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

ZÁ PISN I CA
Z 3. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 31. marca 2015
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
Pracovnú časť riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch otvorila starostka
Obce Štitáre Ing. Zuzana Vinkovičová, ktorá zároveň privítala všetkých prítomných.
K bodu č.1 Otvorenie
Starostka otvorila rokovanie 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štitároch, na ktorom
všetkých privítala.
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 3.zasadnutie
obecného zastupiteľstva.
Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program zasadnutia OZ na deň 31.03.2015 s nasledujúcimi
bodmi:
1. Zahájenie
2. Voľba návrhovej komisie , overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3. Odsúhlasenie programu
4. Odsúhlasenie VZN č.1/2015 o predaji výrobkov a o poskytovaní služieb na trhových
miestach a o trhovom poriadku v obci Štitáre
5. Odsúhlasenie zmluvy o poskytovaní pracovných zdravotných služieb v zmysle § 30a
ods. 4, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v
platnom znení a vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a
náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami
6. Odsúhlasenie vypracovania PHSR na roky 2015-2020 podľa novej metodiky
7. Program rozvoja vidieka –nové programovacie obdobie 2015-2020, projektový
manažér na projekty PRV -zámery obce v roku 2015
8. RZPO – Kelet Balatoni Kistérség társulása- od r. 1992 –po 23 ročnej spolupráce 2
mikroregionov je návrh zo strany obce Kungos MR na vytvorenie spolupráce
9. Žiadosť Ing. Ostertaga na odkúpenie z obecnej parcely č.240/18
10. Vysporiadanie obecnej parcely č. 240/21 miestnej komunikácie s vlastníkmi parciel č.
240/9 p. Murková a parcely č. 240/14 Mudr. Jankovič
11. Vysporiadanie obecnej parcely na základe GP- parcela č.239 vo výmere 384 m2 ,
parc.č.239/5 vo výmere 211 m2, pán Horňák a parcely č.239/9 vo výmere 67 m2p.Sakmár

12. Vysporiadanie ihriska parc. č. 870/63, 870/64 vlastníčky Ing. Sokolovej- vyhotovenie
znaleckého posudku a prejednanie návrhu na zámennú zmluvu p.Uhrínovej na
parc.č.870/75a parc.č.870/76
13. Návrh rozšírenia verejného osvetlenia na nových uliciach Fábryho ul., Viničná ul.,
Pohranická ul. ,Pod Agátmi , Jahodova ul. na základe predloženého návrhu
14. Žiadosť o vyhotovenie novej informačnej tabule na novej ulici Slnečná, a Pod Horou
15. Prejednanie platu starostky
16. Rozpočtové opatrenia
17. Rôzne :
a. Odsúhlasenie per rollam 26.2.2015 zapojenia sa do prezentácie našej obce na ¼
stranu do knihy Slovensko pohľadom vtákov-CBS B.Bystrica za cenu 359 €,
v cene 15 kníh
b. personálne zmeny na OU
c. poďakovanie sponzorom za poskytnuté dary na batôžkový ples, farský ples –
vyúčtovanie
d. obecná zabíjačka-vyúčtovanie
e. Oznámenie PZO
f. Pripravované akcie:- prvomájová vatra na ihrisku, majáles, deň matiek, deň
detí, výlet detí MŠ
18.Diskusia
19.Odsúhlasenie uznesenia
20.Záver
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov a zapisovateľa zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
 p. poslanca:
a za zapisovateľku zápisnice :

