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

ZÁPISNICA
ZO 7. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 28. decembra 2016
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
K bodu č.1 Zahájenie
Pracovnú časť zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka obce Štitáre
Ing. Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých prítomných.
Starostka obce oboznámila prítomných s návrhom programu 7. zasadnutia obecného
zastupiteľstva v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí
prítomní 4 poslanci _ Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš, neprítomný Peter Hörik, čím sa stáva obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený dňa
21.12.2016 obvyklým spôsobom a poslancom doručený spolu s materiálmi na 7. zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva v
Štitároch navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Ing. Stanislav Brath
 p. poslanca:
Ing. Jozef Cilling
a za zapisovateľku zápisnice :
Veronika Kokinová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrhu
určenia poslancov za overovateľov a zapisovateľa zápisnice.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanci Ing. Stanislav Brath a Ing. Jozef Cilling boli schválení
ako overovatelia zápisnice a p. Veronika Kokinová 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: Bc. Milota Magová a člen
návrhovej komisie: Ing. Daniel Pindeš.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrh
na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že p. poslankyňa Bc Milota Magová bola schválená ako predseda
návrhovej komisie a pán poslanec Ing. Daniel Pindeš za člena. Zároveň požiadala
predsedkyňu a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3.:
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa dotazoval na cenu vody za m3 na rok 2017.
Pani starostka informovala prítomných, že i napriek schválenej vyššej cene vody za m3
a poplatku za vodomery a prevádzku vodovodu (fixná zložka ceny) na rok 2017 Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví Bratislava, „potvrdenie o cene“ zo dňa 13.12.2016 pod číslom
spisu 4517-2016-BA, obec nepristúpila k zvýšeniu ceny vody za m3 a poplatku za vodomery
a prevádzku vodovodu (fixná zložka ceny) na rok 2017. Cena vody zostáva nezmenená vo
výške 0,93 Eur / m3 a fixná zložka ceny vo výške 10 Eur.
K bodu č. 4: Schválenie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným návrh programu
s nasledujúcimi bodmi:

7. zasadnutia OZ na deň 28.12.2016

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Interpelácie
Schválenie programu zasadnutia
Schválenie VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Štitáre
Žiadosť starostky o preplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2015
Informácia o vykonanej kontrole útvaru hlavného kontrolóra NSK za dotácie
poskytnuté v roku 2015
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Schválenie prijatých uznesení
11. Záver
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na pripomienky alebo
pozmeňujúci návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené dala
hlasovať za schválenie programu 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch.

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch bol
schválený.
K bodu č. 5.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu na schválenie návrh VZN č. 5/2016
o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Štitáre.
Starostka ďalej informovala, že boli prijaté nasledovné pripomienky a pozmeňujúce návrhy:
1/ v článku 4 bod 4 písm. e) sa vypúšťa technické zhodnotenie
2/ v článku 9 bod 3 sa dopĺňa písm. j) úhrada nákladov na výstroj a písm. k) odmeny
rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb (zmluvy zakladajúce
pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané)
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie návrhu VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu Obce Štitáre
s nasledovnými pripomienkami:
1/ v článku 4 bod 4 písm. e) sa vypúšťa technické zhodnotenie
2/ v článku 9 bod 3 sa dopĺňa písm. j) úhrada nákladov na výstroj a písm. k) odmeny
rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb (zmluvy zakladajúce
pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané)

Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že VZN č. 5/2016 o podmienkach poskytnutia dotácie z rozpočtu
Obce Štitáre s nasledovnými pripomienkami:
1/ v článku 4 bod 4 písm. e) sa vypúšťa technické zhodnotenie
2/ v článku 9 bod 3 sa dopĺňa písm. j) úhrada nákladov na výstroj a písm. k) odmeny
rozhodcov v súlade s platnými predpismi o odmeňovaní týchto osôb (zmluvy zakladajúce
pracovnoprávny vzťah musia mať predpísané náležitosti a musia byť účastníkmi podpísané)
bolo schválené.
K bodu č. 6.:
Starostka predložila poslancom návrh na preplatenie dovolenky starostky obce v zmysle § 2
ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí

a primátoroch miest. Starostka z dovolenky za rok 2015 nevyčerpala 10 dní, odôvodnila ju
časovo náročnými pracovnými úlohami a projektmi, ktoré bolo potrebné riešiť a kvôli ktorým
nebolo možné si ju vyčerpať.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať za
schválenie preplatenia zostatku nevyčerpanej dovolenky za rok 2015 v počte 10 dní.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za – 2 – Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová
proti – 0
zdržal sa – 2 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Daniel Pindeš
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo neschvaľuje preplatenie zostatku
nevyčerpanej dovolenky za rok 2015 v počte 10 dní.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o vykonanej kontrole útvaru hlavného kontrolóra NSK za
dotácie poskytnuté v roku 2015 OZ Žibrica. Kontrola bola vykonaná v termíne od 2.12.2016
do 16.12.2016
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informácie o vykonanej
kontrole útvaru hlavného kontrolóra NSK za dotácie poskytnuté v roku 2015 OZ Žibrica.
K bodu č. 8:
Starostka informovala prítomných o Dodatku č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému
systému Dátové centrum obcí a miest. Týmto Dodatkom obec od 1.1.2017 sa bude podieľať
na úhrade prevádzkových nákladov formou členského príspevku vo výške 1 Eur na občana.
Tento výdavok bude potrebné zaradiť do rozpočtu.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Dodatok č. 1 k Zmluve
o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
K bodu č. 9:
V diskusii vystúpili:
Poslanec Ing. Daniel Pindeš s dotazom, že multifunkčné ihrisko nie je doposiaľ na správe
katastra zapísané.
Starostka informovala, že multifunkčné ihrisko sa nezapisuje, správa katastra zapíše len
funkčné využitie pozemku ako ihrisko až po vysporiadaní spoluvlastníckeho podielu, nakoľko
obec je spoluvlastníkom v ½. Žiadosť je podaná na SPF.

Poslankyňa Bc. Milota Magová sa dotazovala na možnosť výstavby nových šatní pre TJ D.
Štitáre na obecnej parcele.
Starostka informovala, že ak bude vyhlásená výzva na tento účel, je potrebné mať
vypracovanú projektovú dokumentáciu.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo prerokovalo a berie na vedomie informácie
tak, ako odzneli v diskusii.
K bodu č. 10.:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva v Štitároch na hlasovanie za schválenie
všetkých prijatých uznesení.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov – 4
za – 4 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje všetky prijaté
uznesenia.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Ing. Stanislav Brath ...................................................
Ing. Jozef Cilling

Zapísala:

Veronika Kokinová

V Štitároch, dňa:

02.01.2016

Vyvesené:
Zvesené:

04.01.2016
19.01.2016

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

