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

ZÁPISNICA
Z 5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 30. júna 2015
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
K bodu č.1 Zahájenie
Pracovnú časť riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka
Obce Štitáre Ing. Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých prítomných.
Starostka obce oboznámila prítomných s programom 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny je na zasadnutí prítomných 5
poslancov, to znamená, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh programu
zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom doručený spolu s pozvánkou na 5.
zasadnutie obecného zastupiteľstva 7 dní pred termínom zasadnutia.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ navrhla
poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Jozef Cilling
 p. poslanca:
Bc. Milota Magová
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 - 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 poslanci Ing. Jozef Cilling a Bc. Milota Magová 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. Daniel Pindeš
člen návrhovej komisie: Peter Hörik

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 – 5
za - 5- Ing. Brath Stanislav, Ing. Jozef Cilling, Peter Horik, Bc. Milota Magová,
Ing. Daniel Pindeš,
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslanec Ing. Daniel Pindeš bol schválený ako predseda
návrhovej komisie a p. poslanec Peter Hörik za jej člena. Zároveň požiadala predsedu a člena
návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.

K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program
s nasledujúcimi bodmi:

5.zasadnutia OZ na deň 30.06.2015

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu
Schválenie vstupu obce do OZ Ponitran
Schválenie spôsobu prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce p.č. (trafostanica
pred MŠ) v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy č.14/2/L13.1052.09.00113 P.TS medzi
obcou a ZSE, na základe prerušenia konania Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor
pod číslom konania V2936/2015-7
6. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014
8. Odsúhlasenie záverečného účtu obce za rok 2014
9. Správa nezávislého audítora
10. Vysporiadanie parciel č.870/63 a 870/64 vo vlastníctve Ing. Sokolovej pod ihriskom
11. Vysporiadanie parciel č.886/7 parc. reg. E v spoluvlastníckom podiele Veroniky
Zvalovej pod ihriskom zámenou zmluvou s obcou z parcely č.240/18
12. Vysporiadanie spoluvlastníckeho podielu parcely registra „E“ č. 886/4 o výmere 2204
m2 v ½ po nebohom Hörikovi Rudolfovi – parcela pod ihriskom
13. Stanovisko PeaDr. Ostertaga Borisa k bodu č. 9., 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 31.3.2015
14. Stanovisko MUDr. Jankoviča Tomáša k bodu č. 10., 3. zasadnutia obecného
zastupiteľstva zo dňa 31.3.2015
15. Vysporiadanie obecnej parcely registra „C“ č. 239 na základe znaleckého posudku č
33/2015
16. Žiadosť p.Pindešovej o doplnenie verejného osvetlenia na Fábryho ulici
17. Rozšírenie verejného osvetlenia na novovzniknutých uliciach obce
18. Žiadosť MŠ na odstránenie havarijného stavu
19. Zaradenie poslancov podľa jednotlivých ulíc
20. Žiadosť p.Kuklovej z N.Hrnčiaroviec na odsúhlasenie zmeny funkčného využitia
lokality č.19 schváleného územného plánu.
1.
2.
3.
4.
5.

21. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku –návrh poslanca Horika P.
22. Dedina roka 2015- súťaž
23. Obecné slávnosti 2015 – 1.8.2015
24. Rôzne
25. Diskusia
26. Návrh na uznesenia
27. Záver
Starostka navrhla doplniť program rokovania o bod 22. odsúhlasenie kontroly
požiarnej ochrany a vytvorenie komisie na kontrolu požiarnej ochrany podnikateľských
subjektov na území obce Štitáre.
Poslanec Peter Hörik navrhol doplniť program rokovania o bod 15. Doriešenie
odročenej žiadosti manželov Murkových.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené .
Starostka dala hlasovať o schválenie programu OZ so zmeneným programom ako
celkom, vrátane zmien.
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 návrh doplnenia programu o bod 22. Odsúhlasenie
kontroly požiarnej ochrany a vytvorenie komisie na kontrolu požiarnej ochrany
podnikateľských subjektov na území obce Štitáre a o bod 15. Odročená žiadosť manželov
Murkových bol jednoznačne schválený.
K bodu č. 4.:
Starostka obce oboznámila prítomných poslancov, že na základe uskutočnených stretnutí
zástupcov členských obcí OZ ŽIBRICA a OZ PONITRAN bola iniciatíva vzniku nového
verejno-súkromného partnerstva s cieľom získania štatútu MAS a zaradenie obcí do územia
pôsobnosti OZ PONITRAN v rámci programového obdobia 2014-2020 na realizáciu Stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou. Na jej vypracovanie sa plánuje požiadať o grant
z programu rozvoja vidieka SR. Súčasťou tejto žiadosti musí byť aj súhlas všetkých obcí so
zaradením do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené.
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

K bodu č. 5.:
Starostka informovala, v zmysle výpisu uznesenia zo 4.zasadnutia OZ v Štitároch, konaného
dňa 30.4.2013, uznesením č.31/2013 prerokovalo, žiadosť fy Enermont na odpredaj
pozemkov pod trafostanicou v prospech spoločnosti Západoslovesnksá distribučná, a.s.
Vzhľadom na Rozhodnutie Okresného úradu v Nitre, katastrálny odbor č. V 2936/2015-7, zo
dňa 18.5.2015 prerušilo konanie o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
z dôvodu absencie schválenia spôsobu prevodu vlastníctva nehnutľného majetku obce podľa §
9 odst.2 písm. a) a podľa §9a ods.1 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, a to ešte pred schválením prevodu v prospech konkrétneho kupujúceho.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené.
Poslanec Ing. Brath sa pýtal na rozdiel voči pôvodnému uzneseniu.
Starostka – v pôvodnom uznesení nebol schválený spôsob prevodu vlastníctva nehnutľného
majetku obce podľa § 9 odst.2 písm. a) a podľa §9a ods.1 zákona SNR č.138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to ešte pred schválením prevodu v prospech
konkrétneho kupujúceho
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
K bodu č. 6.:
Starostka vyzvala hlavného kontrolóra JUDr. Jozefa Veverku, aby prítomných oboznámil so
správou o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014. Materiál bol zaslaný poslancom
v elektronickej forme.
Hlavný kontrolór JUDr. Jozef Veverka v súlade s § 18f ods. e) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil Obecnému zastupiteľstvu Obce
Štitáre Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2014.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2014.
K bodu č. 7.:
Starostka vyzvala hlavného kontrolóra JUDr. Jozefa Veverku aby prítomných oboznámil so
stanoviskom hlavného kontrolóra obce Štitáre k návrhu záverečného účtu obce Štitáre za rok
2014.