Ing. Jozef Cilling
Peter Hörik
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 Peter Hörik 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:
Ing. Jozef Cilling
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 Ing. Jozef Cilling za jej člena. Zároveň požiadala predsedu
a člena návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3:
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrh
schválenia programu.
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 program 3. zasadnutia bol schválený bez zmien a návrhov.
K bodu č. 4.:
Starostka informovala prítomných o povinnosti obce mať VZN o predaji výrobkov
a o poskytovaní služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku v obci Štitáre. Zároveň
vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci návrh, pričom
pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrh schválenia
programu.
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 VZN č. 1/2015spolu s prílohu č.1 a č.2 o predaji výrobkov
a o poskytovaní služieb na trhových miestach a o trhovom poriadku v obci Štitáre bol
schválený bez zmien a návrhov.
K bodu č. 5.:
Starostka predložila na odsúhlasenie zmluvu o poskytovaní pracovných zdravotných služieb
v zmysle §30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení a vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni
výkonu pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v platnom znení. Jedná sa o povinnosť, ktorú obec musí zabezpečovať, voči
zamestnancov. Po vykonaní prieskumu sa vybrala cenovo najvýhodnejšia ponuka a tým je
poskytovateľ týchto služieb fy. HASOB s.r.o. Ladice.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh. Poslanec Ing.Brath Stanislav navrhol úpravu v článku III. Bod 5 – náklady na cestovné
do obce Štitáre a vypustenie bodu 6.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb v zmysle
§30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
v platnom znení a vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni
výkonu pracovnej zdravotnej služby uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v platnom znení bola schválená s navrhnutými zmenami.
.
K bodu č. 6.:
Starostka predložila na odsúhlasenie vypracovanie dokumentu Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020 podľa novej metodiky. Každá obec ,ktorá sa bude
uchádzať o dotácie musí mať tento základný dokument v ktorom sú zakotvené všetky body
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Obec obdŕžala rôzne cenové ponuky na
vypracovanie tohto dokumentu v sume 990 – 1500 €. Po vykonaní prieskumu sa vyberie
cenovo najvýhodnejšia ponuka na manažéra na vypracovanie.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať
o vypracovanie PHSR na roky 2015-2020.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš

proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s vypracovaním dokumentu
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2015 – 2020 podľa novej metodiky.
K bodu č. 7.:
Starostka predložila návrh na projektového manažéra na nové programovacie obdobie roky
2015 – 2020 na základe pripravovaných zámerov obce a na základe vyhlásených výziev.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrh
prijatia projektového manažéra.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s prijatím projektového manažéra
na vypracovanie projektov na základe vyhlásených výziev.
K bodu č. 8.:
Starostka informovala poslancov o členstve obce Štitáre v Regionálnom združení
podzoborských obcí od r. 2003. Združenie funguje od roku 1993. Počas tohto obdobia vznikla
spolupráca s obdobným mikroregiónom z Maďarska pod názvom Kelet Balatoni Kistérség
társulása. Každý rok sa tieto združenia stretávajú na Slovensku alebo v Maďarsku. Z dôvodu
rozvoja regiónov ako aj cezhraničnej spolupráce je možnosť prostredníctvom týchto združení
sa zapojiť do výziev cezhraničného rozvoja vidieka. Naša obec doposiaľ nemá vytvorenú
družbu so žiadnou obcou z tohto mikroregiónu. Na poslednom stretnutí obec Štitáre dostala
návrh na uzatvorenie družby s obcou Kungos z Maďarska. Je to obec s počtom 500
obyvateľov, polohou 5 km od Balatonu. K podpísaniu družby z obcou Kungos z Maďarska by
mohlo dôjsť v priebehu roka pri niektorej obecnej slávnosti na územní našej obce po
odsúhlasení spolupráce obecným zastupiteľstvom.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh na podpísanie cezhraničnej spolupráce a družby medzi obcou Štitáre a obcou Kungos
z Maďarska pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať
o návrh uzatvorenia zmluvy o spolupráce s obcou Kungos.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0

zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním zmluvy o cezhraničnú
spoluprácu s obcou Kungos z Maďarska.
K bodu č. 9.:
Starostka predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť od občana p. Ing. Ostertaga na
odkúpenie časti obecného pozemku parcela č. 240/18 zastavaná a plocha a nádvorie o výmere
2572 m2 a zároveň dopĺňa bod o žiadosť občianky p. Veroniky Zvalovej na zámenu pozemku
pod ihriskom s časťou z obecnej parcely č. 240/18 zastavaná a plocha a nádvorie o výmere
2572 m2 na vytvorenie prístupu a prejazdu MV na súkromný pozemok p.č. 224/2 orná pôda
o výmere 996 m2.
Starostka informovala p. Veroniku Zvalovú v zastúpení p.D. Zvalom o náročnosti právnych
úkonov na vysporiadanie vlastníckych práv k pozemku pod ihriskom, nakoľko sa jedná
o spoluvlastníctvo s doposiaľ nevysporiadanými spoluvlastníkmi. Súhlasí s riešením a naďalej
bude s obcou komunikovať do doriešenia žiadosti. Obecné zastupiteľstvo vykonalo obhliadku
na tvare miesta.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k žiadosti p. Ostertaga na odkúpenie časti obecnej parcely č. 240/18 a žiadosti p.
Veroniky Zvalovej na zámenu pozemku pod ihriskom s obecnou parcelou č. 240/18.
Poslanec Ing. Stanislav Brath navrhuje v prvom rade vysporiadať žiadosť p. Veroniky
Zvalovej, nakoľko vysporiadanie pozemkov pod ihriskom je pre obec dôležité. Potom
navrhuje odpredať zvyšok p. Ostertagovi.
Starostka konštatovala, že na návrh obecného zastupiteľstva sa tento bod odročuje do
doriešenie právnych úkonov návrhu p. Zvalovej Veroniky.
K bodu č. 10.:
Starostka predložila návrh na vysporiadanie obecnej parcely č. 240/21 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 296 m2 s vlastníkmi susediacich parciel č. 240/9 trvalý trávnatý porast
o výmere 595 m2 vlastníkom ktorej je p. Murková a parcely č. 240/14 trvalý trávnatý porast
o výmere 539 m2 vlastníkom ktorej je MUDr. Jankovič, z dôvodu žiadosti p. Murkovej
o oplotenie pozemku č. 240/9.
Obecné zastupiteľstvo vykonalo obhliadku na tvare miesta, kde sa zistilo, že skutkový stav
vlastníctva p. Murkovej podľa geometrického plánu zasahuje až do obecnej parcely do
miestnej komunikácie parcely č. 240/21.
P. Murková netrvá na rozšírenie podľa právneho stavu ale navrhuje vytvoriť zmenu stavu
tak, aby čo najmenej bola zabratá miestna komunikácia . Dohodlo sa, že sa dá vyhotoviť
geometrický plán, tak že v hornej časti by vyšli do obecnej parcely a na spodnej časti by sa
výmera kompenzovala z parcely vo vlastníctve p. Murkovej.

Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu na vysporiadanie obecnej parcely č. 240/21 s vlastníkmi susediacich parciel č.
240/9 p. Murková a parcely č. 240/14 MUDr. Jankovič, z dôvodu žiadosti p. Murkovej
o oplotenie pozemku č. 240/9.
Starostka konštatovala, že na návrh obecného zastupiteľstva sa tento bod odročuje, do
predloženia geometrického plánu a následne sa posúdi vysporiadanie obecnej parcely č.
240/21 miestna komunikácia.
K bodu č. 11.:,
Starostka informovala obecné zastupiteľstvo o potrebe vysporiadania obecnej parcely č. 239,
pôvodne sa jedná o prírodný rigol odvodňovací kanál medzi parcelami vo vlastníctve p.
Sakmára p.č. a p. Horňáka p.č. 239/9, ktorá je ohradená uvedeným vlastníkmi.
Obecné zastupiteľstvo vykonalo obhliadku na tvare miesta, kde sa zistil nasledovný skutkový
stav. Na základe geometrického plánu bolo zistené, že jednu časť z obecnej parcely č. 239/9
s rozlohou 67 m2 je ohradená a vybetónovaná vlastníkom p.Sakmárom a druhá časť s
rozlohou 211 m2 je ohradená p.Horňákom.
Príkaz na odstránenie , respektíve na späť vzatie tejto časti je nereálne. P. Sakmár , ktorý bol
predvolaný na obecný úrad tvrdil, že jeho parcela je správne ohradená a prinesie geometrický
plán, ktorý na požiadanie starostky k dnešnému dňu nepredložil . P. Horňák bol tiež vyzvaný
na obecný úrad a po predložení geometrického plánu je ochotný odkúpiť zabratú časť
obecného pozemku o výmere 211 m2 , ktorú užíva a má ohradenú. Starostka navrhuje
ponúknuť na odpredaj aj tú časť ktorú má ohradenú p. Sakmár, nakoľko obec nemá prístup
k tejto parcele a nedá sa udržiavať.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k možnosti ponúknutia parcely č. 239 na odpredaj p. Horňákovi a p. Sakmárovi.
Poslankyňa Mgr. Milota Magová navrhuje ak je to možné parcelu dať do pôvodného stavu
s využitím prírodného rigola na odvodňovanie tejto lokality a zabráneniu vytápania záhrad na
Jeleneckej ulici.
Starostka uviedla, že rigol je široký 2 m a dlhý 100 m, kde sa nedostanú žiadne mechanizmy,
ktoré by mohli tento upraviť. Je momentálne na zvážení, či obec podstúpi súdne konanie voči
p. Sakmárovi o navrátenie časti parcely do pôvodného stavu. Právny stav je v prospech obce
zapísaný aj na Správe katastra.
Poslanec Peter Hörik uviedol, že rigol by sa nám zišiel na odvodňovanie lokality no prístup
k nemu nie je a nehovoriac o tom aké by tam boli náklady. Dovolím si tvrdiť, že obec na to
nikdy v živote mať nebude, aby taký kus dala do pôvodného stavu. Nebudeme robiť rozdiely
a ponúkneme cenu 55 €/m2.
Poslankyňa Mgr. Milota Magová uviedla, že prečo by sme to mali dať mi do pôvodného
stavu, keď oni zrušili rigol. Ďalej uviedla, že cena 55 €/m2 je taká, ako bola ponúknutá p.
Ostertagovi.

