z predošlého zastupiteľstva
5. Interpelácie poslancov
6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k záverečnému účtu za rok 2017
7. Správa nezávislého audítora
8. Záverečný účet obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
9. Odsúhlasenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Štitáre na roky 2018-2022
10. Odsúhlasenie spoluúčasti vo výške 5 263,16 Eur k dotácii vo výške 100 000,00 Eur na ČOV
a kanalizácia z Environmentálneho fondu
11. Odsúhlasenie spoluúčasti vo výške 284,50 Eur k dotácii z Programu obnovy dediny vo výške
5 000,00 Eur na výsadbu cintorína v zmysle schválenej projektovej dokumentácie
12. Odsúhlasenie softvérového a technického vybavenia na miestny rozhlas v sume 2 371,79 Eur
13. Schválenie žiadosti Reality Cimrák na zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. na parcelu registra „C“ č. 1054/4 a 1065/4
14. Schválenie žiadosti Velsa Investment s.r.o. na zriadenie vecného bremena v prospech
Západoslovenská distribučná, a.s. na parcelu registra „C“ č. 1071/12
15. Schválenie predaja obecnej parcely registra „E“ č. 228/1 na základe žiadosti Reisovej
Veroniky
16. Informácia o vykonanej kontrole Slovenského vodohospodárskeho podniku, správa povodia
Dolnej Nitry na úseku vodohospodárstva
17. Schválenie zmeny rozpočtu na vybudovanie kaplnky navýšenie o 1 300,00 Eur
18. Odsúhlasenie prekleňovacieho úveru z Rozvojovej banky v sume 100 000,00 Eur + 1 000,00
Eur úrok na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci
19. Schválenie navýšenia rozpočtu na 1 500,00 Eur na rekonštrukciu fasády MŠ a výmena
vchodových dverí
20. Rôzne
21. Diskusia
22. Schválenie prijatých uznesení
23. Záver
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K bodu č. 4.:
Starostka podala informáciu o plnení schválených uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva
konaného 12.03.2018 a to uznesení č. 04/2018, 07/2018, 08/2018, 10/2018, 11/2018.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o plnení schválených
uznesení z predchádzajúceho zastupiteľstva konaného 12.03.2018 a to uznesení č. 04/2018, 07/2018,
08/2018, 10/2018, 11/2018.
K bodu č. 5.:
Zo strany poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva neboli vznesené žiadne interpelácie.
K bodu č. 6.:
Starostka požiadala hlavného kontrolóra obce Štitáre, aby predniesol stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017. Návrh záverečného účtu obce Štitáre za rok 2017 je
spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov. Obec si splnila v roku 2017 povinnosť v zmysle § 16 ods. 3 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dala overiť účtovnú závierku. Audit vykonala Ing.
Dagmar Horáková, ktorá vyslovila názor, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
o finančnej situácii obce Štitáre k 31.12.2017.Vo svojom stanovisku odporúča záverečný účet schváliť
bez výhrad.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra
k záverečnému účtu za rok 2017.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o vykonanom audite pani Ing. Dagmar Horákovou, audítorkou,
licencia SKAu č. 485 o overení súladu výročnej správy za rok 2017 s účtovnou závierkou
k 31.12.2017.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie správu audítora
o overení účtovnej závierky Obce Štitáre za rok 2017.
K bodu č. 8.:
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
skonštatovala, že pozitívny stav rozpočtového hospodárenia za rok 2017 považuje za najlepší
hospodársky výsledok doposiaľ.
Poslanec Ing. Jozef Cilling poďakoval starostke za pozitívny hospodársky výsledok za rok 2017.
