Obecný úrad Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre
ZÁPISNICA
Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 08.06.2012
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
Úvod a privítanie
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Odsúhlasenie VZN č.3/2012 Záväzné časti Územného plánu obce Štitáre – zmeny
a doplnky č.2
5. Odsúhlasenie Územného plánu obce Štitáre
6. Odsúhlasenie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve s Telecomom a.s. Bratislava
7. Odsúhlasenie Zmluvy č. 114-24-2470/2012 o poskytovaní vybraných súborov údajov
z informačného systému katastra nehnuteľností
8. Informácia o ex post monitorovacej kontrole Spoločenského domu z Ministerstva
pôdohospodárstva SR
9. Informácia o podpísaní zmluvy so Stavekom o začatí stavebných prác na ČOV-ke
10. Odsúhlasenie projektu časti urbanisticko architektonickej časti centrálnej zóny obce –
dotácia z Programu obnovy dediny –Min.ţivotného prostredia
11. Odsúhlasenie vysporiadania pozemkov - parciel č. 185/1, 2, 3 – centrálna zóna za
účelom rekonštrukcie a obnovy centrálnej zóny obce
12. Odsúhlasenie zmluvy s Enermontom na výmenu verejného osvetlenia, verejného
rozhlasu
13. Odsúhlasenie výmeny rozhlasovej ústredne na obecnom úrade
14. Odsúhlasenie zrušenia zmluvy s p. Hörikovou Annou na uţívanie obecnej ţumpy
a návrh novej zmluvy
15. Odsúhlasenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre pre TJ
Štitáre a Csemadok Štitáre
16. Odsúhlasenie opravy hrobu r. Chlebákovej na miestnom cintoríne z dôvodu ,ţe škodu
zapríčinila obec pri výrube stromov
17. Odsúhlasenie výmeny zrkadla na Jeleneckej ulici na konci ulice Ku Gáborke
18. Odsúhlasenie kúpy materiálu ţeleza na mreţe v interiéri kostola v Štitároch
19. Odsúhlasenie záverečného účtu obce
20. Správa hlavného kontrolóra za II.polrok 2011
21. Audit záverečného účtu obce- informácia
22. Informácia o priebehu podanej ţiadosti na dotáciu z NSK Nitra OZ Ţibrica na
výmenu autobusovej zastávky a úradných tabúl v roku 2012
23. Informácia o pozvaní našich občanov na obecné slávnosti do druţobnej obce Csitár
v dňoch 07. a 08. Júla 2012 – vystúpenie speváckej skupiny Menecskekorus a účasť
našich futbalistov
24. Informácia o príprave obecných slávností v našej obci 04.08.2012 – príspevok
Zdruţenie Váh Dunaj Ipeľ
25. Odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve na stavbu trafostanice na ulici Ku Gáborke –
chatová oblasť
1.
2.
3.
4.
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26. Rôzne – informácia o pozvaniach obecného zastupiteľstva na obecné slávnosti
druţobných obcí s účinkovaním speváckej skupiny Menecskekorus:
a. 07. a 08. Júl 2012 – Csitár, Maďarsko
b. 28. Júla 2012 – Kleňany
c. 24. A 25. Augusta – Balatonalmádi, Maďarsko
27. Diskusia
28. Hlasovanie o uznesení
K bodu č. 1.:
Úvod a privítanie
Druhé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2012 otvorila a viedla starostka obce
Ing. Zuzana Vinkovičová.
Prítomní všetci členovia obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo uznášania schopné.
K bodu č. 2.:
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Za overovateľov zápisnice boli schválení poslanci:
Ing. Jozef Cilling
Mgr. Silvia Sórádová
Za zapisovateľku bola schválená:
Valéria Nagyová
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 3:
Návrh na odsúhlasenie programu
Program rokovania obecného zastupiteľstva sa dopĺňa o bod 26 - odsúhlasenie zmluvy
o budúcej zmluve na stavbu trafostanice na ulici Ku Gáborke – chatová oblasť.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 4.:
Odsúhlasenie VZN č.3/2012
Návrh uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení územného plánu obce Štitáre –
zmeny a doplnky č. 2
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch prerokovalo a schválilo návrh územného plánu obce Štitáre
- zmeny a doplnky č.2
Konštatuje, ţe:


pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých
právnických osôb sú v územnom pláne obce Štitáre akceptované,
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Akceptuje:


stanovisko Krajského stavebného úradu v Nitre, k návrhu územnoplánovacej
dokumentácie, č.KSÚNR-2012-433 zo dňa 09.05.2012.