Poslanec Ing. Jozef Cilling uviedol, že p. Sakmár odkúpil pozemok od pôvodného vlastníka
v tomto stave, čiže pôvodní vlastníci zrušili rigol.
Poslanec Ing. Stanislav Brath navrhuje odpredaj za trhovú cenu ako stavebný pozemok,
nakoľko obidvaja vlastníci zveľadili svoj majetok.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo navrhuje odpredať parcelu č. 239 /9 p.
Sakmárovi a p. Horňákovi za trhovú cenu ako stavebný pozemok 55 €/m2.
K bodu č. 12.:
Starostka predložila návrh na vyhotovenie znaleckého posudku na p. č. 870/ 63 ostatná
plocha o výmere 1059 m2 a p.č. 870/64 trvalý trávnatý porast o výmere 478 m2 vo vlastníctve
p. Sokolovej Oľgy, nakoľko p. Sokolová nesúhlasila so zámenou pozemkov. Jedná sa
o pozemky pod ihriskom. Ďalej predkladá návrh zámennej zmluvy na pozemky p.č. 870/75
ostatná plocha o výmere 1808 m2 a p.č. 870/76 trvalý trávnatý porast o výmere 240 m2 vo
vlastníctve p.Uhrínovej s pozemkom parc.číslom 1076/1 v ½.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu na vyhotovenie znaleckého posudku na p. č. 870/ 63 ostatná plocha o výmere
1059 m2 a p.č. 870/64 trvalý trávnatý porast o výmere 478 m2 vo vlastníctve p. Sokolovej
Oľgy a návrhu zámennej zmluvy na pozemky p.č. 870/75 ostatná plocha o výmere 1808 m2
a p.č. 870/76 trvalý trávnatý porast o výmere 240 m2 vo vlastníctve p.Uhrínovej s pozemkom
parc.číslom 1076/1 v ½., pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala
hlasovať o predloženom návrhu.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie znaleckého posudku
na p. č. 870/ 63 ostatná plocha o výmere 1059 m2 a p.č. 870/64 trvalý trávnatý porast
o výmere 478 m2 vo vlastníctve p. Sokolovej Oľgy a návrhu zámennej zmluvy na pozemky
p.č. 870/75 ostatná plocha o výmere 1808 m2 a p.č. 870/76 trvalý trávnatý porast o výmere
240 m2 vo vlastníctve p.Uhrínovej s pozemkom parc.číslom 1076/1 v ½.
.