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 2017, za tvorbu peňažných fondov z výsledku
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rozpočtového hospodárenia za rok 2017 vo výške 78 744,02 € a z nerozdeleného výsledku
hospodárenia minulých rokov vo výške 10 460,14 €.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 - Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, 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 2017
schvaľuje „bez výhrad“.
a) berie na vedomie:
hospodársky výsledok 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: prebytok v sume 78 744,02 Eur.
b) schvaľuje:
hospodársky výsledok zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) v sume 78 744,02 Eur
a schvaľuje použitie na tvorbu fondov nasledovne:
- Na tvorbu rezervného fondu v sume:
70 480,72 Eur
- Na tvorbu fondu miestneho rozvoja v sume:
8 263,30 Eur
- Na tvorbu rezervného fondu nerozdelený výsledok hospodárenia minulých rokov v sume:
10 460,14 Eur
c/ berie na vedomie:
akruálny hospodársky výsledok Obce Štitáre z výkazu ziskov a strát za rok 2017 po zdanení je
prebytok vo výške 88 312,06 Eur.
K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o vypracovanom Komunitnom pláne sociálnych služieb obce
Štitáre na roky 2018 – 2022. Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
nakoľko písomné pripomienky ani návrhy neboli prijaté, dala hlasovať za schválenie Komunitného
plánu sociálnych služieb obce Štitáre na roky 2018 – 2022.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5- Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Komunitný plán sociálnych
služieb obce Štitáre na roky 2018 – 2022.
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K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o dotácii z Environmentálneho fondu vo výške 100 000,00 Eur na
projekt ČOV na rok 2018. Spoluúčasť vo výške 5 263,16 Eur je povinná obec spolufinancovať.
Starostka navrhuje financovanie spoluúčasti vo výške 5 263,13 Eur z prebytku obce. Touto dotáciou
obec bude realizovať pokračovanie hlavnej kanalizačnej vetvy v dĺžke 225 m od ul. Pri Prameni
smerom na Nagyovu ul..
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie
spolufinancovania dotácie 5 263,16 Eur z prebytku obce na projekt ČOV a kanalizáciu
z Environmentálneho fondu na rok 2018.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie dotácie vo výške
5 263,16 Eur z prebytku obce na projekt ČOV a kanalizáciu z Environmentálneho fondu na rok 2018 .
K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o schválení dotácie z POD na rok 2018 vo výške 5000,-€ a o
potrebe schválenia spolufinancovania dotácie na projekt Rozšírenie obecného cintorína Štitáre
z Ministerstva životného prostredia SR v rámci Programu obnovy dediny /ďalej len POD/ na rok 2018
vo výške 284,50 Eur v zmysle schválenej projektovej dokumentácie. Navrhuje financovanie
spoluúčasti vo výške 284,50 Eur z prebytku obce.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie
spolufinancovania dotácie vo výške 284,50 Eur vo na projekt Rozšírenie obecného cintorína Štitáre
z Ministerstva životného prostredia SR v rámci POD na rok 2018 z prebytku obce.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje spolufinancovanie dotácie vo výške vo
výške 284,50 Eur z prebytku obce na projekt Rozšírenie obecného cintorína Štitáre z Ministerstva
životného prostredia SR v rámci POD na rok 2018 a to výsadba zelene na obecnom cintoríne.
K bodu č. 12.:
Starostka informovala prítomných o skúšobnej prevádzke nového softwarového a technického
vybavenia na miestny rozhlas, ktorý umožňuje prípravu správ v predstihu, ich plánovanie a časovú
následnosť aj mimo úradných hodín a počas voľných dní kedy je možné informovať najväčší počet
občanov prostredníctvom obecného rozhlasu. Z uvedeného dôvodu navrhuje odsúhlasiť zakúpenie
softwarového a technického vybavenia na miestny rozhlas v sume 2 371,79 Eur z prebytku obce.
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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
zakúpenia softwarového a technického vybavenia na miestny rozhlas v sume 2 371,79 Eur z prebytku
obce.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie softwarového a technického
vybavenia na miestny rozhlas v sume 2 371,79 Eur z prebytku obce.