Hlavný kontrolór JUDr. Jozef Veverka v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov predložil stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre
k záverečnému účtu obce Štitáre za rok 2014. Prerokovaním záverečného účtu dňa 30. júna
2015 obec Štitáre splní podmienku § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Nakoľko predkladaný záverečný účet odzrkadľuje verne a pravdivo
hospodárenie obce v roku 2014, odporúčam, aby obecné zastupiteľstvo obce Štitáre záverečný
účet za rok 2014 schválilo a priznalo uznesenie v znení Obecné zastupiteľstvo obce Štitáre
schvaľuje celoročné hospodárenie obce Štitáre za rok 2014 bez výhrad.
Materiál bol zaslaný poslancom v elektronickej forme. Materiály boli prerokované v rámci
bodu 7.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Štitáre za rok
2014.
K bodu č. 8.:
Starostka informovala, že materiál bol zaslaný poslancom v elektronickej forme 15 dní pred
konaním obecného zastupiteľstva a zverejnený v obci spôsobom obvyklým, zverejnením na
obecnej tabuli a na webovej stránke obce Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh. Písomné pripomienky neboli prijaté.
Poslanec Ing. Brath – žiadal o vysvetlenie zmien schváleného rozpočtu na rok 2014
Starostka – informovala, že v zmysle § 14 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všetky zmeny v rámci
rozpočtových opatrení, keď sa jedná o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu
na konkrétny účel nepodliehajú schvaľovaniu OZ. Uvedená povinnosť vyplýva pre obce
v zmysle novely zákona zo dňa 29.11.2013 Zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
podľa ktorej subjekty územnej samosprávy sú povinné poskytovať Ministerstvu financií SR
údaje, zmeny a účely zostavenia návrhu rozpočtu verejnej samosprávy prostredníctvom
rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) od 1.1.2014. V roku 2014
boli prijaté 4 rozpočtové opatrenia – č.1/2014 dotácia prezidentské voľby, dotácia UPSVaR
a REGOP, č. 2/2014 dotácia voľby europarlament, dotácia UPSVaR a REGOP, č. 3/2014
dotácia UPSVaR, REGOP, CO a POD, č. 4/2014 dotácia komunálne voľby, MAS, REGOB,
CO, kamerový systém a územný plán.
Poslanec Ing. Cilling – hospodársky výsledok je prebytkový v čiastke 26 940,61 €
Poslanec Ing. Brath – sa dotazoval na prečerpanie kapitálových výdavkov ,nakoľko celkový
rozpočet bol nastavený ako vyrovnaný, viac sa prečerpalo v kapitálových výdavkoch ako bolo
rozpočtované.
Účtovníčka Ing. Balážiová Barčová – vysvetlila rozdiel – navýšenie kapitálových výdavkov(
čiže viac sa vyčerpalo ako bolo narozpočtované) sa týkalo dotácie na územný plán a nákupu
multikáry.
Hlasovanie za schválenie Záverečný účet Obce Štitáre a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
a použitie prebytku v sume 26.940,61 EUR na tvorbu rezervného fondu:

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 uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných, že sa dňa 5.6.2015 uskutočnil audit účtovnej závierky
obce Štitáre k 31.12.2014. Správu vypracovala nezávislá audítorka Ing. Dagmar Horáková,
Evid. č. lic. SKAu 485. Materiál k predmetnému bodu obdržali všetci poslanci pred konaním
obecného zastupiteľstva.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o účtovnej závierke obce Štitáre
k 31.12.2014 .
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o konanom pracovnom stretnutí zo dňa 22.4.2015
o odpredaji pozemku p.č. 870/63 a 870/64 pod ihriskom vo vlastníctve Ing. Oľgy Sokolovej.
Pracovného stretnutia sa zúčastnila aj poslankyňa Bc. Milota Magová. Obec dala vypracovať
na predmetné parcely znalecký posudok, v ktorom bola stanovená znalcom všeobecná cena
11,47 € za m2. Pani Ing. Oľga Sokolová vyjadrila svoj nesúhlas s cenou stanovenou
znaleckým posudkom. Svoje vyjadrenie konštatovala nasledovne: Znalecký posudok áno ale
forma stanovenia ceny pozemku, ktorú si pani znalkyňa zvolila je nesprávna. Pokiaľ mala
zadanie stanoviť všeobecnú hodnotu pozemku, mala zvoliť porovnávaciu hodnotu. Vlastním
v obci pozemok a s prihliadnutím na to, že by to odkúpila obec na účely futbalového ihriska,
som ochotná akceptovať cenu 20,00 € za m2 alebo bude platiť uzatvorená nájomná zmluva.
Ďalej by Ing. Oľga Sokolová súhlasila s cenou 20,00 € za m2 za podmienky odpredaja oboch
parciel naraz a ako platobné podmienky navrhla 30 % sumy (cca 10 000,- €) zaplatiť pri
podpise zmluvy a zvyšok rozdeliť do mesačných splátok do konca volebného obdobia.
Pokiaľ to obecné zastupiteľstvo neschváli, po ukončení nájomnej zmluvy do roku 2018 si
pozemok ohradí. Starostka trvá na stanovenej všeobecnej hodnote ceny 11,47 € za m2 ,
navrhla vyplatenie vo forme splátok do konca volebného obdobia.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš – uvádza možnosť dohody nájmu

Starostka – pôvodne navrhnutá dlhodobá dohoda nájmu sa týkala len pre potreby
vybudovania multifunkčného ihriska, v prípade úspešnosti projektu bude umiestnené na
pozemkoch obce pri ČOV po získaní finančných prostriedkov formou dotácie.
Poslanec Peter Hörik - aký má podiel Ing. Sokolová a aká by bola jej suma, koľko sa jej
platí nájom a koľko je ešte vlastníkov
Starostka –pani Ing. Sokolová má 15 á za ktoré požaduje 30 tis. €., nájomnú zmluvu má
uzatvorenú do roku 2018 s ročnou platbou 120,00 €, nevysporiadané sú parcely vo
vlastníctve pani Uhrinovej 22 árov, v prospech obce už boli zamenené pozemky s Ladislavom
Prepelicom o výmere 15 árov, a ďalšie nevysporiadané parcely celkom 16 árov vlastnia
Zvalová, Sándorová a Dolinský a posledná nevysporiadaná parcela je neprededená
v spoluvlastnícky podiel p. Rudolfa Horika 11,2 árov.
Poslanec Peter Hörik – to je strašne veľa peňazí, obec potrebuje riešiť veľa iných
dôležitejších vecí. Dopracujeme sa k takej veľkej sume, neviem či to pre obec stojí za to. Ja
chápem aj športovcov, že ten futbal musia niekde hrať. Ja by som skúsil alternatívu nájomnej
zmluvy. Keď tvoríme rezervný fond, tie peniaze si odkladáme v prvom rade na to, aby sme
nejaké veci mohli zrealizovať v rámci dotácií ako spoluúčasť alebo ďalšie investície.
Ekonomicky silnejšie obce nezvládli financovať futbal a rozpadli sa. AJ tu môže nastať
situácia, že napr. za 3 roky sa rozpadne futbalový klub. Je potrebné zhodnotiť priority obce –
chodníky a iné. Rozprával som sa s vlastníkmi Uhrinovými – neustúpia v žiadnom prípade.
Starostka – v tomto prípade som za vysporiadanie iba jednej parcely , čiže jedná sa hlavne
o pozemky Ing.Sokolovej pod šatňami, aby sme sa mohli uchádzať o dotáciu na výzvu
v novom programovacom období, čiže o vybudovanie šatne pre futbalistov, pre budúcu
generáciu a mládež . V roku 2015 by sa jej vyplatila 8 000,00 € prvá splátka jednorazová a do
roku 2018 na splátky , každý mesiac 611,00 € z rozpočtu obce. Celkovo by sa vyplatilo
30 000,00 € .Pani poslankyňa Magová sa snaží tiež o to, aby sme s tými šatňami niečo robili.
Ostatné pozemky do konca volebného obdobia by sme už neriešili.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš – môžeme si len tak dovoliť vyhodiť jednorazovo 8 tis. €
z rezervného fondu a potom ďalší rok. Neviem či je obec v takej kondícii aby sme si to mohli
dovoliť nakoľko v obci sú potrebné aj na iné veci.
Poslanec Ing. Jozef Cilling – tiež som toho názoru, že treba ihrisko riešiť. Taktiež mám
názor že 20 € je veľa. Treba hľadieť na to, že obecný vodovod má koľko rokov a čokoľvek sa
môže stať. Rezervný fond musí pokrývať väčšie dôležitejšie veci.
Poslankyňa Bc. Milota Magová – ja som za to, že ihrisko má byť obecné, ak sa hocičo stane
ihrisko zostane v majetku obce, môže sa využiť na niečo iné. Nie byť závislý na vlastníkoch.
Navrhujem predať iný pozemok obce a za peniaze odkúpiť pozemok p. Ing. Sokolovej. Obec
získa nový majetok.
Poslanec Ing. Stanislav Brath – do tohto ročného rozpočtu prišli také peniaze s ktorými obec
vôbec nepočítala a že by sme tých počiatočných 8 tis. vedeli vykryť. A potom tých 600 €
mesačne vykryť z rozpočtu a nemuseli by sme na tú rezervu siahnuť. Obec bude mať majetok.
Zvážiť či je hodná 20 €.
Poslanec Ing. Jozef Cilling – ja by som podporil názor kolegyne Magovej, že keby bol
nejaký pozemok na predaj, tak ten predať a odkúpiť tento pozemok.
Starostka – máme pod Bažantnicou pozemok o rozlohe 8654 m2, zatiaľ čo sme sa
informovali nie je záujem, nakoľko tam doposiaľ nie je prístupová komunikácia.
Hlasovanie za odkúpenie pozemku p.č. 870/63 a 870/64 Ing.Sokolovej za sumu 20,-€/m2.