Schvaľuje:
a) Územný plán obce Štitáre –zmeny a doplnky č.2
b) Všeobecne záväzné nariadenie obce Štitáre číslo: 03/2012 zo dňa 8.6.2012 o
vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Štitáre
Záväzné časti Územného plánu obce Štitáre – zmeny a doplnky č.2, schválený územný plán
je v určenom rozsahu záväzným alebo smerným podkladom na vypracovanie a schválenie
ďalšej územnoplánovacej, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu 5.:
Odsúhlasenie Územného plánu obce Štitáre
Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné
vyuţívanie územia. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne vyuţitie
zastavaného územia a chráni nezastavané územie.
Úlohami územného plánovania sú:















stanovovanie priestorového usporiadania a funkčného vyuţívania územia,
sledovanie, posudzovanie a vyhodnocovanie stavu územia a moţností jeho vyuţitia,
posudzovanie potrebnosti uskutočňovania zmien a ich priestorové, územno-technické
a ekologické dôsledky
stanoviť koncepciu rozvoja územia, urbanistickú koncepciu rešpektujúc hodnoty
územia,
koordinovať zámery v území
vymedziť verejný záujem na vyuţívaní územia
evidencia údajov a informácií o území,
identifikovanie problémov v území,
stanovovať podmienky pre umiestňovanie a priestorové usporiadanie stavieb
určovať urbanistické a architektonické poţiadavky na vyuţívanie územia, zmeny
vyuţívania územia a na stavby
poskytovanie informácií občianskej, investorskej a odbornej sfére,
riešenie vecnej a časovej koordinácie výstavby, územno-technických, organizačných a
investičných opatrení (vrátane urbanisticko-ekonomického vyhodnotenia) vytvárať
podklady pre programy hospodársko-sociálneho rozvoja,
vytvárať podmienky pre zniţovanie nebezpečia prírodných katastróf a podmienky pre
zabezpečenie civilnej ochrany
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vytvárať predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území a pre zachovanie
prírodných a civilizačných hodnôt územia vrátane urbanistického a architektonického
dedičstva
posudzovať vplyv zmien v území na verejnú infraštruktúru
posudzovať a hodnotiť územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných
opatrení v území a navrhovať ich rozsah