K bodu č. 13.:
Starostka predložila poslancom obecného zastupiteľstva od spoločnosti Reality Cimrák s.r.o., Nitra
žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemky parcela registra „C“ č. 1054/4, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 182 m2 a parcela registra „C“ č. 1065/4, druh
pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, katastrálne územie Dolné Štitáre vo
vlastníctve obce Štitáre v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za účelom vybudovania elektrickej prípojky k pripravovanej
lokalite Majerské Lúky. Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne na dobu neurčitú a budú spočívať
v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach
v plnom rozsahu:
a) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, následne dala hlasovať za schválenie
zriadenia vecného bremena na pozemky parcela registra „C“ č. 1054/4, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 182 m2 a parcela registra „C“ č. 1065/4, druh pozemku zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 88 m2, katastrálne územie Dolné Štitáre vo vlastníctve obce Štitáre v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361
518 za účelom vybudovania elektrickej prípojky k pripravovanej lokalite Majerské Lúky. Vecné
bremená sa zriaďujú bezodplatne na dobu neurčitú a budú spočívať v povinnosti povinného ako
vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach v plnom rozsahu:
a) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemky
parcela registra „C“ č. 1054/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 182 m2 a parcela
registra „C“ č. 1065/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 88 m2, katastrálne
územie Dolné Štitáre vo vlastníctve obce Štitáre v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná,
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a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za účelom vybudovania elektrickej
prípojky k pripravovanej lokalite Majerské Lúky. Vecné bremená sa zriaďujú bezodplatne na dobu
neurčitú a budú spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na
zaťažených nehnuteľnostiach v plnom rozsahu:
a) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
K bodu č. 14.:
Starostka predložila poslancom obecného zastupiteľstva od spoločnosti Velsa Investment s.r.o., Nová
Baňa žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena na pozemok parcela registra „C“ č. 1071/12,
druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 980 m2, katastrálne územie Dolné Štitáre vo
vlastníctve obce Štitáre v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova
6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za účelom vybudovania elektrickej prípojky k parcele registra
„C“ 964/85, druh pozemku záhrady o výmere 602 m2 vo vlastníctve žiadateľa. Vecné bremeno sa
zriaďujú bezodplatne na dobu neurčitú a bude spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka
zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach v plnom rozsahu:
c) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
d) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, následne dala hlasovať za schválenie
zriadenia vecného bremena na pozemok parcela registra „C“ č. 1071/12, druh pozemku zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 980 m2, katastrálne územie Dolné Štitáre vo vlastníctve obce Štitáre
v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
IČO: 36 361 518 za účelom vybudovania elektrickej prípojky k parcele registra „C“ 964/85, druh
pozemku záhrady o výmere 602 m2 vo vlastníctve žiadateľa. Vecné bremeno sa zriaďujú bezodplatne
na dobu neurčitú a bude spočívať v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti
strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach v plnom rozsahu:
a) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zriadenie vecného bremena na pozemok
parcela registra „C“ č. 1071/12, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 980 m2,
katastrálne územie Dolné Štitáre vo vlastníctve obce Štitáre v prospech spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a. s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518 za účelom vybudovania
elektrickej prípojky k parcele registra „C“ 964/85, druh pozemku záhrady o výmere 602 m2 vo
vlastníctve žiadateľa. Vecné bremeno sa zriaďujú bezodplatne na dobu neurčitú a bude spočívať
v povinnosti povinného ako vlastníka zaťaženej nehnuteľnosti strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach
v plnom rozsahu:
a) Zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení,
b) Užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie
a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie.
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K bodu č. 15.:
Starostka predložila poslancom obecného zastupiteľstva žiadosť Mgr. Raisovej Veroniky, rod.