počet prítomných poslancov – 5
za - 2 - Ing. Stanislav Brath, Bc. Milota Magová
proti – 0
zdržal sa – 3 - Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš,
Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo schválené.
K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o návrhu Zvalovej Veroniky na zámenu pozemkov,
z dôvodu vysporiadania pozemkov na ihrisku. Zámena by sa týkala časti pozemku č. 240/18
vo vlastníctve obce s rovnakou rozlohou ako pozemok 886/7 o výmere 1641 m2 v podiele ¼
čo je 410,25 m2 vo vlastníctve Zvalovej Veroniky.
Obec dala vyhotoviť znalecký posudok na pozemok vo vlastníctve obce č.240/18, v ktorom
bola stanovená cena 21,80 € za m2. Ihrisko má v zmysle znaleckého posudku cenu 11,47 € za
m2. Ak prihliadame na legislatívu a prepočet všeobecnej hodnoty pozemkov pani Zvalovej
Veroniky a Sándorovej Anny na zámenu je potrebné dvojnásobok rozlohy pozemku z
dôvodu vyššej všeobecnej hodnoty obecnej parcely. Pani Zvalová Veronika, zastúpená
Danielom Zvalom bola o tejto skutočnosti informovaná na pracovnej porade, ktorá sa konala
pred zasadnutím obecného zastupiteľstva.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Ing. Stanislav Brath – Zvalová Veronika súhlasí s dvojnásobnou rozlohou.
Starostka – informovala som aký je skutkový stav. Zvalová Veronika je informovaná
prostredníctvom syna Zvala Daniela /splnomocnený na riešenie/ ktorý sa zúčastnil pracovnej
porady dňa 29.06.2015.
Poslanec Peter Hörik – počas nášho volebného obdobia, kedy som bol poslancom ja som si
strašne vytrpel aj z inými za nešťastný rigol. Spisovali sa tu petície za rigol a p. Zvalo bol
jeden z prvých ,ktorý sa podpísal a pred 8 rokmi chceli ,aby rigol zostal taký aký je. Zobral
som to ako svätú vec a som toho názoru, keď ľudia chceli mať rigol nech ho majú bez
akýchkoľvek ciest. Ja tento návrh nepodporím, zdržím sa hlasovania. Išiel by som proti
svojim zásadám.
Starostka – tu sa nejedná o žiadny zámer vytvorenia cesty. Obec nedá súhlas na terénne
úpravy a o na zmenu funkčného využitia parcely. Tak je to zakotvené aj v Územnom pláne.
Jedná sa len o zámenu.
Poslanec Peter Hörik – nie som proti tomu ,aby sa nedostal na svoj pozemok. Do budúcna
treba vylúčiť všetky zámery.
Poslanec Ing. Jozef Cilling – ide len o zámenu, funkčnosť toho pozemku sa meniť nebude.
Nevidím dôvod nerobiť zámenu. Zámenou obec získa pozemok na ihrisku.
Poslankyňa Bc. Milota Magová - ja som za zámenu pre vyriešenie ihriska
Starostka – zvyšok tejto parcely pod ihriskom sú ochotní previesť bez odplaty.
Hlasovanie za návrh Zvalovej Veroniky na zámenu časti pozemku č. 240/18 vo vlastníctve
obce 410 m2 s rozlohou pozemku 886/7 o výmere 1641 m2 v podiele ¼ čo je 410,25 m2 vo

vlastníctve Zvalovej Veronikya rozlohou pozemku 886/7 o výmere 1641 m2 v podiele ¼ čo
je 410,25 m2 vo vlastníctve Sándorovej Anny.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 4 - Ing. Stanislav Brath, Bc. Milota Magová, Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš,
proti – 0
zdržal sa – 1 - Peter Hörik
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 12.:
Starostka informovala prítomných, že pod ihriskom sa nachádza aj parcela č. 886/4 o výmere
2204 m2, kde má aj obec spoluvlastnícky podiel ½ čo je výmera 1102 m2. Obec požiada
pozostalých pána poslanca Petra Hörika na vysporiadanie dedičstva znovuobjaveného
majetku po nebohom Hörikovi Rudolfovi.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť o vysporiadanie znovuobjaveného majetku
po neb. Rudolfovi Horikovi z dôvodu spoluvlastníckeho podielu parcely č.886/4.
K bodu č. 13.:
Starostka informovala prítomných, že obec prijala stanovisko PaedDr. Borisa Ostertaga
k bodu č. 9 z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 31.3.2015 k zámennej zmluve. Obec prijala
stanovisko PaedDr. Borisa Ostertaga dňa 6.5.2015, kde upozorňuje na rozpor vytvorenia
prístupu a prejazdu motorových vozidiel so schváleným UP. V zmysle schváleného územného
a stanoviska pri spracovaní konceptu UP odporúčanie zachovať rigol v pôvodnom stave je
zachovaný, obec nevydala žiadne povolenie na stavebné zásahy, aby sa narušili odtokové
pomery o čom bol písomne informovaný. Materiál k predmetnému bodu obdŕžali všetci
poslanci pred konaním obecného zastupiteľstva.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
OZ berie na vedomie:
a/prijaté stanovisko PaedDr. Borisa Ostertaga dňa 6.5.2015, kde upozorňuje na rozpor
vytvorenia prístupu a prejazdu motorových vozidiel so schváleným UP. V zmysle UP
a stanoviska pri spracovaní konceptu UP odporúčanie zachovať rigol v pôvodnom stave je
zachovaný obec nevydala žiadne povolenie na stavebné zásahy, aby sa narušili odtokové
pomery.
b/ obcou písomne zaslané stanovisko

K bodu č. 14.:
Starostka informovala prítomných, že obec prijala stanovisko MUDr. Tomáša Jankoviča
k bodu č. 10 z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 31.3.2015 k vysporiadaniu obecnej parcely č.
240/21 miestnej komunikácie s vlastníkmi parciel č. 240/9 pani Murková a parcely č. 240/14
MUDr. Jankovič. Materiál k predmetnému bodu obdržali všetci poslanci pred konaním
obecného zastupiteľstva.
Starostka – informovala, že písomne zaslané oznámenie bolo zaslané MUDr. Tomášovi
Jankovičovi k jeho stanovisku v nasledovnom znení: na základe Vášho listu zo dňa
13.05.2015 Vám oznamujeme, že na základe zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného
dňa 31.3.2015 sa bod č. 10 odročuje. Na základe vytyčovacieho náčrtu (bol Vám predložený
k nahliadnutiu) Bc. Volfovej zo dňa 16.3.2015 na vytýčenie hranice parcely č. 240/9 ( vo
vlastníctve p. Murka) bolo zistené, že na hranici Vašej susediacej parcely 240/14 je oplotenie
Vášho pozemku vysunuté o 70 cm. Vlastník pozemku č. 240/14 MUDr. Tomáš Jankovič ste
boli obcou predvolaný na osobné stretnutie, kde ste na obecnom úrade predložili informatívne
kópie mapy cez katastrálny portál, geometrický plán z roku 1968 a náčrty máp ktoré sú taktiež
vytvorené cez katastrálny portál. Vami predložené dokumenty nie je možné obcou akceptovať
ako právny relevantný podklad na zameranie stavu Vášho pozemku. Je potrebné mať
k dispozícii vyhotovený geometrický plán. Na základe výsledku osobného jednania na
obecnom úrade vám oznamujeme, že pokiaľ máte záujem o zistenie právneho stavu rozlohy
Vašej parcely, je potrebné vyhotovenie geometrického plánu.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
OZ v Štitároch berie na vedomie:
a/ prijaté stanovisko MUDr. Tomáša Jankoviča k bodu č. 10 z 3. zasadnutia OZ konaného dňa
31.3.2015 k vysporiadaniu obecnej parcely č. 240/21 miestnej komunikácie s vlastníkmi
parciel č. 240/9 pani Murková a parcely č. 240/14 MUDr. Jankovič.
b/ obcou písomne zaslané oznámenie k jeho stanovisku
K bodu č. 15.:
Starostka informovala prítomných o odročenom bode manželov Murkových. Žiadosť
o vysporiadanie parciel č.240/21 z dôvodu ohradenia ich nehnuteľnosti podľa vytyčovacieho
náčrtu. Na základe osobného jednania 2x na obecnom úrade bolo dohodnuté, že úprava šírky
bude obsahovať zabratú časť a preto po skutkovom stave, po vyhotovení oplotenia bude
presne zadefinovaný stav vytyčovacím návrhom a následne právne vysporiadanie. Pani
Murková - netrvá na rozšírení podľa právneho stavu ale navrhuje vytvoriť zmenu stavu tak,
aby čo najmenej bola zabratá miestna komunikácia.
Starostka - dohodlo sa, že v hornej časti by vyšli do obecnej parcely a na spodnej časti by sa
výmera kompenzovala z parcely vo vlastníctve manželov Murkových, , tak aby vodovodný
hydrant vo vlastníctve obce zostal dostupný. Následne obec dá vyhotoviť geometrický plán.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.

Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie:
a/ žiadosť o vysporiadanie parciel č.240/21 z dôvodu ohradenia ich nehnuteľnosti podľa
vytyčovacieho náčrtu.
b/ dohodu, že v hornej časti by vyšli do obecnej parcely a na spodnej časti by sa výmera
kompenzovala z parcely vo vlastníctve manželov Murkových, , tak aby vodovodný hydrant
vo vlastníctve obce zostal dostupný. Úprava šírky bude obsahovať zabratú časť a preto po
skutkovom stave, po vyhotovení oplotenia bude presne zadefinovaný stav geometrickým
plánom.
K bodu č. 16.:
Starostka informovala prítomných o prijatom uznesení č. 13/2015 zo dňa 31.3.2015, kde
obecné zastupiteľstvo schválilo návrh odpredať parcelu č. 239 p. Sakmárovi a p. Horňákovi
za trhovú cenu ako stavebný pozemok 55 €/m2.
Obec dala vypracovať na predmetnú parcelu znalecký posudok č. 33/2015, v ktorom bola
stanovená znalcom všeobecná cena 36,72 € za m2
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Peter Hörik – je to aj tak vysoká cena. Pozemok je pre nás mŕtvy. Je to vec ponuky
a kúpy.
Starostka – predaj obecného majetku musí byť zrealizovaný v zmysle zákona o obecnom
majetku na základe znaleckého posudku .
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje:
a/ predaj parcely č. 239/5 parcela reg.C vo výmere 211 m2 p. Horňákovi za všeobecnú
hodnotu pozemku 7 747,92 € a parcelu č.239/9 vo výmere 67 m2 p.Sakmárovi za všeobecnú
cenu 2 460,24 € na základe znaleckého posudku č. 33/2015. Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje spôsob prevodu vlastníctva nehnutľného majetku obce podľa § 9 odst.2 písm. a)
a podľa §9a ods.1 zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
a to ešte pred schválením prevodu v prospech konkrétneho kupujúceho
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 3 - Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová,
proti – 0
zdržal sa – 2 – Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené. Týmto sa ruší pôvodné uznesenie č.
13/2015 zo dňa 31.3.2015.

K bodu č. 17.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti p. Pindešovej zo dňa 5.5.2015
o doplnenie verejného osvetlenia na Fábryho ulici podpísanú viacerými obyvateľmi tejto
ulice. Obec písomne odpovedala na žiadosť.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie:
žiadosť p. Pindešovej o doplnenie verejného osvetlenia na Fábryho ulici.
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 uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 18.:
Starostka informovala prítomných o účasti p. Klučára zástupcu spoločnosti Enel SE Predaj
na pracovnej porade dňa 29.6.2015, ktorá má v správe naše verejné osvetlenie v obci. Firma
Enel SE Predaj predložila cenový návrh na investičnú činnosť s odberom elektriny na 15
rokov. Firma predložila 3 varianty na realizáciu verejného osvetlenia. Tieto návrhy boli
písomne doručené poslancom v mesiaci február 2015.
Jeden z návrhov na riešenie zo strany Enel SE Predaj -Rozšírenie verejného osvetlenia formou
Dodatku ku koncesnej pôvodnej zmluve . Navrhované riešenie zahŕňa investíciu,dodávku
elektriny, inštaláciu najmodernejších osvetľovacích telies, výmenu a revíziu RVO, servis
a údržbu osvetľovacej sústavy počas celej doby trvania projektu a financovanie celého
projektu. s dobou trvania zmluvy 15 rokov. Ročný poplatok je indexovaný podľa podmienok
dohodnutých v zmluve. Doplnenie verejného osvetlenia je naplánované na ulici Fábryho, Pod
Agátmi, Pohranická, Viničná a výmena osvetľovacích telies na ulici Jahodová.
Jedná sa o doplnenie novej infraštruktúry, vrátane inžinierskej činnosti, zemných prác,
stavebných prác, dodávky stlpov a 26 ks nových svietidiel Archilede S.
Jedná sa o kompletne novú výstavbu nových častí VO, čiže splácanie 4080,-€ s DPH treba
chápať ako splácanie investície spolu dodávkou elektrickej energie.
Materiály boli zaslané elektronicky poslancom na preštudovanie. Komisia v zložení Ing.
Stanislav Brath a Ing. Daniel Pindeš boli určení na zasadnutí OZ 31.3.2015 na vykonanie
cenového prieskumu a predloženie ponúk na rozšírenie verejného osvetlenia. Predložená bola
ponuka Ing. Pindešom z firmy Bernadič František za cenu 30.523,75 €, ďalej starostke
predložila ponuku firma REXEL s.r.o. Nitra za cenu 38.650,02 €. Ing.Kulčár podal
informáciu, že suma na investíciu 33 592,-€ s DPH bola z ich strany vysúťažená piatimi
firmami a ich technické parametre sú v súlade s legislatívou.

