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

ZÁPISNICA
Z 3. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 18. júla 2016
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
K bodu č.1 Zahájenie
Pracovnú časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka obce Štitáre
Ing. Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých prítomných.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom 3. mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí
prítomní 4 poslanci, Ing. Stanislav Brath je neprítomný bez ospravedlnenia. Starostka
konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh programu mimoriadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým spôsobom a
poslancom doručený spolu s materiálmi na 3. mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva v Štitároch navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Peter Hörik
 p. poslanca:
Ing. Daniel Pindeš
a za zapisovateľku zápisnice :
Valéria Nagyová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala
hlasovať o návrhu určenia poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Peter Hörik a Ing. Daniel Pindeš 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: Bc. Milota Magová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala
hlasovať o návrh na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za - 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslanec Ing. Jozef Cilling bol schválený ako predseda
návrhovej komisie a p. poslankyňa Bc. Milota Magová za člena. Zároveň požiadala predsedu
a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
18.07.2016 s nasledujúcimi bodmi:

3. mimoriadneho zasadnutia OZ na deň

1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Opatrenie RUVZ Nitra- dobudovanie chodníka MŠ a časti pred kuchyňou MŠ
5. Vybudovanie oplotenia obecnej parcely č.870/84, 870/85, 870/86 v Štitároch
6. Vybudovanie miestnej komunikácie ul. Ku Gáborke a rekonštrukcia miestnej komunikácie
ul. Nagyova
7. Likvidácia detského ihriska
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie prijatých uznesení
11. Záver
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala
hlasovať o schválenie programu 3. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za - 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 3. mimoriadneho zasadnutia obecného
zastupiteľstva bol schválený.

K bodu č. 4.:
Starostka informovala prítomných o vykonanej kontrole Regionálnym úradom
verejného zdravotníctva v miestnej Materskej škole, o ktorej už informovala na 2.zasadnutí
OZ 14.6.2016. Z kontroly vyplynuli pre zriaďovateľa opatrenia: nová maľovka a sieťové
dvere v kuchyni, oprava rýn, dobudovanie chodníka, údržba preliezok a športoviska MŠ. Na
základe týchto opatrení bolo vykonané verejné obstarávanie na vybudovanie chodníka v MŠ
a priestoru pred kuchynkou. Dodávateľom týchto prác bude po podpísaní zmluvy o dielo
víťazná fy. Premona, s.r.o. so sídlom v Nitre, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku a to
vo výške 5 734,38 Eur. Náklady navrhuje uhradiť z rezervného fondu obce.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala
hlasovať o vybudovanie chodníka v MŠ a priestoru pred kuchynkou víťaznou fy. Premona,
s.r.o. so sídlom v Nitre vo výške 5 734,38 Eur s úhradou nákladov z rezervného fondu obce
Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vybudovanie chodníka
v MŠ a priestoru pred kuchynkou víťaznou fy. Premona, s.r.o. so sídlom v Nitre vo výške
5 734,38 Eur s úhradou nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
K bodu č. 5.:
Starostka informovala prítomných o dohode s nájomcom Bažantnice o vybudovanie
oplotenia pri multifukčnom ihrisku obecných parciel 870/84, 870/85 a 870/86. Bolo vykonané
verejné obstarávanie na vybudovanie oplotenia pri multifukčnom ihrisku obecných parciel
870/84, 870/85 a 870/86. Dodávateľom týchto prác bude o dielo víťazná fy. Premona, s.r.o. so
sídlom v Nitre, ktorá predložila najnižšiu cenovú ponuku a to vo výške 2 802,11 Eur, ktorú
navrhuje uhradiť z rezervného fondu obce. Pred začatím prác je potrebné geodetom vytýčenie
hranice obecných parciel 870/84, 870/85 a 870/86. a následne vykonať práce.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala
hlasovať o vybudovanie oplotenia pri multifukčnom ihrisku obecných parciel 870/84, 870/85
a 870/86 víťaznou fy. Premona, s.r.o. so sídlom v Nitre vo výške 2 802,11 Eur s úhradou
nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vytýčenie hraníc
geodetom a vybudovanie oplotenia pri multifukčnom ihrisku obecných parciel 870/84, 870/85
a 870/86 víťaznou fy. Premona, s.r.o. so sídlom v Nitre vo výške 2 802,11 Eur s úhradou
nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o potrebe úpravy miestnych komunikácií ul.
Nagyova a ul. Ku Gáborke. Úpravu pravotočivého zjazdu z Jeleneckej ul. na ul. Nagyova,
ktorú vykoná Regionálna správa a údržba ciest Nitra v cene 768,00 Eur s úhradou nákladov
z rezervného fondu obce Štitáre.
Starostka ďalej informovala, že prebehol obstarávací proces na opravu ul. Ku
Gáborke. Najnižšia ponuka na pokládku nového asfaltu bola vo výške 23 520,00 Eur.
Náklady navrhuje uhradiť z rezervného fondu obce Štitáre.
Ďalším návrhom bola obecná komunikácia ul. Fábryho od RD č. 33 po súkromnú
cestu. Starostka ďalej informovala o podaných projektoch na asfaltovanie miestnych
komunikácií na ul. Jókayho a Pod Žibricou , doposiaľ nie sú výsledky ,predpokladá sa až
v mesiaci august.2016..
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Peter Horik - navrhuje zazmluvniť staviteľa Reality Cimrák aby nahradil poškodenie
cesty pri výstavbe RD.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš - Ku Gáborke je pôvodná asfaltová má pevnejší podklad, nový
asfalt by bol stabilnejší ako na ostatných navrhovaných uliciach.
Poslankyňa Bc. Milota Magová - ul. Ku Gáborke je vo veľmi zlom stave
Starostka dala hlasovať o úpravu pravotočivého zjazdu z Jeleneckej ul. na ul.
Nagyova, ktorú vykoná Regionálna správa a údržba ciest Nitra v cene 768,00 Eur s úhradou
nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje úpravu
pravotočivého zjazdu z Jeleneckej ul. na ul. Nagyova, ktorú vykoná Regionálna správa
a údržba ciest Nitra v cene 768,00 Eur s úhradou nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.
Starostka dala ďalej hlasovať za úpravu ul. Ku Gáborke pokládkou nového asfaltu
vo výške 23 520,00 Eur s úhradou nákladov z rezervného fondu obce Štitáre.