Zvalovej o odkúpenie parcely registra „E“ č. 228/1, druh pozemku lesné pozemky o výmere 143 m2,
katastrálne územie Dolné Štitáre, vo vlastníctve obce Štitáre v celkovej cene 2 630,00 Eur stanovenej
Znaleckým posudkom č. 33/2018, zo dňa 5.3.2018, vyhotovený znalcom Ing. Martin Hrnčiar, Pri
Prameni 47, Štitáre. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok je priľahlý pozemok
k nehnuteľnosti, ktorý je v spoluvlastníckom podiele žiadateľa. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku
na iné účely a s prihliadnutím na polohu pozemku, neprístupný z miestnej komunikácie je predpoklad,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať za schválenie žiadosti
Mgr. Raisovej Veroniky, rod. Zvalovej o odkúpenie parcely registra „E“ č. 228/1, druh pozemku lesné
pozemky o výmere 143 m2, katastrálne územie Dolné Štitáre, vo vlastníctve obce Štitáre v celkovej
cene 2 630,00 Eur stanovenej Znaleckým posudkom č. 33/2018, zo dňa 5.3.2018, vyhotovený znalcom
Ing. Martin Hrnčiar, Pri Prameni 47, Štitáre. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v platnom znení. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok je priľahlý
pozemok k nehnuteľnosti, ktorý je v spoluvlastníckom podiele žiadateľa. Vzhľadom k nevyužiteľnosti
pozemku na iné účely a s prihliadnutím na polohu pozemku, neprístupný z miestnej komunikácie je
predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 1 - Ing. Jozef Cilling,
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje odpredaj parcely registra „E“
č. 228/1, druh pozemku lesné pozemky o výmere 143 m2, katastrálne územie Dolné Štitáre, vo
vlastníctve obce Štitáre v celkovej cene 2 630,00 Eur stanovenej Znaleckým posudkom č. 33/2018, zo
dňa 5.3.2018, vyhotovený znalcom Ing. Martin Hrnčiar, Pri Prameni 47, Štitáre do vlastníctva Mgr.
Raisovej Veroniky, rod. Zvalovej. Prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom
znení. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že predmetný pozemok je priľahlý pozemok
k nehnuteľnosti, ktorý je v spoluvlastníckom podiele žiadateľa. Vzhľadom k nevyužiteľnosti pozemku
na iné účely a s prihliadnutím na polohu pozemku, neprístupný z miestnej komunikácie je predpoklad,
že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom.
K bodu č. 16.:
Starostka informovala prítomných o vykonanej kontrole Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.
p. OZ Piešťany, správa povodia dolnej Nitry na úseku vodohospodárstva v obci Štitáre. Kontrolou
neboli zistené žiadne nedostatky.
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Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie správu o vykonanej
kontrole Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. OZ Piešťany, správa povodia dolnej Nitry na
úseku vodohospodárstva v obci Štitáre.
K bodu č. 17:
Starostka informovala prítomných o potrebe schválenia zmeny položky rozpočtu na vybudovanie
kaplnky a to navýšením o 1 300,00 Eur z prebytku obce.
Starostka poďakovala poslancovi Petrovi Hörikovi za sponzorovanie stavebného materiálu a všetkým
dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na rôznych prácach pri výstavbe kaplnky.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie zmeny
položky rozpočtu na vybudovanie kaplnky a to navýšením o 1 300,00 Eur z prebytku obce.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu položky rozpočtu na vybudovanie
kaplnky a to navýšením o 1 300,00 Eur z prebytku obce.
K bodu č. 18:
Starostka informovala poslancov o potrebe odsúhlasenia prekleňovacieho úveru zo Slovenskej
záručnej a rozvojovej banky, a. s. na predfinancovanie projektu „Rekonštrukcia MK Štitáre“ vo výške
100 000,00 Eur + úroky a poplatky vo výške 1 000,00 Eur, výška úveru bola schválená Obecným
zastupiteľstvom (ďalej OZ) dňa 12.3.2018, uznesením č. 11/2018 bod 3.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie
prekleňovacieho úveru zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s. na predfinancovanie projektu
„Rekonštrukcia MK Štitáre“ vo výške 100 000,00 Eur + úroky a poplatky vo výške 1 000,00 Eur
z prebytku obce, výška úveru bola schválená OZ dňa 12.3.2018, uznesením č. 11/2018 bod 3.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) prijatie úveru vo výške 100 000,00 Eur od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. na
predfinancovanie nenávratného finančného príspevku projektu „Rekonštrukcia MK Štitáre“
a zabezpečenie úveru blankozmenkou obce a záložným právom k pohľadávke z dotačného
účtu,
b) realizáciu investičného zámeru „Rekonštrukcia MK Štitáre“
c) úhradu úrokov a poplatkov vo výške 1 000,00 Eur z prebytku obce
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K bodu č. 19:
Starostka informovala prítomných o potrebe schválenia zmeny položky rozpočtu na rekonštrukciu
fasády Materskej školy a výmeny vchodových dverí a to navýšením o 1 500,00 Eur z prebytku obce.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie zmeny
položky rozpočtu na rekonštrukciu fasády Materskej školy a výmeny vchodových dverí a to
navýšením o 1 500,00 Eur z prebytku obce.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu položky rozpočtu na rekonštrukciu
fasády Materskej školy a výmeny vchodových dverí a to navýšením o 1 500,00 Eur z prebytku obce.