Obec prijala v roku 2011 a 2012 ţiadosti na výstavbu IBV od vlastníkov domácich
pozemkov, a preto pri spracovaní týchto lokalít je potrebné, aby sa občania k tomu vyjadrili
a pripomienkovali a preto tu bude priestor pri schvaľovaní nového územného plánu na
pripomienkovanie, resp. navrhovanie nových lokalít .
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu 6.:
Odsúhlasenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s Telecomom, a.s. Bratislava
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Telecomom, a.s. Bratislava
obsahuje navýšenie prenájmu za m2 obecného pozemku na ktorom je umiestnená
telekomunikačná stanica za 15 m2 to činí ročne z 199,20 € na 245,13 €.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 7.:
Odsúhlasenie Zmluvy č. 114-24-2470/2012 o poskytovaní vybraných súborov údajov
z informačného systému katastra nehnuteľností
Na základe tejto zmluvy obec obdrţí pravidelne, vţdy k 1.1. kaţdého roka aktualizované
údaje z centrálneho katastra nehnuteľností, pre potreby identifikácie všetkých pozemkov,
nehnuteľností a ich vlastníkov v KÚ Dolné Štitáre.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 8.:
Informácia o Expost monitorovacej kontrole Spoločenského domu z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
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15.03.2012 prebehla monitorovacia kontrola v Spoločenskom dome v Štitároch za účlom
dodrţiavania účelovosti tejto budovy v zmysle uzatvorenej zmluvy. Kontrola bola zameraná
na všetky náleţitosti spojené s rekonštrukciou, prislúchajúcu dokumentáciu a spôsob
vyuţívania Spoločenského domu. Výsledok kontroly je k nahliadnutiu na web stránke obce.
Nedostatky neboli zistené.
K bodu č. 9.:
Informácia o podpísaní Dodatku č.2 k zmluve so Stavekom o začatí stavebných prác na
ČOV-ke v Štitároch.
Na základe prijatej dotácie vo výške 52.134,- € z Enviromentálneho fondu bol podpísaný
Dodatok č.2 k platnej zmluve na pokračovanie ďaľších stavebných prác na ČOV-ke.
V zmysle Dodatku č.2 obec ku dnešnému dňu dlhuje staviteľovi do ukončenia
odkanalizovania 1.353.129,-€.
Začiatkom mesiaca júla staviteľ bude pokračovať so stavebnými prácami , a to o zloţenie
prvého úseku kanalizačného potrubia a s tým spojené stavebné práce.
Spomalenie prác a navýšenie finančných nákladov je spôsobené aj nesplnením záväzkov
v predchádzajúcom období , a to hlavne podpísaná a nedodrţaná „Zmluva o budúcej zmluve
na vysporiadanie vlastníckych práv pozemku na ktorom je umiestnená ČOV-ka“
s pôvopdnými vlastníkmi. V roku 2005 obec nevyplatila dohodnutú čiastku 40.000 Sk.
V roku 2010 nadobudol pozemok, na ktorom je postavená ČOV-ka kúpnou zmluvou
p.Školák, ktorý ţiadal za predaj novú sumu od obce , na základe znaleckého posudku,
a zároveň podľa dohody .Obec je povinná zaplatiť v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy z
pôvodne dohodnutých 40.000 Sk v splátkach sumu 30.000,-€ (900.000 Sk).
K bodu č. 10.:
Odsúhlasenie projektu urbanisticko architektonickej časti centrálnej zóny obce –
dotácia z Programu obnovy dediny – Ministerstvo ţivotného prostredia SR
Na základe ţiadosti obec obdrţala dotáciu z Ministerstva ţivotného prostredia , finančnú
podporu z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny.
Zaradili sme sa medzi úspešné obce a bola nám poskytnutá dotácia vo výške 3500 € s 5 %
spoluúčasťou obce – 175,-€ na Revitalizáciu centrálnej zóny v Štitároch.
V rámci projektu sme ako jeden z bodov dali vypracovať urbanisticko architektonickú štúdiu
na centrálnu zónu našej obce, podľa ktorej bude obec postupovať pri obnove centrálnej zóny
obce.
Projekt je zavesený na web stránke obce.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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K bodu č. 11.:
Odsúhlasenie vysporiadania pozemkov – parciel č. 185/1,2,3 za účelom realizácie
obnovy centrálnej zóny obce.
V súvislosti s urbanisticko architektonickými štúdiami na centrálnej zóne našej obce sa
nachádzajú ešte nevysporiadané parcely C č. 185/1, /2 a parcela E č.185/3. Je potrebné
vyzvať vlastníkov o vysporiadanie týchto parciel, a to konkrétne na LV č. 277, č. 506 a č.
1729.Jedná sa o vlastníkov-Budíková Priška, Pri Prameni 7, Ment Jozef, Jókaiho 14, Ment
Dezider, Pohranická 6,, Maga Šebestian, Ku Gáborke 1, a dedičia Menta Juraja.
Na základe vzájomnej dohody na vysporiadanie vlastníckych práv k týmto nehnuteľnostiam.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
K bodu č. 12.:
Odsúhlasenie zmluvy s Enermontom na výmenu verejného osvetlenia, verejného
rozhlasu .
Zmluva obsahuje dohodu o prekládku verejného osvetlenia a rozhlasu zo starých stĺpov na
nové v počte 134, doplnenie stĺpov na novovzniknuté ulice,podmienky nákladovosti a ich
splácania.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 13.:
Odsúhlasenie výmeny rozhlasovej ústredne
Rozhlasová ústredňa vypovedala a obec musela zabezpečiť náhradu, je potrebné, aby sme túto
techniku zabezpečili z vlastných zdrojov .
Je potrebné aj doplnenie verejného rozhlasu na ulici Jelenecká smerom na Koliňany aj
smerom do Nitry, Fábryho ulica, Pohranickej ulici, Jahodovej ulici ako aj na ulici Ku
Gáborke . Predbeţná suma je 2.200,-€ aj na splátky.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
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K bodu č. 14.:
Odsúhlasenie zrušenia zmluvy s p. Hörikovou Annou na úţívanie obecnej ţumpy
a návrh novej
Predloţená nová nájomná zmluva obsahuje zmenené podmienky z dôvodu rekonštrukcie
hygienických zariadení s vybudovaním novej ţumpy pre materskú škôlku.
P. Höriková preberá hradenie nákladov na ţumpu pôvodnú pred materskou škôlkou.
Zmluva je zverejnená na web stránke obce.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
K bodu č. 15.:
Odsúhlasenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre
V zmysle platnej legislatívy bola predloţená zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu
obce pre TJ Štitáre a Csemadok Štitáre.
Obsahuje výšku poskytnutej dotácie, podmienky čerpania a následného vyúčtovania.
Obec poskytla dotácie na kultúru a šport v roku 2012 týmto subjektom: TJ Dolné Štitáre
a Csemadok – spevácka skupina Menecskekórus.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
K bodu č. 16.:
Odsúhlasenie opravy hrobu p. Pócsikovej (rod. Chlebákovej) na miestnom cintoríne .
V roku 2011 pri úprave miestneho cintorína boli poškodené 2 hroby.
Prvý poškodený hrob sa dal opraviť na poţiadanie nájomcu hrobového miesta pani Júlie
Balkovej , Ku Gáborke ul.č. do 1 mesiaca a druhý hrob zostal neopravený , ktorého
nájomcom je - Pócsiková Katarína (rod. Chlebáková) – fotodokumentácia bola vyhotovená, Je
potrebné uvedený hrob opraviť z rozpočtu obce ,predbeţná cena opravy: 250,-€.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
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K bodu č. 17.:
Odsúhlasenie výmeny dopravného zrkadla na Jeleneckej ulici, na konci ulice Ku
Gáborke
Dopravné zrkadlo na Jeleneckej ulici, na konci ulice Ku Gáborke rozbili vandali.
Nutnosť výmeny dopravného zrkadla na rázcestí Jeleneckej a Ku Gáborke z dôvodu
zvýšenia bezpečnosti motoristov pri vychádzaní na hlavnú cestu.
Predbeţná cena opravy 300,-€.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
K bodu č. 18.:
Odsúhlasenie kúpy materiálu na mreţe v interieri kostola v Štitároch
Na poţiadanie Biskupského úradu je potrebné, aby kostol v denných hodinách bol otvorený
a preto je potrebné vybudovanie a umiestnenie mreţí v interiéri kostola. Obec bude hradiť
z prostriedkov vlastných materiál na vybudovanie mreţí . Práce vykoná p.poslanec Pilka
a spol.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
K bodu č. 19.:
Odsúhlasenie záverečného účtu
Materiály predloţené obecnému zastupiteľstvu dľa harmonogramu zasadnutia OZ na
pripomienkovanie . Obec neobdrţala ţiaden podnet apôreto na základe vyjadrenia hlavného
kontrolóra obce a po vykonaní auditu záverečného účtu bolo navrhnuté na odsúhlasenie bez
výhrad.
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
K bodu č. 20.:
Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2012
Správa o činnosti hlavného kontrolóra za II.polrok 2011 je prílohou zápisnice.
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K bodu č. 21.:
Audit záverečného účtu – informácia
V priebehu mesiaca máj 2012 bola zahájená činnosť auditu obce za rok 2011 - Ing. Dagmar
Horáková, Nitra, SKAu 485 v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o auditoroch a Slovenskej
komore auditorov účtovnej uzávierky. Správa je zverejnená na web stránke obce.
K bodu č. 22.:
Informácia o priebehu podanej ţiadosti na dotáciu z NSK Nitra OZ Ţibrica na
rekonštrukciu autobusovej zastávky, úradnej tabule a osvetlenia okolo spoločenského
domu v roku 2012
Občianske zdruţenie Ţibrica , ktorého členom je naša obec Štitáre podala ţiadosť na dotáciu
z NSK Nitra. Podľa predbeţných informácií bolo odsúhlasená finančná čiastka pre OZ
Ţibrica a našu obec na základe vypracovaného projektu obce. Táto čiastka je účelová na
rekonštrukciu autobusovej zastávky ,úradných tabúl pre obec.

