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

ZÁPISNICA
Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 15. marca 2017
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
K bodu č.1 Zahájenie
Pracovnú časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvoril zástupca starostky obce
Štitáre Ing. Jozef Cilling poverený vedením obecného zastupiteľstva, ktorý zároveň privítal
všetkých prítomných.
Zástupca starostky obce oboznámil prítomných s návrhom programu 2. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Štitároch. Zároveň konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí
prítomní všetci poslanci, čím sa stáva obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený dňa
09.03.2017 obvyklým spôsobom a poslancom doručený na 2. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Zástupca starostky za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania obecného
zastupiteľstva v Štitároch navrhol poslancov:
 p. poslanca:
 p. poslanca:
a za zapisovateľku zápisnice :

Ing. Stanislav Brath
Bc. Milota Magová
Valéria Nagyová

Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať
o návrhu určenia poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje poslancov
Ing. Stanislava Bratha a Bc. Milotu Magovú za overovateľov zápisnice a p. Valériu Nagyovú
ako zapisovateľku zápisnice.

Zástupca starostky ďalej predložil 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. Odporučil ju zriadiť
z poslancov obecného zastupiteľstva v tomto zložení: predseda návrhovej komisie: Ing.
Daniel Pindeš a člen návrhovej komisie: Peter Hörik.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať
o návrh na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje pána
poslanca Ing. Daniela Pindeša za predsedu návrhovej komisie a pána poslanca Petra Hörika za
člena návrhovej komisie. Zároveň požiadal predsedu a člena návrhovej komisie, aby začali
svoju činnosť.
K bodu č. 3:
Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhuje doplniť v bode rôzne prejednanie vytýčenia obecnej
parcely na ul. Zámoyského a Viničná.
K bodu č. 4: Schválenie programu OZ:
Zástupca starostky predstavil prítomným návrh programu
15.03.2017 s nasledujúcimi bodmi:

2. zasadnutia OZ na deň

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Interpelácie
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie kúpnej zmluvy na parcelu registra „C“ č. 239/9
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Štitáre
Podnet od občanov na vydanie VZN na používanie pyrotechniky
Žiadosť MUDr. Jankoviča na odkúpenie časti pozemku parcely registra „C“ č. 240/18
Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru výstavby základňovej stanice
LTE a GSM siete
10. Schválenie rozpočtového opatrenia
11. Informácia o vykonanej kontrole na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov SR
12. Rôzne
13. Diskusia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14. Schválenie prijatých uznesení
15. Záver
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na pripomienky
alebo pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal
hlasovať za schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje program 2.
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch.
K bodu č. 5.:
Zástupca starostky predložil na schválenie Kúpnu zmluvu na predaj nehnuteľného majetku
parcela registra „C“ č. 239/9, vodné plochy o výmere 67 m2, vo vlastníctve Obce Štitáre na
základe LV č. 1736, k. ú. Dolné Štitáre v prospech kupujúcich Sakmár Anton a manželka
Sakmárová Hedviga, bytom Fábryho 138/3, 951 01 Štitáre. Kúpna cena je stanovená na
690,-€, slovom šesťstodeväťdesiat eur, na základe schváleného zámeru predať nehnuteľný
majetok vo vlastníctve obce Štitáre, ktorý bol schválený uznesením č. 04/2017 dňa
27.02.2017 ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať
za schválenie Kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku parcela registra „C“ č. 239/9,
vodné plochy o výmere 67 m2, vo vlastníctve Obce Štitáre na základe LV č. 1736, k. ú. Dolné
Štitáre v prospech kupujúcich Sakmár Anton a manželka Sakmárová Hedviga, bytom
Fábryho 138/3, 951 01 Štitáre. Kúpna cena je stanovená na 690,-€, slovom šesťstodeväťdesiat
eur, na základe schváleného zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Štitáre,
ktorý bol schválený uznesením č. 04/2017 dňa 27.02.2017 ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik
proti – 1 – Ing. Stanislav Brath
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Kúpnu
zmluvu na predaj nehnuteľného majetku parcela registra „C“ č. 239/9, vodné plochy
o výmere 67 m2, vo vlastníctve Obce Štitáre na základe LV č. 1736, k. ú. Dolné Štitáre v
prospech kupujúcich Sakmár Anton a manželka Sakmárová Hedviga, bytom Fábryho
138/3, 951 01 Štitáre. Kúpna cena je stanovená na 690,-€, slovom šesťstodeväťdesiat eur, na