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje úpravu ul. Ku
Gáborke pokládkou nového asfaltu vo výške 23 520,00 Eur s úhradou nákladov z rezervného
fondu obce Štitáre.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o potrebe odstránenia detského ihriska – preliezok
a šmýkalky pri Spoločenskom dome z dôvodu zlého technického stavu. Na základe vyjadrenia
zhotoviteľa nie je možná čiastočná oprava, je potrebné tieto odstrániť, nakoľko hrozí zrútenie
sa preliezok a šmýkalky a ohrozenie zdravia. Materiál je z dreva a je zhnitý.
Starostka ďalej informovala, že odstránenie a likvidáciu detského ihriska zabezpečí
obec na vlastné náklady. Poverí komisiu na vykonanie inventarizácie majetku, nakoľko je
potrebné odpísať z majetku obce hodnotu 4 355,49 €.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie
informácie o potrebe odstránenia detského ihriska – preliezok a šmýkalky pri Spoločenskom
dome z dôvodu zlého technického stavu.
K bodu č. 8.:
Starostka prítomných informovala:
-

-

-

o obecných slávnostiach v družobnej obci Csitár v Maďarsku – účasť starostky
a zástupcu starostky a členov speváckej skupiny Menecskekorus. Obec sa
prezentovala s projektom, s vydaním buletínu o pamiatkach družobných obcí
Csitár a Kleňany
o pozvaní na obecné slávnosti do obce Kleňany 23.7.2016
o príprave obecných slávnosti v Štitároch 6.8.2016:
o účasť družobných obcí Kleňany - SR, Csitár a Kungos - HU
o 15,00 hod. slávnostná svätá omša
o 16,30 zahájenie + folklórny kultúrny program
o 17,30 vystúpenie Otta Weitera a Andrea Fischer
o 19,00 večerná zábava so skupinou Flamingo
o počas dňa budú pre deti pripravené rôzne atrakcie
o dovoz lavíc zo susedných obcí zabezpečia poslanci so zamestnancom p.
Tomkom
o vytyčovaní pozemkov na ul. Viničná
o návrhu výstavby vodovodu na ulici Viničná
o prevode nehnuteľností parcely č.16 obecný cintorín na obec
o výstavbe 22 rodinných domov na ul.Ku Gáborke pod lesom

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie
informácie tak ako sú uvedené v tomto bode.
Starostka ďalej informovala prítomných o požiadavke a potrebe elektrického
napojenia – vyvedenie elektriky zo Spoločenského domu pre stánky s občerstvením počas
obecných slávností a iných kultúrnych podujatí organizovaných obcou Štitáre. Práce a
materiál na zabezpečenie nového elektrického napojenia a vyvedenia elektriky zo
spoločenského domu je v cene 744,65 € s úhradou z rezervného fondu obce Štitáre
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala
hlasovať o vyvedení a napojení elektriky zo spoločenského domu pre stánky s občerstvením
počas obecných slávností a iných kultúrnych podujatí organizovaných obcou Štitáre. Práce a
materiál na zabezpečenie nového elektrického napojenia a vyvedenia elektriky zo
spoločenského domu je v cene 744,65 € s úhradou z rezervného fondu obce Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyvedenie a napojenie
elektriky zo spoločenského domu pre stánky s občerstvením počas obecných slávností a iných
kultúrnych podujatí organizovaných obcou Štitáre. Práce a materiál na zabezpečenie nového
elektrického napojenia a vyvedenia elektrickej kabeláže cca 50 m dĺžke zo spoločenského
domu je v cene 744,65 € s úhradou z rezervného fondu obce Štitáre.
K bodu č. 9.:
Starostka konštatovala, že v diskusii nebol žiadny príspevok.
K bodu č. 10.:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za schválenie
všetkých prijatých uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – 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.

Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 3. mimoriadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Peter Hörik

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

Ing. Daniel Pindeš

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

18.07.2016

Vyvesené:
Zvesené:

25.07.2016
09.08.2016