K bodu č. 23.:
Informácia o pozvaní našich občanov na obecné slávnosti do druţobnej obce Csitár
v dňoch 07. a 08. Júla 2012 – vystúpenie speváckej skupiny Menecskekórus a účasť
našich futbalistov.
Pozvánka bude doručená písomne na 2 dňovú účasť našej folklórnej skupiny ako aj
športovcov a zároveň bude aj zverejnená na web stránke obce.
K bodu č. 24.:
Informácia o príprave obecných slávností v našej obci 04. a 05. Augusta 2012 –
príspevok Zdruţenia Váh Dunaj Ipeľ.
Na obecné slávnosti v Štitároch, ktoré sa budú konať 4. a 5. Augusta bude vypracovaný
harmonogram programu kultúrnou komisiou .
Podľa účelových dotácií budeme postupovať a riešiť harmonogram kultúrnych vystúpení ako
aj zahraničných hostí z Csitár.
V sobotu večer plánujeme zorganizovať tanečnú zábavu – Mont Blanc Hrnčiarovce.
K bodu č. 25.:
Odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve na výstavbu trafostanice na ulici Ku Gáborke –
chatová oblasť
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Pani starostka informovala o predmete a obsahu zmluvy – vecné bremeno voči ZSE na
umiestnenie elektrického vedenia na parcelu č. 1070/2 – miestna komunikácia ulica Ku
Gáborke.

Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
K bodu č. 26.:
Rôzne
a/ Informácia o pozvaniach obecného zastupiteľstva na obecné slávnosti družobných obcí
s účinkovaním speváckej skupiny Menecskekorus:
a.
b.
c.
d.

07. a 08. Júl 2012 – Csitár, Maďarsko
28. Júla 2012 – Kleňany
24. a 25. Augusta 2012– Balatonalmádi, Maďarsko
Deň detí 9.6.2012 od 15.00 hod.- rôzne atrakcie, vozenie sa na koníkoch,
polícia predvádzanie – ukáţky, vystúpenie detí latinsko americké tance,
opekačka, maľovanie na tvár a rôzne súťaţné hry.

b/ V roku 2012 odsúhlasené nasledovné účelové dotácie:
1/ NSK Nitra na šport : 200,-€ - nákup posilňovacieho stroja,
2/ NSK Nitra na kultúru : 250,-€ - Podpora reprezentácie v zahraničí v roku 2012
3/ NSK Nitra pre Csemadok : 350,-€ - podpora kultúrneho dedičstva
4/ Ministerstvo financií SR- Rekonštrukcia hygienických zariadení v MŠ5/ Regionálne zdruţenie Váh Dunaj Ipeľ Nitra- členom sú aj Štitáre - podpora
Obecných dní miestnej kultúry - súčasť spoločného Festivalu kultúrnych
a gastronomických tradícií Euroregionu ,na ubytovanie , na náklady spojené so
zabezpečením podujatia, občerstvenie a cestovné náklady pre účinkujúcich,
6/ Ministerstvo ţivotného prostredia- z Environmentálneho fondu v rámci Programu
obnovy dediny sme boli medzi úspešnými 121 obcami. Našej obci poskytlo 3500 € na
Revitalizáciu centrálnej zóny v Štitároch.
V rámci projektu – dotácie účelovej – sú zahrnuté vypracovanie urbanisticko
architektonické štúdie na centrálnu zónu našej obce, nákup mobiliáru a okrasných
drevín,
7/ SPP projekt cez zamestnancov SPP - Ing. Janus, Ing. Brath, p. Péli Vojtech, Ing.
Pindeš Daniel nám odsúhlasila nadácia 650,-€ na nákup mobiliáru a drevín,
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8/Úrad vlády - sekcia národnostných menšín na Štitárske folklorne dni obce v roku
2012, na ušitie krojov, cestovné účinkujúcim, občerstvenie, konferencier,
9/ NSK Nitra - OZ Ţibrica MAS – sídlo Štitáre - pre 12 obcí – 20.676,-€
na rekonštrukciu autobusovej zastávky, informačných tabúľ, osvetlenia okolo SD,
informačné skladačky OZ, ako aj propagačný materiál,
10/Ministerstvo ţivotného prostredia –Environmentálny fond - ČOV-ka
odkanalizovanie obce - 52134,-€, na základe dohody bude pokračovanie výstavba
odkanalizovania ulice Kolíńanská k Jeleneckej ulici, začiatok prác júl 2012,
11/ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. - nadácia
Bryndzových – zmluva sa pripravuje