K bodu č. 13.:
Starostka predložila návrh na rozšírenie verejného osvetlenia na nových uliciach Fábryho,
Viničná, Pohranická, Pod Agátmi a výmenu osvetľovacích telies na ulici Jahodova. Tieto
návrhy a projekty sa riešia niekoľko mesiacov v spolupráci s našou správcovskou firmou Enel
SE Predaj, 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. Materiály boli
odovzdané poslancom na preštudovanie. Na obecné zastupiteľstvo p.starostka pozvala aj
zástupcu tejto firmy, aby odborne vysvetlil možnosti napojenia sa na existujúcu časť
verejného osvetlenia .
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh firmy Enel SE Predaj.
Ing. Brath Stanislav navrhuje , aby firma vyčíslila samostatne investičnú činnosť, následne
obec vykoná verejné obstarávanie na túto činnosť. Pani starostka navrhla jednorázovú
komisiu : Ing. Bratha Stanislava a Ing. Pindeša Daniela, na prerokovanie návrhu a prípravy
zámeru tohto projektu
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo odročuje tento bod
do zaslania
prepracovaných materiálov firmy Enel SE Predaj a následne vykoná verejné obstarávanie na
investičnú činnosť.
K bodu č. 14.:
Starostka predložila návrh na vyhotovenie nových informačných tabúl na ulicu Slnečná a Pod
Horou.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k vyhotoveniu a osadeniu nových informačných tabúl na ulicu Slnečná a Pod Horou,
pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené a dala hlasovať o návrh na
vyhotovenie nových informačných tabúl na ulicu Slnečná a Pod Horou.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhotovenie a osadenie nových
informačných tabúl na ulicu Slnečná a Pod Horou.

K bodu č. 15.:
Zástupca starostky Ing. Cilling predložil návrh na prerokovanie platu starostky v súlade s §4
odst. 4 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v súlade s § 1 odst.4 písm. i zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V dôvodovej správe uviedol, že p. starostka za predchádzajúce volebné obdobie dostala obec
z červených čísiel a v súčasnosti obec vytvorila aj prebytkové hospodárenie.
Za posledné 4 roky priniesla do obce 299.000,-€ z rôznych projektov, celkom bolo podaných
89 projektov a úspešných bolo 50 projektov.
Súčasný plat pani starostky v porovnaní s predchádzajúcim starostom je na úrovni z roku
2006. Zmeny v obci vníma každý a takisto aj jej snahu a prácu, preto navrhujem vrátiť pani
starostke navýšenie platu tak ako mala v roku 2013 a 2014, t.j. navýšenie základného platu
o 40 %. Všetci starostovia v okolitých obciach, ktorí pokračujú v ďalšom volebnom období
majú o 50 % a vyššie navýšenie platu odsúhlasené, ako aj novozvolený starosta v D.
Obdokovciach , má navýšenie platu o 20%. Právom patrí pani starostke navýšenie o 40 %.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu na prerokovanie.
P.Horik Peter- nevidím dôvod na navýšenie platu, ak sa v obci vybuduje nejaká investičná
činnosť, budem prvý, kto dá návrh aj na zvýšenie o 100 %.
p.Ing.Pindeš – – aj ja sa prikláňam tomuto názoru.
p.Bc.Magová – ja súhlasím s navýšením, nakoľko práca starostu je rozsiahla, čo sa nedá
porovnať so žiadnym povolaním a takisto je o zodpovednosti. Ja som už aj na ustanovujúcom
zasadnutí hlasovala za pôvodné navýšenie.
p.Ing.Brath Stanislav- nesúhlasím, je postačujúci základný plat.
Hlasovanie za prijaté uznesenie:
za – 2 –Ing. Jozef Cilling, Bc. Milota Magová,
proti 3 – Ing. Stanislav Brath, Peter Hörik, Ing. Daniel Pindeš
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo neschvaľuje návrh navýšenie základného
platu.
V súlade s ods.3 §4 zák. č.253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §3 ods.1 podľa
citovaného zákona patrí základný plat starostke, a to 858 x 1,65=1416,-€ v hrubom,
čistá mzda 1.054,-€.
K bodu č. 16.:
Starostka predložila návrh rozpočtových opatrení k 31.3.2015.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh k návrhu rozpočtových opatrení, ktoré boli odovzdané poslancom.