základe schváleného zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Štitáre, ktorý bol
schválený uznesením č. 04/2017 dňa 27.02.2017 ako prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.
K bodu č. 6.:
Zástupca starostky informoval prítomných o skončení funkčného obdobia k 30.4.2017
hlavného kontrolóra obce Štitáre a potrebe vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra pre obec
Štitáre na roky 2017-2023. Ďalej predložil na schválenie vyhlásenie voľby hlavného
kontrolóra v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Štitáre sa stanovuje na
27. apríla 2017 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch. Toto vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra bude zverejnené na webovom sídle obce Štitáre, na obecnej tabuli
a v regionálnych novinách.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať
za schválenie vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra na roky 2017-2023 v zmysle § 18a ods.
2 zákona SNR č. 369/1990 Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Deň konania
voľby hlavného kontrolóra obce Štitáre sa stanovuje na 27. apríla 2017 počas zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Štitároch a určuje podmienky na obsadenie pracovnej pozície
hlavného kontrolóra obce Štitáre.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje vyhlásenie
voľby hlavného kontrolóra na roky 2017-2023 v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990
Z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Deň konania voľby hlavného kontrolóra
obce Štitáre sa stanovuje na 27. apríla 2017 počas zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Štitároch a určuje podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra obce
Štitáre.
K bodu č. 7.:
Zástupca starostky informoval prítomných o prijatom podnete na vydanie všeobecne
záväzného nariadenia k používaniu pyrotechnických výrobkov na území obce Štitáre od
občanov p. Ing. Juraja Ďuračku a Dr. Alberta Balka.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš sa vyjadril, že v prípade prijatia takéhoto VZN, kto bude
kontrolovať dodržiavanie zákazu mimo Silvestra. Pokiaľ takáto osoba nebude pristihnutá
priamo pri používaní pyrotechnických výrobkov nie je postihnuteľná.

Poslanec Peter Hörik sa vyjadril, že toto VZN nebude nič riešiť nakoľko porušenie VZN je
postihnuteľné, len ak páchateľ bude prichytený.
Poslanec Ing. Jozef Cilling sa vyjadril, že zaregistroval od nového roku 3 krát použitie
pyrotechniky pri rodinných oslavách a výročiach. VZN má smerovať k verejnému záujmu
a nie požiadavke jednotlivcov. Obec doposiaľ iné podnety voči používaniu pyrotechniky
neobdŕžala. V prípade nadmerného používania pyrotechniky na území obce sa obecné
zastupiteľstvo opätovne bude zaoberať možnosťou prijatia VZN na reguláciu používania
pyrotechniky.
Zástupca starostky dal hlasovať za návrh vydania všeobecne záväzného nariadenia
k používaniu pyrotechnických výrobkov na území obce Štitáre
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 1 – Ing. Stanislav Brath,
proti – 0
zdržal sa – 4 - Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje vydanie
všeobecne záväzného nariadenia k používaniu pyrotechnických výrobkov na území obce
Štitáre.
K bodu č. 8.:
Zástupca starostky informoval prítomných o prijatom návrhu na odkúpenie časti obecného
pozemku parcela registra „C“ č. 240/18 v k. ú. Dolné Štitáre p. MUDr. Tomášom
Jankovičom na vybudovanie parkovacieho miesta pre motorové vozidlá.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš povedal, že je proti.
Poslanec Peter Hörik povedal, že odpredajom časti pozemku sa vytvorí samostatný ostrovček,
ktorý bude rozdeľovať dve obecné pozemky.
Poslanec Ing. Stanislav Brath povedal, že sme spravili precedens pri odpredaji časti tejto
parcely, ak odpredáme ďalšiu časť zostane nám len jama. Musíme zveľaďovať obecný
majetok.
Zástupca starostky dal hlasovať za návrh na odkúpenie časti obecného pozemku parcela
registra „C“ č. 240/18 v k. ú. Dolné Štitáre p. MUDr. Tomášom Jankovičom na vybudovanie
parkovacieho miesta pre motorové vozidlá.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 0
proti – 3 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hőrik
zdržal sa – 2 - Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová

Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje návrh na
odkúpenie časti obecného pozemku parcela registra „C“ č. 240/18 v k. ú. Dolné Štitáre p.
MUDr. Tomášom Jankovičom na vybudovanie parkovacieho miesta pre motorové vozidlá.
K bodu č. 9.:
Zástupca starostky informoval prítomných o prijatej žiadosti o stanovisko k investičnému
zámeru výstavby podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov od fy. OTNS, a.s. (investor SWAN Mobile, a.s.) k výstavbe
základňovej stanice LTE a GSM siete NR_NIH_A. Ďalej informoval, že sa jedná o výstavbu
telekomunikačnej veže o výške 40 m v záhradkárskej oblasti Söprös II. Pozemok na ktorom
sa má veža postaviť je v nadmorskej výške 276 m. n. m. + 40, 20 m veža, činí spolu výšku
316,20 m. n.m.. Na základe schválenej záväznej časti územného plánu obce Štitáre
a záväzného vyjadrenia Leteckého úradu sú pre k. ú. Dolné Štitáre vydané výškové
obmedzenia na výstavbu nových objektov.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš povedal, že je proti schváleniu zámeru výstavby z dôvodu
výškových obmedzení a z dôvodu, že sa jedná o záhradkársku oblasť.
Poslankyňa Bc. Milota Magová povedala, že sa jedná o chatovú oblasť do ktorej takáto veža
nepatrí a nepoznáme názor vlastníkov nehnuteľností v tejto záhradkárskej lokalite.
Poslanec Ing. Jozef Cilling povedal, že sa jedná o rekreačnú oddychovú oblasť, veža bude
pôsobiť rušivo a neesteticky. V blízkom okolí obce sú už postavené obdobné
telekomunikačné veže. Pozemok sa nachádza aj v blízkosti lesa.
Zástupca starostky dal hlasovať za vydanie súhlasného stanoviska k prijatej žiadosti
o stanovisko k investičnému zámeru výstavby podľa ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov od fy. OTNS, a.s. (investor
SWAN Mobile, a.s.) k výstavbe základňovej stanice LTE a GSM siete NR_NIH_A.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 0
proti – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch neschvaľuje vydanie
súhlasného stanoviska k prijatej žiadosti o stanovisko k investičnému zámeru výstavby podľa
ust. § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov od fy. OTNS, a.s. (investor SWAN Mobile, a.s.) k výstavbe základňovej stanice
LTE a GSM siete NR_NIH_A.
K bodu č. 10.:

Zástupca starostky predložil na schválenie rozpočtové opatrenia č. 1 a 2 v nasledovnom
znení:
Rozpočtové opatrenie č. 1
Príjmy rozpočtu -Kapitálové príjmy
Podpoložka
233 001
Príjmy z predaja pozemkov
Spolu celkové navýšenie kapitálových príjmov o
Rozpočtové opatrenie č. 2
Príjmy rozpočtu - Bežné príjmy
Podpoložka
111 003
Výnos dane z príjmov pre samosprávu
133 004
Dane za predajné automaty
292 008
Odvody z hazardných a podobných hier
Spolu celkové navýšenie bežných príjmov o

690,- €
-----------------+ 690,- €

+ 36 512,- €
- 50,- €
+ 50,- €
-----------------+ 36 512,- €

Výdavky rozpočtu - Bežné výdavky
Podpoložka
08. 1. 0 Šport. a rekreačné služby
636 001
Nájom za pozemky
+ 40,- €
09. 1. 1. 1 Predškolské zariadenie
642 015
Náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti + 200,- €
610
Tarifné platy...
- 200,- €
01. 1. 1
Verejné služby
642 015
Náhrada pri dočasnej pracovnej neschopnosti + 300,- €
610
Tarifné platy...
- 300,- €
04. 5. 1 Doprava
637 027
Údržba MK – dohoda mimo prac. pomeru
+ 500,- €
620
Odvody do poisťovní – údržba MK
+ 180,- €
637 004
Všeobecné služby
- 680,- €
-------------------Spolu celkové navýšenie bežných výdavkov o
+ 40,- €
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dal hlasovať
za schválenie rozpočtových opatrení č. 1 a 2.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5