1000,-€ na výpomoc

pre rodinu

12/ Biskupský úrad Nitra - finančná podpora na úpravu interiéru a vymaľovanie
kostola 7000,-€ na účet farnosti Kolíňany.
Za 5 mesiacov sú nasledovné výsledky:
Spolu to činí = 77 084,-€ - 2 322 233,-Sk
c/ Traktorová kosačka je splatená k 4.2012 , ktorá bola zakúpená na lízing za sumu 5.776,- €.
d/ Pri kostol obec umiestnila lavičku, opravila hojdačky pri SD a opravila lavice na miestnom
cintoríne,
e/ staráme sa o všetky odvodové járky, potok pozdĺţ celej obce pomocou zamestnancov
v zmysle dohody z ÚPSAVAR-u Nitra,
f/ staráme sa o údrţbu miestneho ihriska – 1 pracovník - 1 deň, náklady na prácu mesačne
cca 100,-€ , traktorová kosačka opotrebovanie –zo sumy 5 776,-€.
g/ kosenie miestneho cintorína a verejných priestranstiev pravidelne kaţdý týţdeň,
h/ v centrálnej zóne sa umiestnia nové lavičky a smetné nádoby,
j/ dôjde k rekonštrukcii autobusovej zastávky v obci
k/ pravidelne vypĺňame drťou dľa moţností naše cesty v obci
K bodu č. 27.:
Diskusia
-

-

p. Viera Brathová vystúpila s poţiadavkou na odstránenie nedostatku s unikajúcou
vodou v járku pred jej domom. Vyviera jej voda, stojí v járku, zapácha a znemoţňuje
udrţiavanie. Pravdepodobne ide o porušenie vodovodu.
Pani starostka informovala o kontrole vodovodného potrubia sondami v tejto lokalite
s výsledkom – bez porušenia. Poţiada odbornú firmu o písomné stanovisko.
11

-

Podľa vyjadrenia suseda p. Ing. Pindeša Daniela z Pohranickej ulici s najväčšou
pravdepodobnosťou ide o vyvieranie spodnej vody. Podloţie pod cestou bolo
ukladaním potrubí pre ďalšie inţinierske siete narušené a voda sa dostáva v týchto
miestach napovrch. Pre odvedenie tejto vody bude potrebné upravenie a vyspádovanie
priľahlých járkov na Pohranickej ulici, ktoré spravuje Slov.správa ciest Nitra.

-

p. Höriková Anna uviedla, ţe pôvodný miestny rozhlas slúţil v obci 35 rokov

-

p. Berecová Katarína informovala prítomných o vyčistení odtokového rigolu na
Močoláku - vyviezli 4 nákladné autá smetí a na spevnenie rigolu priviezli 3 nákladné
autá kameňa ,

K bodu č. 28.:
Uznesenie o hlasovaní
Hlasovanie o uznesení z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch prebehlo
podľa jednotlivých bodov
Hlasovanie:
Za: 6
Proti: 0
Zdrţali sa: 0
Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Ing. Jozef Cilling

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

Helena Molnárová

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

V Štitároch, dňa:

12.06.2012

Vyvesené:
Zvesené:

13.06.2012
28.06.2012
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UZNESENIA
Z 2. RIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠTITÁROCH ZO
DŇA 09.03.2012
Program 2.riadneho zasadnutia OZ
Úvod a privítanie
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Odsúhlasenie VZN č.3/2012 Záväzné časti Územného plánu obce Štitáre – zmeny
a doplnky č.2
5. Odsúhlasenie Územného plánu obce Štitáre
6. Odsúhlasenie Dodatku č.1 k nájomnej zmluve s Telecomom a.s. Bratislava
7. Odsúhlasenie zmluvy č. 114-24-2470/2012 o poskytovaní vybraných súborov údajov
z informačného systému katastra nehnuteľností
8. Informácia o ex post monitorovacej kontrole Spoločenského domu
9. Informácia o podpísaní zmluvy so Stavekom o začatí stavebných prác na ČOV-ke
10. Odsúhlasenie urbanisticko architektonickej časti centrálnej zóny obce – dotácia
z Programu obnovy dediny –Min.ţivotného prostredia
11. Odsúhlasenie vysporiadania pozemkov - parciel č. 185/1, 2, 3 – centrálna zóna za
účelom realizácie obnovy centrálnej zóny obce
12. Odsúhlasenie zmluvy s Enermontom na výmenu verejného osvetlenia, káblového
rozhlasu, doplnenie rozhlasu na nové ulice
13. Odsúhlasenie výmeny rozhlasovej ústredne
14. Odsúhlasenie zrušenia zmluvy s p. Hörikovou Annou na uţívanie obecnej ţumpy
a návrh novej zmluvy
15. Odsúhlasenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Štitáre
16. Odsúhlasenie opravy hrobu r. Chlebákovej na miestnom cintoríne z dôvodu ,ţe škodu
zapríčinila obec
17. Odsúhlasenie výmeny zrkadla na Jeleneckej ulici na konci ulice Ku Gáborke
18. Odsúhlasenie kúpy materiálu ţeleza na mreţe v interiéri kostola v Štitároch
19. Odsúhlasenie záverečného účtu obce
20. Správa hlavného kontrolóra za II.polrok 2012
21. Audit záverečného účtu obce- informácia
22. Informácia o priebehu podanej ţiadosti na dotáciu z NSK NitraOZ Ţibrica na
výmenu autobusovej zastávky, úradnej tabule a osvetlenie okolo spoločenského domu
v roku 2012
23. Informácia o pozvaní našich občanov na obecné slávnosti do druţobnej obce Csitár
v dňoch 07. a 08. Júla 2012 – vystúpenie speváckej skupiny Menecskekorus a účasť
našich futbalistov
24. Informácia o príprave obecných slávností v našej obci 04.08.2012 – príspevok
Zdruţenie Váh Dunaj Ipeľ
25. Odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve na stavbu trafostanice na ulici Ku Gáborke –
chatová oblasť
1.
2.
3.
4.
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26. Rôzne – informácia o pozvaniach obecného zastupiteľstva na obecné slávnosti
druţobných obcí s účinkovaním speváckej skupiny Menecskekorus:
a. 07. a 08. Júl 2012 – Csitár, Maďarsko
b. 28. Júla 2012 – Kleňany
c. 24. A 25. Augusta – Balatonalmádi, Maďarsko
27. Diskusia
28. Hlasovanie o uznesení