Starostka – odborník na verejné obstarávanie sa vyjadril, pokiaľ ide o koncesiu do 5 mil. €
vychádzajúc s § 66 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní sa v prípade koncesie zákon
o verejnom obstarávaní nevzťahuje. My môžeme obstarávať len tie veci na ktoré máme
finančné prostriedky alebo vytvoríme finančné prostriedky. Navrhujem, aby sme dodatkovali
pôvodnú zmluvu s fy. Enel SE Predaj na základe hore uvedených navrhnutých podmienok .
Je potrebné verejné osvetlenie začať riešiť, nakoľko jednanie o rozšírenie VO sa začalo konať
už pred rokom ,občania sa dotazujú na termín začatia.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Ing. Jozef Cilling – hovorili sme s p. Klučárom o všetkých ponukách, porovnali
sme všetky predložené ponuky. Predpokladali sme, že pri viacerých ponukách ušetríme väčšie
množstvo peňazí. Nevidím, možnosti iných úspor. Mali by sme začať čím skôr.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš – p. Bernadič nepôjde do splátok, ponuka je bezpredmetná.
Poslanec Peter Hörik – keď sa budú robiť výkopové práce na Pohranickej ulici, aby sa
nerobili dvakrát, využiť pri zokruhovaní vodovodu.
Starostka – už som jednala s vysúťaženou firmou, majiteľ sa vyjadril, že je možná realizácia
aj na splátky. Je potrebné dodatočné jednanie, ale samozrejme najskôr musíme mať podpísaný
dodatok ku koncesnej zmluve..
Poslanec Ing. Daniel Pindeš – je to rozumné, obec by ušetrila veľké finančné prostriedky.
Starostka – je potrebné zosúladiť investičné práce VO a vodovodu na Pohranickej ulici.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje:
Dodatok ku koncesnej zmluve na rozšírenie verejného osvetlenia v čiastke 4080,-€ s DPH
počas 15 rokov s firmou Enel SE Predaj. Na uliciach Fábryho, Pod Agátmi, Pohranická,
Viničná a výmena osvetľovacích telies na ulici Jahodová. Doplnenie novej infraštruktúry,
vrátane inžinierskej činnosti, zemných prác, stavebných prác, dodávky stlpov a 26 ks nových
svietidiel Archilede S.
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 uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 19.:
Starostka informovala prítomných o prijatí žiadosti Materskej školy Štitáre o rekonštrukciu
budovy MŠ z dôvodu havarijného stavu herne a spálne. Priestory sú nevyhovujúce pre
výchovu a vzdelávanie detí. Žiadosť bola doručená poslancov pred konaním obecného
zastupiteľstva. Rekonštrukcia sa vykoná prekrytím stien sadrokartónom a novým elektrickým
vedením. Bol prizvaný statik, ktorý upozornil na potrebu opravy odkvapových rúr, nakoľko
budova MŠ je podmočená a preto je potrebné vykonať aj tieto práce.

Vykonal sa cenový prieskum na rekonštrukčné práce. Celkové rekonštrukčné práce by stáli do
10 000,00 €. Získanie finančných prostriedkov z dotácií nie je možné, nakoľko nie sú
vyhlásené výzvy na tento účel. Rekonštrukčné práce sa musia dokončiť do septembra. Obec
ako zriaďovateľ je zodpovedná za chod MŠ..
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Peter Hörik – kedy by sa mala vykonať realizácia
Starostka – v priebehu prázdnin (júl, august)
Ing. Daniel Pindeš – žiadali sme peniaze na kontajnerové škôlky, to padlo.
Starostka – v prvom kole obdŕžali dotácie len MŠ vo veľkých mestách , hlavne v Bratislave
a v Nitre. Pripravuje sa 2 kolo – budeme sa znovu uchádzať o dotáciu. Navrhujem vyčleniť
10 tis. € na rekonštrukciu z rezervného fondu.
Poslanec Ing. Stanislav Brath – navrhujem schváliť 10 tis. €, peniaze by mali byť aj
z nerozdelených financií v rozpočte a zbytok z rezervného fondu.
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
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje:
-vyčlenenie finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 € z rozpočtu obce a z rezervného
fondu obce.
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 20.:
Starostka –návrh na zadelenie poslancov na jednotlivé ulice v obci je potrebné, aby sa
občania skôr mohli sa obrátiť na poslanca v prípade požiadavky, prvý kontakt. a poslanec
príde s návrhom sa starostkou. Priklonila som sa k názoru p. poslankyne Miloty Magovej ,
ktorá navrhovala tento názor už v predvolebnom období. Aj v okolitých obciach sa to
osvedčilo.
Môj návrh na zaradenie je nasledovný:
Ing. Stanislav Brath- Pod Žibricou, Pri Prameni
Ing. Jozef Cilling- Fábryho, Pod Horou, Jahodová, Slnečná
Peter Hörik - Ku Gáborke, Pod Agátmi
Bc. Milota Magová- Jelenecká, Nagyova,
Ing. Daniel Pindeš- Pohranická, Kolíňanská, Jókayho
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.

Poslanec Peter Hörik – ja nebudem robiť eštébáka, udávať. Ak má niekto nejaký problém
nech zájde na obecný úrad a nahlási to. Ja si osobne myslím, že toto nie je riešenie. Riešenie
je naháňať kanalizáciu. Toto musí byť pre obec priorita - kanálizácia. Ak viem občanovi
poradiť poradím, ak nie pošlem na OU. Som otvorený, nemám problém s nimi hovoriť
a riešiť. Nemám problém odpovedať občanovi aj z inej strany obce.
Starostka – ide o prvý kontakt s občanom
Poslanec Ing. Stanislav Brath – ak z toho plynú nejaké povinnosti záväzky chcem ich
vedieť konkrétne. Pre riešenie sťažností je vytvorená komisia.
Poslankyňa Bc. Milota Magová – ide o starších ľudí ,povie mi cez plot. Ja to posuniem na
obec. Nejde o robenie eštébáka. Ak sa ma občan opýta, aby som odpovedala. Byť nápomocní
občanom.
Starostka – pripravím špecifikáciu konkrétnych povinnosti.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 1 - Bc. Milota Magová
proti – 0
zdržal sa – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
Starostka konštatovala, že uznesenie nebolo schválené.
K bodu č. 21.:
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti p. Kuklovej na zmenu funkčného
využitia lokality č. 19 schváleného územného plánu obce. Materiály boli odovzdané
poslancom na preštudovanie vopred. Pani Kuklovej bolo písomne odpovedané, že sa žiadosť
bude prejednávať na dnešnom zasadnutí. Mala som viacero stretnutí na Krajskom stavebnom
úrade v Nitre, ďalej s odborníčkou na verejné obstarávanie. Zmenu záväznej časti územného
plánu nie je možné vykonať inak ako obstaraním Zmien a doplnkov k územného plánu –
Písomné vyjadrenie Krajského stavebného úradu v Nitre bolo totožné, ktoré obdržali
poslanci.
Okresný úrad Nitra, odbor opravných prostriedkov vo svojom písomnom stanovisku zo dňa
23.3.2015 píše – lokalita č.19 je územie určené na kompletizáciu rekreačnej chatovej oblasti
(realizácia rekreačných chatiek so zastavanou plochou do 50 m2/chatka) a rozvoj
ovocinárstva, záhradkárstva a vinárstva.
Toto nie je možné zrušiť zmenou všeobecného záväzného nariadenia ale so Zmenami
a doplnkami k ÚP. Doposiaľ sme obdŕžali len jednu žiadosť. Tieto zmeny a doplnky k UP–
verejné obstarávanie (aj kvôli jednej vete) – prepracovanie textovej časti, 30 dňová lehota na
vyjadrenie všetkým inštitúciám, vyvesenie na 30 dní na úradnej tabuli, následne odsúhlasenie
obecným zastupiteľstvom. Predbežné náklady na VO – 670 €, SEIA komisia – 1000 €
a prepracovanie textovej časti územného plánu, čo je súčasťou VZN. Financovanie je teraz
možné iba z nášho rozpočtu. Vybavovanie potrvá cca 4 mesiace.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Peter Hörik – nemôžeme zadefinovať 50m2, už sú tam chaty s väčšou rozlohou.
Starostka – tieto boli postavené pred schválením územného plánu obce Štitáre

Starostka dala návrh na hlasovanie zmien a doplnkov k územnému plánu v textovej časti ,aby
v lokalitách č.16,17,19,20 sa zmenila textová časť na územie určené na kompletizáciu
chatovej oblasti ( realizácia rekreačných chatiek a rozvoj ovocinárstva , záhradkárstva
a vinárstva.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 4 - Bc. Milota Magová, Ing. Stanislav Brath, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hörik
proti – 0
zdržal sa – 1 –Ing. Jozef Cilling
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje:
Zmeny a doplnky k územnému plánu obce Štitáre prepracovanie textovej časti územného
plánu financovanie z prostriedkov rezervného fondu nasledovne: v lokalitách č.16,17,19,20
sa zmenila textová časť na územie určené na kompletizáciu chatovej oblasti ( realizácia
rekreačných chatiek a rozvoj ovocinárstva , záhradkárstva a vinárstva.
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

