Obecný úrad Štitáre, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre
ZÁPISNICA
ZO 6. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 03. októbra 2012

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Prejednanie ţiadosti od p. Magu Jozefa o zrušenie autobusovej zastávky na ulici Ku
Gáborke
5. Odsúhlasenie Dodatku č.2 k Zmluve - o doplatku výšky úhrady nákladov za dopravnú
obsluţnosť územia obce- spoj MHD č. 27 s Veolia a.s.
6. Prejednanie ţiadosti občanov o zmenu ranného spoja MHD č. 27 Veolia a.s.
7. Odsúhlasenie opravy vjazdov z Jeleneckej ul. na ulice Ku Gáborke, Jókayho, Pod
Ţibricou a Fábryho
8. Odsúhlasenie ţiadosti o vybudovanie obecného vodovodu na ulici Pohranická (nová
časť)
9. Odsúhlasenie vypracovania projektovej dokumentácie na ČOV a obecného vodovodu
novej vetvy
10. Odsúhlasenie zmluvy o spolupráci s vydavateľstvom Pardon
11. Hlasovanie o uznesení
K bodu č. 1.:
-

6. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2012 otvorila a viedla
starostka obce Ing. Zuzana Vinkovičová
Prítomná trojpätinová väčšina členov obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo
uznášaniaschopné, Pán Pilka ospravedlnený.

K bodu č. 2.:
-

-

Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov:
 Helena Molnárová
 Ing. Stanislav Brath
Za zapisovateľku určila pracovníčku obecného úradu:
 Valéria Nagyová

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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K bodu č. 3:
-

Hlasovalo sa o programe rokovania obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 4.:
-

-

-

-

-

-

-

-

Od p. Magu Jozefa prijatá ţiadosť 19.9.2012 o odstránenie autobusovej zastávky,
s odôvodnením,ţe prístrešok je umiestnený na jeho pozemku parc. č. 1052/19,
výňatok z geometrického plánu o vytýčení hraníc pozemku fy. Geodetica Obec písomne zaslala ţiadosť dňa 28.9.2012 a poţiadala o stanovisko aj ďalšie
dotknuté orgány – Veolia, a.s.,Regionálnu správu ciest Nitra a advokátsku kanceláriu
Obec zaslala ţiadosť p.Magovi na doplnenie chýbajúcich podkladov na právne
riešenie jeho ţiadosti.
Poslanec Ing. Brath Stanislav – poţiadal, aby bolo udelené slovo pánovi Magovi
a spýtal sa, čo ho viedlo k tomu, aby zaslal na obec túto ţiadosť.
P. Maga Jozef– rušenie nočného pokoja mládeţou, neporiadok v okolí zastávky,
napokon neţiada zrušiť zastávku MHD ale len prístrešok
Poslanec Ing. Matejíček Jaroslav – nedávno obec vymenila pôvodný starý , dieravý
plechenný prístrešok za nový priehľadný s umiestnením smetného koša, je pravidelne
udrţiavaná pracovníkmi obecného úradu
Poslankyňa Mgr. Sóradová Silvia– bez prístrešku je autobusová zastávka v zlých
poveternostných podmienkach nepouţiteľná, malé deti aj starší ľudia by museli chodiť
po hlavnej ceste do dediny, čím by sa zvýšilo riziko nebezpečenstva
Poslanec Ing. Cilling Jozef– novým prístreškom sa stal priestor viditeľnejší
a bezpečnejší
Hlavný kontrolór p. Veverka – vytkol nedostatočnosť geometrického plánu
a vytyčovania pozemku
Starostka Ing. Vinkovičová Zuzana – ţiada všetky náleţitosti, ktoré boli písomne
vytknuté doplniť k parc. č. 1052/19, a zabezpečiť odstránenie chýbajúcich
nedostatkov,. Po predloţení dokladov bude nasledovať opätovné prejednanie OZ jeho
ţiadosti a navrhla pánovi Magovi , či je po odstránení nedostatkov ochotný jednať
o predaji pozemku pod prístreškom autobusovej zastávky - 6 m2
pre obec, alebo odplatu vo forme nájomného alebo darovaním
P. Maga Jozef dal súhlas o moţnosti predaja pozemku.
Starostka vyzvala občanov aby sa vyjadrili k pozemku pod prístreškom , keď bol
uloţený prvýkrát v obci na tomto istom mieste prístrešok na MHD v 50 rokoch
minulého storočia,
P. Berec Jozef – autobusová zastávka s prístreškom bola zriadená v roku 1951, dedko
p. Magu (neb. Maga Gašpar) , ktorý bol poslancom v tom období dal návrh , aby na
jeho pozemok bol uloţený tento prístrešok, čiţe jeho ústnym súhlasom na zriadenie
vecného bremena,
súhlasil so zriadením a umiestnením na svojom pozemku, doposiaľ nikdy neboli
ţiadne výhrady,
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-