K BODU 1. - Otvorenie zasadnutia OZ
Uznesenie č. 50/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Doplnený Program 2. riadneho zasadnutia OZ

K bodu 2. – Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľa
Uznesenie č. 51/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje
overovateľov zápisnice:
a zapisovateľa zápisnice:

Ing. Jozef Cilling
Helena Molnárová
Valéria Nagyová

K bodu 3. - Odsúhlasenie úpravy programu
Uznesenie č. 52/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje
upravený program 1. riadneho zasadnutia OZ
K bodu 4. - Odsúhlasenie VZN č.3/2012
Uznesenie č. 53/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
VZN č. 3/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre – zmeny a doplnky
č. 2, tak ako je to uvedené v zápisnici OZ zo dňa 8.6.2012.

K bodu 5. – Odsúhlasenie územného plánu obce Štitáre
Uznesenie č. 54/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
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Schvaľuje
Spracovanie nového územného plánu obce Štitáre.
K bodu 6. – Odsúhlasenie Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve s Telecomom, a.s. Bratislava
Uznesenie č. 55/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve s Telecomom, a.s. Bratislava

K bodu 7.
- Odsúhlasenie zmluvy č. 114-24-2470/2012 o poskytovaní vybraných
súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
Uznesenie č. 56/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Zmluvu č. 114-24-2470/2012 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného
systému katastra nehnuteľností

K bodu 8. - Informácia o ex post monitorovacej kontrole Spoločenského domu
Uznesenie č. 57/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informáciu o ex post monitorovacej kontrole Spoločenského domu

K bodu 9. – Informácia o podpísaní Dodatku č.2 k zmluve so Stavekom o začatí
stavebných prác na ČOV-ke
Uznesenie č. 58/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informáciu o podpísaní a uţ odsúhlaseného Dodatku č.2 k zmluve so Stavekom.
K bodu 10. - Odsúhlasenie urbanisticko architektonickej časti centrálnej zóny obce –
dotácia z Programu obnovy dediny –Min.ţivotného prostredia
Uznesenie č. 59/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Projekt urbanisticko architektonické časti centrálnej zóny obce, aby sa postupovalo podľa
vypracovaného projektu.
15

K bodu 11. - Odsúhlasenie vysporiadania pozemkov - parciel č. 185/1, 2, 3 – centrálna
zóna za účelom realizácie obnovy centrálnej zóny obce
Uznesenie č. 60/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Vysporiadanie pozemkov – parciel č. 185/1,2,3 za účelom realizácie obnovy centrálnej zóny
obce.V súvislosti s urbanisticko architektonickými štúdiami na centrálnej zóne našej obce právne
vysporiadať parcely C č. 185/1, /2 a parcela E č.185/3.
Vyzvať vlastníkov o vysporiadanie týchto parciel, a to konkrétne na LV č. 277, č. 506 a č. 1729.
Jedná sa o vlastníkov-Budíková Priška, Pri Prameni 7, Ment Jozef, Jókaiho 14, Ment Dezider,
Pohranická 6,, Maga Šebestian, Ku Gáborke 1, a dedičia Menta Juraja.