K bodu č. 22.:
Starostka informovala prítomných o návrhu poslanca Petra Hörika na zmenu rokovacieho
poriadku v nasledovnom znení:
§ 3 Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva
bod 2 - Pri príprave programu rokovania ustanovujúceho zastupiteľstva
povodne je zverejnenie uvedené aspoň 3 dni pred rokovaním OcZ - navrhujem zmeniť na 7
dní
§ 4 Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva
bod 2 - Doručenie písomných materiálov na OcZ sa uvádza najneskôr 3 dni pred rokovaním navrhujem zmeniť na 7 dní
§ 5 Príprava zasadnutia obecného zastupiteľstva
bod 2 - Termín miesto konania OcZ sa uvádza zverejnenie 3 dni pred konaním OcZ navrhujem zmeniť na 7 dní.
Ďalej navrhujem aby zasadnutie OcZ bolo vyhlasované obecným rozhlasom 1 deň pred
konaním a v deň konania zasadnutia OcZ.
bod 3 - Návrhy bodov do programu rokovania OcZ sa uvádza 15 dní pred konaním OcZ. navrhujem zmeniť na 10dní

Poslanec Peter Hörik doplnil požiadavku na doplnenie bodu programu rokovania OZ o bod
Interpelácia poslancov.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Starostka - Bod 3 – skrátenie lehoty na 10 dní – jedná sa o kalendárne dni do ktorých sa
zahrňujú aj dni pracovného pokoja. Navrhujem na 10 pracovných dní.
Poslanec Ing. Jozef Cilling – rozprával som sa s pracovníčkou OU o skrátení lehoty,
nakoľko sú obdobia kedy toho majú naraz veľa a aby stíhali spracovávať všetko. Navrhujem
ponechať 15 dní alebo 10 pracovných.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje:
a/ zmeny rokovacieho poriadku v plnom rozsahu s úpravou v § 5 Príprava zasadnutia
obecného zastupiteľstva, bod 3 -Návrhy bodov do programu rokovania OcZ predkladá
v lehote 10 dní pracovných pred konaním OcZ.
b/ doplnenie bodu programu rokovania OZ o bod Interpeláciu poslancov

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 5 - Bc. Milota Magová, Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hörik,
Ing. Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 23.:
Starostka informovala prítomných o povinnosti obce v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.
o ochrane pred požiarmi vykonať kontroly požiarnej ochrany u podnikateľských subjektov
v obci Štitáre. V zmysle § 15 ods. 2 cit. Zákona obec môže ustanoviť preventivára požiarnej
ochrany obce s odbornou spôsobilosťou – obec má túto povinnosť riešenú dodávateľsky.
V zmysle § 24 ods. 2 cit. Zákona obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolnú skupinu. Starostka navrhla nasledovných členov komisie – za dodávateľa p.
Žák, zamestnanec OU p. Nagyová, poslanec Ing. Brath.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 4 - Bc. Milota Magová, Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hörik
proti – 0
zdržal sa – 1 –Ing. Stanislav Brath

Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje:
V zmysle § 24 ods. 2 cit. Zákona obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych
kontrol kontrolnú skupinu v zložení – za dodávateľa p. Žák, zamestnanec OU p. Nagyová,
poslanec Ing. Brath
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 24.:
Starostka informovala prítomných o vyhodnotení obce ktoré sa konalo dňa 10.6.2015 7
člennou komisiou.. Prezentácia obce za posledné 2 roky trvalo takmer 4 hodiny. V porovnaní
s pred 2 rokov sa komisia vyjadrila pozitívne. Ďakujem sponzorom Bc Milote Magovej za
prípravu koláčov, Jolane Mentovej , Magdaléne Péliovej za poskytnuté jahody a Sebastiánovi
Pélimu za víno. Tohto vyhodnotenia sa zúčastnili aj poslanci Bc. Milota Magová a Peter
Hörik, a pán Dr. Šimek, ktorý odprezentoval ľudovú tvorba a zachovávanie kultúrneho
dedičstva speváckou skupinou Menecskekórus, svojim vystúpením spestrili vyhodnotenie deti
z MŠ, z Krajského osvetového strediska prišli odprezentovať umeleckú tvorbu ručných prác.
Do konca augusta trvá internetové hlasovanie, preto žiadam všetkých občanov, ktorý ešte
nezahlasovali , aby tak učinili, veď sa jedná o našu obec, ktorú máme záujem zviditeľniť,
link sa nachádza na webovej stránke obce-Dedina roka 2015.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie :
vyhodnotenie obce ktoré sa konalo dňa 10.6.2015
K bodu č. 25.:
Starostka informovala prítomných o termíne a príprave tohto ročných obecných slávností,
ktoré sa budú konať 1.8.2015. Mali by sme privítať hostí z Maďarska Csitár a Kungos, Česka
a zo Slovenska. Na obecných slávnostiach by malo dôjsť k podpísaniu zmluvy o spolupráci
s obcou Kungos z Maďarska. začiatok programu je naplánovaný na 14,00 hod. vystúpeniami
súboru Jelenček, Csitár, Nitrianske Hrnčiarovce, Menecske kórus, podpísanie spolupráce,
bubnová šou 20 min. (na návrh poslancov), večer bude hrať skupina Flamingo zo Žirian.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Poslanec Peter Hörik – mohli by sme pozvať ľudového rozprávača na vykrytie voľného času
medzi programami,
Starostka – podrobnejšie sa dohodneme na zasadnutí kultúrnej komisie
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie :

termín a prípravu tohto ročných obecných slávností, ktoré sa budú konať 1.8.2015.
K bodu č. 26.:
Starostka informovala prítomných o:
a/ Sťažnosť Envi-Geosu
b/ Naplánovaná kontrola vo vodojeme,vyčistenie studne vo vodojeme a revízia elektriky
c/ Osadené tabule Pod horou, Slnečná
d/ Ponuka obce z Bulharska – možnosť našim občanom privátne 19 km od Varny pobyt
v auguste v termíne od 25. 8. – 31.8.2015 - na 6 nocí s 50 % zľavou (117,00 €).
Záujemcovia
sa môžu prihlásiť na obecnom úrade.
e/ Dotácia NSK na šport – činky a náradia do telocvične (účelová dotácia)
f/ Dotácia NSK na kultúru – dotácia ubytovanie (účelová)
g/ Dotácia OZ Žibrica – výhľadovňa 7 600,-€ na projekt
Poslanec Peter Hörik – neviem či je to šťastné riešenie, panenskej prírode
odzvonilo, veľa turistov, v Podhoranoch sa postavila veža a občania nadávajú, aj
tak je tu veľa cudzích ľudí. Prírodu máme peknú, máme si ju chrániť
h / Dotácia z POD na asanáciu bazéna – dotácia 5000€,
i/ Pozvánka na obecné dni do Csitár HU , niekoľkokrát bolo vyhlásené obecným rozhlasom,
záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade
j/ Projektové zámery na rok 2015– dom smútku – žiadosť o výmenu okien a oprava fasády,
znovu uchádzanie sa o dotáciu na kontajnerovú škôlku v 2.kole.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie :
bod a až i
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje :
projektové zámery na dom smútku – podanie žiadosti o dotáciu na výmenu okien a oprava
fasády
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 5 - Bc. Milota Magová, Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hörik,
Ing. Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
k/ Informácia o vyúčtovaní dotácie na rozšírenie kamerového systému na rok 2014
l/ Informácia o schválení dotácie na rok 2015 na Dobudovanie kamerového systému 5000,- €.
Návrh nových kamier na ihrisko a multifunkčné ihrisko , resp. na Pohranická ul.
(križovatka) alebo na cintorín podľa predloženého návrhu vysúťaženej firmy
m/ Informácia o športovej akcii Army Race , ktorá sa bude konať 22.8.2015, OZ Žibrica je
spoluorganizátor akcie – športové aktivity pre mládež – autobus bude zabezpečený zdarma
z NSK na odvoz a zvoz záujemcov aj z našej obce,
n/ Informácia o súťaži vo varení gulášu 5.9.2015 (drevo a lavice zabezpečí obec)

o

Poslanec Peter Hörik – je na zvážení zmeniť termín, nech to nekorešponduje
so súťažou Gastrofestival v Kolíňanoch, má väčšiu tradíciu a ľudia budú tam.
Návrh je presunúť na 12.9. 2015