P. Horiková Anna – v rokoch 1971 – 1972 som bola v mestskej rade, neb. Maga
Gašpar bol v tom čase poslancom za Štitáre, na jeho podnet bol umiestnený plechový
prístrešok (v mestskom archíve by bolo moţné dohľadať zápis),

K bodu č. 5:
1. Odsúhlasenie Dodatku č.2 k Zmluve - o doplatku výšky úhrady nákladov za dopravnú
obsluţnosť územia obce- spoj MHD č. 27 s Veolia a.s. na rok 2012
-

odsúhlasenie podpísania Dodatku č. 2 o výške nákladov na MHD č. 27 pre rok 2012
predbeţná vyčíslená čiastka vo výške 11.491€
úhrada za záväzok , v zálohovej čiastke 10.000,-€ v dvoch splátkach k 31.10.
a 30.11.2012.

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 6:
-

-

Ţiadosť občanov o posun ranného spoja MHD č. 27 o 6,00 hod. o 5 min. skôr
Dôvodom je zmena spojov v rámci Nitry, nestíhanie spojov MHD do priemyselných
parkov
Obec zaslala ţiadosť na dopravcu Veolia, a.s. , po preverení moţností dá odpoveď.
Pritom je potrebný súhlas dotknutých samospráv obce Nitrianske Hrnčiarovce
a Mesta Nitry, nakoľko autobus cez ne prechádza
P. Kurucová (za občanov) – ak sa zmenia linky MHD v meste, prečo nedajú vedieť aj
okolitým obciam
Starostka – poskytovateľ informuje len dotknuté časti mesta a obce kadiaľ linky MHD
prechádzajú, všetky zmeny a informácie firmy Veolia sa nachádzajú na web stránke
firmy.
Poţiadavka je v riešení, pri zmene budú občania informovaní.

K bodu č. 7:
-

Odsúhlasenie ţiadosti občanov - opravy priepustov pod cestami z Jeleneckej ulice na
priľahlé miestne komunikácie Ku Gáborke, Jókayho, Pod Ţibricou, Fábryho
výmenou rúr alebo betónových priepustov zabezpečíme plynulý odvod daţďovej vody
cez rigoly a po pod miestne komunikácie, čím sa zníţi riziko zatopenia záhrad a pivníc
obec vyţiada súhlas Slovenskej správy ciest

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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-

Pani starostka udelila slovo občanom, aby sa vyjadrili k téme úpravy a opravy
komunikácií:
Zároveň informovala občanov, ţe Štátne lesy nám ponúkli materiálnu pomoc vo forme
poskytnutie nákladného auta pri úpravách miestnych komunikácií
ZSE prisľúbilo ukončenie prác na výmene elektrických stĺpov a následných úprav
jarkov do konca roka 2012
P. Kozmová Anastázia – pri kaţdom väčšom daţdi nám dlhodobo zaplavuje dvor,
jarky sú neupravované občanmi
P. starostka poţiadala občanov o nahlásenie najzničenejších úsekov ciest a jarkov
v obci (nahlásenie vykonať na obecnom úrade)

K bodu č. 8:
-

-

Občania na novovzniknutej ulici Pohranická parcela číslo 920/37 poţiadali obec
o pomoc pri vybudovaní obecného vodovodu
vlastníci RD a pozemkov darovali v roku 2008 obci pozemok na vybudovanie
miestnej komunikácie, uznesením obec prijala dar s podmienkou, ţe všetky
inţinierske siete vybudujú vlastníci , ktorí sú právne dotknutí
Pani starostka dala odsúhlasiť, ţe obec vypracuje ţiadosť o dotáciu so všetkými
podkladmi cez environmentálny fond so spoluúčasťou 5% ,
A vlastníci dotknutí uhradia obci náklady na spoluúčasť pri úspešnom projekte na
vybudovanie obecného vodovodu tejto trasy ,
výber dodávateľa sa zrealizuje verejným obstarávaním, vypracovanie projektubude
hradiť obec, termín podania je 30.10.2012

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 9:
-

Odsúhlasenie vypracovania projektovej dokumentácie na ČOV
obec predkladá ďalšiu poţiadavku na Environmentálny fond pre dotáciu na
pokračovanie budovania kanalizácie v obci
v roku 2012 obec získala 52.134€, za ktorú sa zrealizovala stavba na Kolinanskej ulici,
obec bola nútená dať vypracovať nový geometrický plán, vytýčenie hraníc miestnej
komunikácie obce, vypracovať zmluvy na zriadenie vecného bremena dotknutých
osôb, cez ktorých pozemky je uloţená kanalizácia v obci, aţ po týchto prácach,
podkladoch bude vyplatená finančná čiastka z Environmentálneho fondu. Tieto
nedostatky boli ponechané od predchádzajúceho pána starostu Hašuka,