K bodu č. 20:
1/ Starostka informovala poslancov o potrebe odsúhlasenia finančných prostriedkov vo výške
1 660,00 Eur z prebytku obce na vyhotovenie geometrického plánu novej parcely a to odčlenením
parciel jednotlivých vlastníkov za pozemkom vlastníka Ing. Mariana Menta z dôvodu rozšírenia
účelovej komunikácie na Zámoyského ul.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie finančných
prostriedkov vo výške 1 660,00 Eur z prebytku obce na vyhotovenie geometrického plánu novej
parcely a to odčlenením parciel jednotlivých vlastníkov z dôvodu rozšírenia účelovej komunikácie na
Zámoyského ul.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky vo výške 1 660,00
Eur z prebytku obce na vyhotovenie geometrického plánu novej parcely a to odčlenením parciel
jednotlivých vlastníkov z dôvodu rozšírenia účelovej komunikácie na Zámoyského ul.
2/ Starostka informovala, že na návrh poslanca Petra Hőrika je potrebné odsúhlasiť finančné
prostriedky z prebytku obce na zabezpečenie dopravného zrkadla na Jeleneckú ulicu pri COOP
Jednote z dôvodu zabezpečenia bezpečnejšieho prejazdu motorových vozidiel v tomto úseku na
základe prieskumu ktorý bude vykonaný.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za schválenie finančných
prostriedkov z prebytku obce na zabezpečenie dopravného zrkadla na Jeleneckú ulicu pri COOP
11

Jednote z dôvodu zabezpečenia bezpečnejšieho prejazdu motorových vozidiel v tomto úseku na
základe prieskumu ktorý bude vykonaný.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje finančné prostriedky z prebytku obce na
zabezpečenie dopravného zrkadla na Jeleneckú ulicu pri COOP Jednote z dôvodu zabezpečenia
bezpečnejšieho prejazdu motorových vozidiel v tomto úseku na základe prieskumu ktorý bude
vykonaný.
3/ Starostka ďalej informovala prítomných o:
- o odpredaji multikáry
- o zadaní požiadavky na vykonanie hydrogeologického prieskumu obecnej studne
- o postoji manželov Pócsikových k prevodu spoluvlastníckeho podielu nehnuteľnosti pri cintoríne
parcely č. 22 z dôvodu vybudovania chodníka pre peších popri Jeleneckej ulici. Manželia
Pócsikoví odmietajú akýkoľvek právny prevod nehnuteľnosti do vlastníctva obce. Z tohto dôvodu
bude musieť obec pristúpiť na riešenie súdnou cestou, inak obec nebude môcť vybudovať chodník
pre peších popri Jeleneckej ulici.
- o pozvaní na obecné slávnosti do družobných obcí:
o 30.06.2018 Csitár, Maďarsko
o 28.07.2018 Kleňany, SR
o 20. a 21.08.2018 Küngös, Maďarsko
o 04.08.2018 Štitáre (účinkujúci: Jolly a Suzy z Maďarska a Maco Mamuko)
K bodu č. 21:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
-

Roman Kuťka sa zaujímal ako sa rieši ÚP Söprös, nakoľko blokácia ÚP poslancami na
Zámoyského ulici berie ako diskrimináciu vlastníkov nehnuteľností na Söprösi.
Na diskusný príspevok odpovedala pani starostka.

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak ako
odzneli v diskusii.
K bodu č. 22.:
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie všetkých prijatých uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že OZ v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.
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Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štitároch
ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Peter Hörik

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

Bc. Milota Magová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

25.05.2018

Vyvesené:
Zvesené:

04.07.2018
19.07.2018
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