Hlasovanie:
- počet prítomných poslancov – 5
- za - 4 - Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hörik,
Ing. Stanislav Brath
- proti – 0
- zdržala sa – Bc. Milota Magová
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje :
zmenu termínu súťaže vo varení gulášu na 12.9.2015
Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 27.:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
MUDr.Jankovič – prečo by som mal dokazovať že môj pozemok nie je v poriadku. Ja keď
som ten múr robil, stavebné povolenie na drobnú stavbu ste mi vydali.. P. Murková má
vytyčovací plán. Plán z roku 1968 – donesiem svedka, že je to v poriadku. Geometrickým
plánom mám obhajovať seba. Ak je problém s mojim pozemkom, dajte si ho zamerať a dajte
ma na súd. K hline sa vyjadríme do 30 dní.
Starostka – nejde nám o dokazovanie. Obec môže právne rozhodovať len na základe
geometrického plánu. Ostatné doklady sú nerelevantné. Na obhliadke sa hovorilo, že
predložené mapy nekorešpondujú s právnym stavom.
JUDr.Luprich – geometrický plán bol navrhnutý kvôli vašej právne neistote. Tie mapy ktoré
ste predložili majú len informatívny charakter. Geometrický plán je právne uznávaný
dokument. Je logické ak majú susedia doklady ktoré dokazujú právny stav, vy musíte mať
právnu istotu. Do budúcna relevantný doklad o veľkosti pozemku bude geometrický plán
skutkového stavu.
Pani Murková – pre podanie stavebného konania na oplotenie pozemku ste nám povedali, že
si máme spraviť vytyčovací plán. Ustúpili by sme výmeru z cesty a vodovodnej šachty.
Chceme sa zarovnať podľa p. Jankoviča, tak ako sme sa dohodli na obecnom úrade.
Pani Brathová, - závada vyvierania vody rieši sa to od roku 2011. Či sa s tým bude niečo
robiť. Výkaly od p. Csuláka idú smerom k nám.
Starostka – tento stav sa riešil už aj počas predchádzajúceho obdobia.. Ide o spodné vody,
s tým nič neurobíme. Váš betónový vstup je nad úrovňou jarku. To je najväčší problém
odtoku vody pred vašim pozemkom. Komunikácie Pohranická ulica je v správe RSUC Nitra,
nemali by sme zasahovať ani do rigolov. I napriek tomu každý rok vám obec upravuje na
vlastné náklady uvedený rigol- čistenie a dlažby. Vyjadrenie vám dala obec, že sa bude riešiť
rozšírenie vodovodu na Pohranickej ulici a bude vyhotovený aj pretlak cez cestu, keď by sme
mohli navrhnúť vložením rúry na odtok prípadnej vody. Iné nedokážeme v tejto veci urobiť.
Dúfame, že tento stav sa zmierni po týchto úpravách.
Pán Dojčán – vytekajúca voda je pitná, je potrebné ju dať skontrolovať. Nikto sa nestará
o jarky popri Pohranickej ulici.

Starostka –Obec zaslala výzvu na kosenie na RSUC Nitra, čo bolo aj vykonané. Čo sa týka
vody obec dala vyhotoviť meranie, či nie je prasknutá rúra, potvrdené bolo, že z vodovodnej
rúry neuniká voda, jedná sa o spodné vody a pretekajúca voda z ulice Jókayho, niektorí
občania vypúšťajú žumpy do járkov.
Pán Dojčán - Osvetlenie je nedostatočné – osadiť osvetlenie pred Ekonomickými stavbami
Starostka – o tomto OZ jednalo , čiže verejné osvetlenie bude rozšírené aj na tejto lokalite.
Pán Dojčán - tabuľa s maďarským označením – presun pred ES
Starostka – obec neobdŕžala žiadnu písomnú žiadosť k tejto veci, tabuľa bola osadená
z príležitosti osláv 900 výročia prvej písomnej zmienky v roku 2013, osadenie je so súhlasom
firmy Ekonomických stavieb
Pán Dojčán - DSL linky zavedenie –vraj starostka dala zamietajúce stanovisko, odvoz KO
nepostačujúce, mám 240 l kuka nádobu, čo nám nepostačuje
Starostka – obec neobdŕžala žiadnu žiadosť k zavedeniu DSL linky. Odvoz komunálneho
odpadu je v každej obci (celkom 64 obcí), ktorá je členom Ponitrianskeho združenia pre
separovaný zber odpadu rovnaké podmienky, každá štvorčlenná rodina môže mať iba 120
kuka nádobu a v zmysle legislatívy každý je povinný separovať odpad, preto ste obdŕžali
zdarma 3 farebné kuka nádoby.
PaedDr. Ostertag – stretli sme sa v marci . Nebol som prizvaný k žiadnemu vytyčovaniu.
Bod bol doplnený o žiadosť p. Zvalovej. Som za to aby rigol zostal v takom stave ako je. Cez
rigol prejazd nesmie byť. Náčrt som nevidel, neviem sa k tomu vyjadriť.
Starostka – OZ odsúhlasilo 2013 odpredaj pozemku s cenou 55 € - čo ste neakceptovali a na
OZ ste sa vyjadrili, že nemáte záujem za navrhnutú cenu, tým sa uznesenie zrušilo.Pôvodná
žiadosť v roku 2013 bola za cenu 10,-€/m2 .
PaedDr. Ostertag - predložil som žiadosť na odkúpenie časti pozemku za 10,0 €, nebolo mi
vyhovené.
Starostka – mailom ste poslali žiadosť, že ste ochotný zaplatiť 10,-€ /m2, OZ sa vyjadrilo, že
nie. Ing. Brath sa vyjadril, že v prvom rade sa vyhovie ohľadne ihriska. OZ sa vyjadrilo, že sa
dá vyhotoviť znalecký posudok. Bod OZ sa odročil z 31.3.2015. V UP je navrhnuté ponechať
rigol v takom stave v akom je – informovaný p. Zvalo.
PaedDr. Ostertag - ak p. Zvalo dostane časť rigolu napadnem to na vyšších úradoch. Mám
za to aby rigol zostal obci.
Starostka –Rigol musí zostať rigolom. Jednalo sa len o zámenu za ihrisko.
PaedDr. Ostertag - za 10 rokov sa UP nezmení, ak áno ja to aj s inými občanmi budeme
napádať. Nikdy sa zmena neschváli.
Starostka – Rozhodnutie vydalo Okr.úrad životného prostredia. Ja vám neviem zaručiť čo sa
udeje v budúcnosti.
PaedDr. Ostertag – pokiaľ bude rigol obecný, nikdy sa nebude môcť zmeniť
Starostka – v roku 2011 obec dala vypracovať znalecký posudok odbornou osobou, kde je
uvedené nedoporučuje sa zaviesť rigol. Vytvorením prístupovej komunikácie v minulosti
k Ácsovým – nastal porušenie odtoku vody a samozrejme aj so zavezením rigolu na konci pri
vyústení na Fábryho ulici. Rigol je nádrž na zachytávanie a odtok vody.
PaedDr. Ostertag – ak sa ohradí cestou voda sa bude valiť priamo na môj pozemok. Tú časť
rigolu ponechať. Navrhoval by som ponechať rigol.
MUDr. Jankovič – rigol je plytký, p. Zvalo má mechanizmy ktorými vie prejsť aj teraz
Poslanec Peter Hörik – p. Zvalo bol prvý, ktorý podpísal petíciu za zachovanie rigolu, bol
som ten, ktorý som nezdvihol ruku. Chceli mať rigol občania, nech ho majú a nedávať mu
časť rigolu už teraz. Obec to stálo veľa peňazí aby ho dostal späť.
PaedDr. Ostertag – nepredávať ani zamieňať
Poslanec Ing. Stanislav Brath – neviem prečo vám to vadí, funkčné využitie sa nezmení, to
že p.Zvalo tade prejde mechanizmom