K bodu 12. - Odsúhlasenie zmluvy s Enermontom na výmenu verejného osvetlenia,
káblového rozhlasu.
Uznesenie č. 61/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Podpísanie zmluvy s Enermontom na výmenu verejného osvetlenia, káblového rozhlasu.
K bodu 13. – Odsúhlasenie výmeny rozhlasovej ústredne
Uznesenie č. 62/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Výmenu rozhlasovej ústredne do sumy 2200,-€.

K bodu 14. – Odsúhlasenie zrušenia zmluvy s p. Hörikovou Annou na uţívanie obecnej
ţumpy a návrh novej zmluvy
Uznesenie č. 63/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Novú zmluvu v plnom rozsahu na uţívanie obecnej ţumpy a súhlasí so zrušením pôvodnej
zmluvy.
K bodu 15. – Odsúhlasenie zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce
Štitáre
Uznesenie č. 64/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
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Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie dľa rozpočtu obce.
K bodu 16. - Odsúhlasenie opravy hrobu r. Chlebákovej na miestnom cintoríne
z dôvodu, ţe škodu zapríčinila obec
Uznesenie č. 64/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje
opravu hrobu, nájomca - Pócsiková Katarína (rod. Chlebáková) v cene 250,-€.

K bodu 17. – Odsúhlasenie výmeny dopravného zrkadla na Jeleneckej ulici, na konci
ulice Ku Gáborke
Uznesenie č. 65/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Výmenu dopravného zrkadla v cene 300,- €
K bodu 18. – Odsúhlasenie kúpy materiálu na mreţe v interieri kostola v Štitároch
Uznesenie č. 66/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Kúpu materiálu na mreţe v interiéri kostola v Štitároch.

K bodu 19. – Odsúhlasenie záverečného účtu
Uznesenie č. 67/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
Záverečný účet v plnom rozsahu bez výhrad.

K bodu 20. – Správa hlavného kontrolóra za II. polrok 2012
Uznesenie č. 68/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Správu o činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011.

K bodu 21. – Audit záverečného účtu
Uznesenie č. 69/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
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Berie na vedomie
Informáciu a správu auditu záverečného účtu obce Štitáre .

K bodu 22. – Informácia o priebehu podanej ţiadosti na dotáciu z NSK NitraOZ
Ţibrica na výmenu autobusovej zastávky, úradnej tabule a osvetlenie okolo
spoločenského domu v roku 2012
Uznesenie č. 70/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informáciu o podaní a schválení ţiadosti na dotáciu z NSK Nitra.

K bodu 23. – Informácia o pozvaní našich občanov na obecné slávnosti do druţobnej
obce Csitár v dňoch 07. a 08. Júla 2012 – vystúpenie speváckej skupiny Menecskekorus
a účasť našich futbalistov
Uznesenie č. 71/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informáciu o pozvaní našich občanov na obecné slávnosti do druţobnej obce Csitár v dňoch
07. a 08. Júla 2012 – vystúpenie speváckej skupiny Menecskekorus a účasť našich futbalistov

K bodu 24. – Informácia o príprave obecných slávností v našej obci 04.08.2012 –
príspevok Zdruţenie Váh Dunaj Ipeľ
Uznesenie č. 72/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informáciu o príprave obecných slávností v našej obci s príspevkom Zdruţenia Váh Dunaj
Ipeľ.

K bodu 25. – Odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve na stavbu trafostanice na ulici Ku
Gáborke – chatová oblasť
Uznesenie č. 73/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
zmluvu o budúcej zmluve na stavbu trafostanice na ulici Ku Gáborke – chatová oblasť.
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K bodu 26. – Rôzne
Uznesenie č. 74/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie
Informácie v tomto bode programu zasadnutia OZ v Štitároch.

K bodu 28. – Hlasovanie o uznesení
Uznesenie č. 75/02R/12 zo dňa 08.06.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje
hlasovanie o uznesení.

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka uznesenia:

Ing. Jozef Cilling

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

Helena Molnárová

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

Valéria Nagyová

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

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce

V Štitároch, dňa:

13.06.2012

Vyvesené:
Zvesené:

14.06.2012
29.06.2012
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