za – 5 - Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje rozpočtové
opatrenia č. 1 a 2 v plnom rozsahu, tak ako sú uvedené.
K bodu č. 11.:
Zástupca starostky informoval prítomných o vykonanej kontrole hlásenia a evidencie pobytu
občanov Slovenskej republiky v zmysle § 26 b zákona NR SR č. 253/1998 o hlásení pobytu
občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, ktorá bola vykonaná 19.01.2017 z poverenia
prednostu Okresného úradu Nitra, odborom všeobecnej vnútornej správy. Ďalej informoval
o výsledku kontroly. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
právnych noriem ani interných predpisov, agenda je vykonávaná na dobrej profesionálnej
úrovni.
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie
o vykonanej kontrole hlásenia a evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky v zmysle §
26 b zákona NR SR č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej
správe, ktorá bola vykonaná 19.01.2017 z poverenia prednostu Okresného úradu Nitra,
odborom všeobecnej vnútornej správy.
K bodu č. 12.:
Zástupca starostky na návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša otvára rozpravu na prejednanie
vytýčenia obecnej parcely na ul. Zámoyského a Viničná z dôvodu sporných zameraní
pozemkov medzi týmito dvomi obecnými parcelami.
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš povedal, že je potrebné dať vytýčiť parcelu reg.C 1071/12 vo
vlastníctve obce , Zámoyského ulicu nezávislým geodetom z dôvodu aby sa určil smerný bod
pre vlastníkov priľahlých pozemkov a nedochádzalo k tomu, že obecná parcela sa
nesprávnymi zameraniami zmenšuje.
Poslankyňa Bc. Milota Magová povedala, že je za to, aby sa dala súčasne vytýčiť aj parcela
reg. C 970/1 a 970/2 vo vlastníctve obce , ulica Viničná, nakoľko obidve ulice spolu súvisia .
Poslanec Ing. Stanislav Brath povedal, aby sa dala zamerať celá parcela ktorá má slúžiť
v budúcnosti ako komunikácia až po hranicu pozemkov, ktoré sú zahrnuté do územného plánu
na IBV.
Poslanec Ing. Jozef Cilling povedal, že nie je možné vytýčiť aj ďalšiu parcelu, nakoľko ide
o parcelu ktorá je v správe SPF.
Poslanec Ing. Stanislav Brath povedal, aby sa vyžiadal súhlas SPF o vytýčenie predmetnej
parcely

Zástupca starostky dal hlasovať za vytýčenie obecnej parcely ul. Zámoyského a Viničná.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti - 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje vytýčenie
obecnej parcely ul. Zámoyského a Viničná.
Zástupca starostky dal ďalej hlasovať za vyžiadanie súhlasu na vytýčenie parcely v správe
SPF.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti - 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje vyžiadanie
súhlasu na vytýčenie parcely v správe SPF.
K bodu č. 13:
Do diskusie sa zapojili:
Pani Irena Mincerová – žiadam aby sa vytýčenie ulíc Zámoyského a Viničná udialo čím skôr,
aby p. Buday neodčlenil svoje 2 m z obecnej cesty. Prečo sa p. Buday ohlásil až po piatich
rokoch od kúpy pozemkov so zameraním. Ďalej uviedla, že 4 geodeti mali rovnaké zameranie
pozemkov a 1 geodet od p. Budaya mal zameranie ktorým zachádza do obecnej parcely ktorá
slúži ako prístupová komunikácia k pozemkom.
Poslanec Peter Hörik povedal, že k vytýčeniu obecných parciel budú prizvaní všetci vlastníci
priľahlých nehnuteľností.
Poslanec Ing. Stanislav Brath povedal, že starší občania si musia pamätať, že tá cesta bola už
v minulosti zameraná, inak by nemohla byť zakreslená na mapách.
Pani Ing. Martina Kozmová uviedla, že na mapách je cesta rovná, p. Buday zachádza do
obecnej cesty. Ďalej uviedla, že sme radi, že obec dá vytýčiť cesty aby sa všetci prispôsobili
vytýčenej ceste.

K bodu č. 14.:
Zástupca starostky vyzval poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za
schválenie všetkých prijatých uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš,
Peter Hőrik
proti – 0
zdržal sa – 0
Zástupca starostky konštatoval, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté
uznesenia.
Zástupca starostky poďakoval prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončil.

Ing. Jozef Cilling
zástupca starostky obce Štitáre
poverený vedením obecného zasadnutia

Overovatelia:

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Ing. Stanislav Brath ...................................................
Bc. Milota Magová

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

17.03.2017

Vyvesené:
Zvesené:

20.03.2017
05.04.2017

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