Starostka – na prvom zastupiteľstve v roku 2011 sme riešili rigol ,aby sa nemohol zaviesť
oslovili sme vlastníkov Farmadinových a jednali o odpredaji. Práve preto OZ odsúhlasilo
kúpiť rigol späť do majetku obce. Funkčné využitie je zadané v UP, to sa nedá meniť.
Poslanec Ing. Stanislav Brath – problém môže nastať ak by Zvalo žiadal o zmenu
funkčného využitia.
Starostka – zvolám pracovné stretnuties poslancami a rozoberieme ešte raz celú situáciu
v priebehu mesiaca júl, môžeme Vás prizvať.
Pán Bóssi – prehlbovali len jednu stranu jarkov na Pohranickej ulici. Obec nech požiada
o prehĺbenie aj druhej strany. Voda sa valí cez môj pozemok. Voda tečie širinou - malinou.
Tá voda je pitná. Prepadá sa komunikácia – elektrárne so správcom nech to doriešia.
Udržiavanie komunikácie kosenie – kríky nech zabezpečí RSC v Nitre.
Starostka – vyzvali sme nie raz písomne správcu komunikácie, odpoveď bola, že
v nitrianskom kraji je veľa obcí. Bolo vykonané kosenie v mesiaci jún. Čo sa týka spodnej
vody som už odpovedala, že počas predchádzajúcich rokoch sme riešili ale sú to spodné vody,
ktoré nedokážeme zastaviť. Nejedná sa o pitnú vodu.
Pán Bóssi – dajte požiadavku na pravidelnú úpravu aspoň 4x do roka
Riešenie radarov na príjazde do obce z Nitrianskych Hrnčiaroviec a Pohraníc – bezpečnosť
Starostka RSC v Nitre má na starosti celý kraj, nie sme jediná obec, odpoveď je taká, že
nestíhajú. – Radary sme riešili cez projekty o dotácie – neúspešne. Niektorí vodiči sú
vulgárni, nedodržujú rýchlosť. Máme dohodu s PZ v Nitre o pravidelnejšiu kontrolu
bezpečnosti, aby nám dopomohli k náprave.
Pán Bóssi – policajta s radarom a dávať pokuty, ako sa rieši sa kanalizácia
Starostka – na stránke Environmentálneho fondu zistíte výsledky schvaľovania žiadostí
o dotáciu na kanalizáciu. Každý rok podávame žiadosť do 30.10.v roku. Patrí medzi moje
prioritné snahy, žiaľ doposiaľ sme dostali financie v roku 2012 na odkanalizovane ulice
Koliňanská. Do ukončenia diela nám chýba vyše 1,3 mil .€. Obec sa snaží urobiť maximum,
aby sme čo najskôr odkanalizovali obec, z dôvodu, že veľa občanov vypúšťa žumpy do járkov
a záhrad, čo je prísne zakázané.
Pán Dojčán – pred tromi mesiacmi sme sa bavili o spomaľovacích ostrovčekoch
Starostka – pošlite na obec písomnú požiadavku, preveríme aké sú možnosti realizácie.
Dr. Balko – vážení, dúfam, že ste vedeli do akej obce ste prišli. Naložené nákladiaky nám
chodia pod oknami 70 km rýchlosťou na Fábryho ul.
Poslanec Peter Hörik – nie je dobré, že zastupiteľstvo je také dlhé, pri 18 bodov zvolať
zastupiteľstvo, mám ešte ďalšie body
Starostka – nie ste niektorí schopní reagovať obratom na zaslané maily, včera sme mali prac.
poradu, skončili sme o 20,00 hod.a prebrali sme každý bod zasadnutia.
Poslanec Peter Hörik – nepredstavujem si informovanosť cez maily ako puberťák, ktorý je
na sociálnej sieti, niekedy sa nedostanem na maily iba raz za týždeň, možno si ho prečítam
neskoro, mám telefón. Právnik mi volal, prečo som nechcel podpísať zápisnicu. Robí ti
hovorcu. Pýtal sa prečo nejdem na pracovnú poradu.
Starostka – o tomto nič neviem. Čo sa týka elektronickej komunikácie je to jediná dobrá vec
rýchlej komunikácie. Aj obec komunikuje s inštitúciami elektronicky, všetky podklady
musíme vyhotovovať elektronicky.
Poslanec Peter Hörik - pred tromi rokmi sa vysporiadala cesta k vodojemu. Požiadal som
o umiestnenie loga na web stránke obce.
Starostka – dohodli sme sa písomne, aj s tvojim podpisom, že predložíš podklady. Doposiaľ
si OU nepredložil žiadny podklad na umiestnenie loga na webovú stránku obce.
Poslanec Peter Hörik – tak v tomto prípade beriem späť. V akom je stave vodovod keď sa
zväčšujeme.
Starostka – vody vo vodojeme je dostatok, prepočty sa nachádzajú aj v schválenom UP

Poslanec Peter Hörik – vytvorili sme miesto na odpady pre chatárov, máme taký príjem aby
sme odvoz odpadu finančne vykryli
Starostka – v zmysle legislatívy sme povinní zabezpečiť odvoz KO - hniezda na zber KO- aj
pre chatárov, ktorí platia poplatky za KO. Obec platí zálohové platby mesačne za odvoz
a nakladanie z odpadom. Hmotnosť vyseparovaného zberu od každej domácnosti je vážená,
preto sú načípované tieto kuka nádoby na mená občanov. Po roku budeme vidieť aké budú
náklady na KO. Zatiaľ neviem povedať či nám postačia vybrané poplatky.
Poslanec Peter Hörik – stažoval sa mi pán Matečný, že mu nie je odvážaný odpad.
Starostka - pán Matečný nemá trvalý pobyt v obci , platí poplatok ako ostatní chatári, čiže
odvoz z domácností je zabezpečený iba občanom s trvalým pobytom. Ak bude platiť tento
poplatok nie je problém, doposiaľ neposlal žiadnu žiadosť o doplatenie. Nerozumiem, prečo
riešiš ty jeho požiadavku, veď aj elektronicky môže poslať žiadosť.
Poslanec Peter Hörik - bytovka oproti baru – mal som myšlienku, že by sa tam mohla
postaviť autobusová zastávka, hovoril som s p. Pappom. Niekde treba už začať riešiť
chodníky – je to nebezpečné, keď rúrami tak p. Papp je ochotný ich tam zložiť. Dávam návrh
na doriešenie, treba bombardovať kompetentných.
Starostka – s p. Pappom je riešená táto záležitosť. Čaká sa na vyjadrenie Dopravnej PZ.
Poslanec Peter Hörik – musíme niečo riešiť aj s okrajovými časťami obce – akútne veci –
chodník. Relatívne čo tomu bráni aby sme po Prepelicu vybudovali chodník.
Starostka – hlavne financie, z dôvodu veľkých nákladových položiek. Tieto veci sa môže
riešiť iba cez dotácie. Navrhujem aby sme riešili veci, ktoré sú schodné.
Poslanec Ing. Jozef Cilling – kvitujem príspevok p. Bóssiho a Dojčána, že povedali svoj
názor. Informovanosť občanov – internet, obecná tabuľa, dôležité veci sa dávajú do schránok.
Sme maximálne informovaný.

K bodu č. 27.:
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch p r e r o k o v a l o všetky prijaté uznesenia
schvaľuje :
všetky prijaté uznesenia.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 5
za - 5 - Bc. Milota Magová, Ing. Jozef Cilling, Ing. Daniel Pindeš, Peter Hörik,
Ing. Stanislav Brath
proti – 0
zdržal sa – 0

Starostka konštatovala, že uznesenie bolo schválené.

Pani starostka
ukončila.

poďakovala prítomným za účasť a 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Jozef Cilling

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

Bc.Milota Magová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

03.07.2015

Vyvesené:
Zvesené:

11.07.2015
26.07.2015