Rozpočtové opatrenie č.1 , č.2 na prenesené kompetencie a č.3 podľa zmien podielových daní
na rok 2015.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti –1 - Ing. Stanislav Brath
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmien rozpočtových
opatrení na rok 2015.
K bodu č. 17.:
Starostka v bode rôznom
- informovala, že po odsúhlasení obecného zastupiteľstva per rollam naša obec sa zapojila do
prezentácie našej obce na ¼ stranu do knihy Slovensko pohľadom vtákov za cenu 359 ,-€,
- informovala o personálnych zmenách na obecnom úrade,
- informovala o vyúčtovaní batôžkového plesu, farského plesu ako aj novoročnej zabíjačky
- poďakovala všetkým sponzorom za poskytnuté vecné dary na batôžkový ples, v počte 64 ks,
z toho poslanci Ing.Cilling, Ing. Pindeš, Bc.Magová a p.Horik zabezpečili po 5 ks, ostatné
zabezpečila obec,
- výťažok z farského plesu bolo odovzdané p. farárovi v čiastke 421,50 €,
- informovala o detskom karnevale,
- informovala o možnosti vypracovania projektu na výzvu z Úradu vlády na multifunkčné
ihrisko, ktoré obec plánuje vybudovať na ihrisku,
- informovala o pripravovaných akciách- Prvomájová vatra 1.5.2015 na ihrisku,
- Obecná brigáda 15.5.2015
- Majáles pri SD 30.5.2015
- Výlet detí do zábavného parku Viedeň – 5.6.2015- Oslava dňa detí 6.6.2015
Pani starostka vyzvala predsedkyňu kultúrnej komisie na vypracovanie harmonogramu, aby sa
do prípravných prác zapojili všetci poslanci a členovia kultúrnej komisie.
- informovala o úspešných projektoch z NSK na šport a kultúru
K bodu č. 18.:
Do diskusie sa zapojili:
Poslanci Ing. Stanislav Brath, Ing. Daniel Pindeš a Peter Hörik - V akom pracovnom pomere
je právnik voči obci, teda či je na dohodu, alebo je zamestnancom obce a aká je výška jeho
platu.
Pani starostka uviedla, že informácie o plate v zmysle legislatívy o ochrane osobných údajov
nie je možné poskytnúť.
Poslanec Ing. Stanislav Brath sa opýtal pani starostky či nie je natoľko fundovaná aby si
nevedela poradiť bez právnika. Pani starostka informovala, že všetky okolité obce majú
právnika a aj naša obec potrebuje právnika na riešenie právnych úkonov vyplývajúcich
z legislatívy. Následne po ďalších otázkach informovala, že právnik je zamestnancom našej
obce na pracovnú zmluvu od 1.12.2014 na 5%ný úväzok.

V rámci diskusie na túto tému odznel aj fakt, že v schválenom rozpočte na rok 2015 je
uvedená položka notárske, právnické a audítorské služby, z ktorých budú hradené notárske
a audítorské služby, a preto právnik pre obec na 5 % pracovný úväzok je hradený z tarifných
platov verejných služieb a nie z položky notárske, právnické a audítorské služby.
Anna Prepelicová – prečo sa tak správate vy traja poslanci voči starostke. Stále len útočíte,
nikdy ju nepochválite za to čo spravila. Prečo ste jej znížili plat.
Ladislav Prepelica – ona má na starosti obec a my sme ju zvolili a rešpektujme ju. Mali by ste
byť príkladom a rešpektovať ju. Snažte sa robiť pre nás.
Poslankyňa Bc. Milota Magová na pripomienku Anny Prepelicovej uviedla, že napätie medzi
poslancami a starostkou vzniká na základe pripomienok prísediacich spoluobčanov.
Poslanec Peter Hörik uviedol, že právnik pochválil konštruktívnu spoluprácu poslancov so
starostkou, takže nie je pravda že len útočíme a nespolupracujeme.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš podotkol, že v tomto volebnom období sa pre občanov našej obce
neurobilo nič a preto nevidí dôvod na zvýšenie platu starostky o 40%, tak ako tomu bolo v
minulom volebnom období. Ďalej poznamenal, že v prípade vybavenia veľkej investície,
ktorá bude v prospech občanov obce nebude mať problém so zvýšením platu starostky.
K bodu č. 19.:
Návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesení podľa jednotlivých bodov.
Hlasovanie za prijaté uznesenia:
za – 4 – Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota Magová, Ing. Daniel Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 1 – Ing. Stanislav Brath
Pani starostka
ukončila.

poďakovala prítomným za účasť a 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva
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