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
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K bodu č. 10:
-

Odsúhlasenie zmluvy vydavateľstvom Pardon, ktorý ponúka za inzerciu zdarma
v rozsahu 100 cm2 za odplatu vyhlasovanie kaţdý piatok v miestnom rozhlase

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 11:
-

Hlasovanie o uznesení zo 6. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Štitároch prebehlo podľa jednotlivých bodov

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre
V Štitároch, dňa:

05.10.2012

Vyvesené:

10.10.2012

Zvesené:

24.10.2012

Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Helena Molnárová

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

Ing. Stanislav Brath

....................................................
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UZNESENIA
ZO 6. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V ŠTITÁROCH ZO DŇA 03.10.2012

Program 6. mimoriadneho zasadnutia OZ
Program:
1.
2.
3.
4.

1. Otvorenie zasadnutia
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Prejednanie ţiadosti od p. Magu Jozefa o zrušenie autobusovej zastávky na ulici Ku
Gáborke
5. Odsúhlasenie Dodatku č.2 k Zmluve - o doplatku výšky úhrady nákladov za dopravnú
obsluţnosť územia obce- spoj MHD č. 27 s Veolia a.s.
6. Prejednanie ţiadosti občanov o zmenu ranného spoja MHD č. 27 Veolia a.s.
7. Odsúhlasenie opravy vjazdov z Jeleneckej ul. na ulice Ku Gáborke, Jókayho, Pod
Ţibricou a Fábryho
8. Odsúhlasenie ţiadosti o vybudovanie obecného vodovodu na ulici Pohranická (nová
časť)
9. Odsúhlasenie vypracovania projektovej dokumentácie na ČOV a obecného vodovodu
novej vetvy
10. Odsúhlasenie zmluvy o spolupráci s vydavateľstvom Pardon
11. Hlasovanie o uznesení

K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia OZ
Uznesenie č. 100/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje otvorenie obecného zastupiteľstva

K bodu 2. - Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Uznesenie č. 101/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje overovateľov zápisnice: Helena Molnárová
Ing. Stanislav Brath
a zapisovateľky zápisnice:

Valéria Nagyová
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K bodu 3. – Odsúhlasenie programu
Uznesenie č. 102/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje program 6. mimoriadneho zasadnutia
K bodu 4. – Prejednanie ţiadosti od p. Magu Jozefa o zrušenie autobusovej zastávky na ulici
Ku Gáborke.
Uznesenie č. 103/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie prejednanie ţiadosti tak, ako je uvedené v zápisnici.
K bodu 5. – Odsúhlasenie dodatku o doplatku nákladov za spoj MHD č. 27 s Veolia a.s.
Uznesenie č. 104/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje Dodatok č.2 k Zmluve - o doplatku výšky úhrady nákladov za dopravnú
obsluţnosť územia obce- spoj MHD č. 27 s Veolia a.s. na rok 2012

K bodu 6. – Prejednanie ţiadosti občanov o zmenu ranného spoja MHD č. 27 Veolia a.s.
Uznesenie č. 105/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie prejednanie ţiadosti tak, ako je uvedené v zápisnici.
K bodu 7. – Odsúhlasenie opravy vjazdov z Jeleneckej ul. na ulice Ku Gáborke, Jókayho,
Pod Ţibricou a Fábryho
Uznesenie č. 106/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje opravy vjazdov z Jeleneckej ulice na ulice Ku Gáborke, Jókayho, Pod Ţibricou a
Fábryho
K bodu 8. – Odsúhlasenie ţiadosti o vybudovanie obecného vodovodu na ulici Pohranická
(nová časť)
Uznesenie č. 107/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje vypracovanie projektu na Environmentálny fond Bratislava na vybudovanie
obecného vodovodu na ulici Pohranická (nová časť) parcela číslo C 920/37, k.ú. Dolné Štitáre
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K bodu 9. – Odsúhlasenie vypracovania projektovej dokumentácie na ČOV a obecného
vodovodu novej vetvy.
Uznesenie č. 108/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje vypracovanie projektovej dokumentácie na ČOV na rok 2013
K bodu 10. – Odsúhlasenie zmluvy o spolupráci s vydavateľstvom Pardon.
Uznesenie č. 109/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje zmluvu o spolupráci s vydavateľstvom Pardon

K bodu 11. – Hlasovanie o uznesení.
Uznesenie č. 110/06M/12 zo dňa 03.10.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje hlasovanie o uznesení.

Overovatelia zápisnice:

Zapisovateľka :

Helena Molnárová.

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

Ing. Stanislav Brath

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

Valéria Nagyová

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

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre
V Štitároch, dňa:

05.10.2012

Vyvesené:

10.10.2012

Zvesené:

24.10.2012
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