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

ZÁPISNICA
ZO 4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 22. októbra 2018

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 programom 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Štitároch. Zároveň konštatovala, že podľa prezenčnej listiny sú na zasadnutí prítomní všetci
poslanci. Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva spolu s pozvánkou bol zverejnený obvyklým
spôsobom a poslancom doručený elektronicky spolu s materiálmi na 4. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
K bodu č. 2.:
Starostka za overovateľov zápisnice z rokovania OZ navrhla poslancov:
 p. poslanca:
Peter Hörik
 p. poslanca:
Ing. Daniel Pindeš
a za zapisovateľku zápisnice :
Valéria Nagyová
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené 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 Peter Hörik a Ing. Daniel Pindeš 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
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zastupiteľstva v tomto zložení: predseda návrhovej komisie: Ing. Jozef Cilling a člen
návrhovej komisie: Bc. Milota Magová.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Starostka dala hlasovať
o návrh na vytvorenie návrhovej komisie.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota MagováIng. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že poslanec Ing. Jozef Cilling bol schválený ako predseda návrhovej
komisie a poslankyňa Bc. Milota Magová za člena. Zároveň požiadala predsedu a člena
návrhovej komisie, aby začali svoju činnosť.
K bodu č. 3: Schvaľovanie programu OZ:
Starostka predstavila prítomným program 4. zasadnutia OZ na deň 22.10.2018.
Na návrh starostky sa do programu rokovania Obecného zastupiteľstva dopĺňajú nasledovné
body:
- bod č. 9/ Odsúhlasenie darovacej zmluvy medzi darcami Ing. Ján Benďák, Štefan
Bengyák,
Terézia Magová, Priska Macievičová, Karol Maga, Mária Slížková, Arpád Ment, Ing. Zuzana
Vinkovičová, Erika Šranková, Dezider Balko, Ambróz Ment a obdarovaným Obec Štitáre
a odsúhlasenie Zmluvy o zlúčení a znovurozdelení parciel v zmysle geometrického plánu č.
558/2018 vyhotovený GEA s.r.o. dňa 18.10.2018 Ing. Ľubomírom Šagátom.
- bod č. 16/ Odsúhlasenie spoluúčasti na schválenú dotáciu „Dobudovanie kamerového
systému v obci Štitáre“
Na návrh poslanca Petra Hörika sa do programu rokovania Obecného zastupiteľstva dopĺňa
nasledovný bod:
- bod č. 23/ Rôzne
Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za návrh
programu zasadnutia OZ s doplnenými bodmi ako celok.
1.
2.
3.
4.

Zahájenie
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Schválenie programu zasadnutia
Interpelácie poslancov
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5. Odsúhlasenie kúpnej zmluvy č. 02212/2018-PKZ-K40406/18.00 zaslanej SPF na
parcelu registra „E“ č. 181/4 o výmere 883,01 m2 v cene 8.570,20 Eur vo vlastníctve
Slovenskej republiky.
6. Odsúhlasenie Dohody o budúcej darovacej zmluve medzi darcom JUDr. Ing. Martin
Cimrák a obdarovaným Obec Štitáre na parcelu registra „C“ č. 1064/1, definovanú ako
verejná komunikácia v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. 1234/20171054-03-Ža.
7. Odsúhlasenie Dohody o budúcej darovacej zmluve medzi darcom Peter Vlasák
a obdarovaným Obec Štitáre na parcelu, ktorá zabezpečí rozšírenie obecnej
komunikácie parcely registra „C“ č. 1065/4 vo výlučnom vlastníctve Obce Štitáre.
8. Odsúhlasenie Darovacej zmluvy medzi darcom Ing. Ľubomír Buday a Ing. Eva
Budayová a obdarovaným Obec Štitáre na parcely registra „C“ č. 1071/76 o výmere
1016 m2 a č. 1071/77 o výmere 143 m2 na rozšírenie komunikácie Zámoyského ul.
9. Odsúhlasenie darovacej zmluvy medzi darcami Ing. Ján Benďák, Štefan Bengyák,
Terézia Magová, Priska Macievičová, Karol Maga, Mária Slížková, Arpád Ment, Ing.
Zuzana Vinkovičová, Erika Šranková, Dezider Balko, Ambróz Ment a obdarovaným
Obec Štitáre a odsúhlasenie Zmluvy o zlúčení a znovurozdelení parciel v zmysle
geometrického plánu č. 558/2018 vyhotovený GEA s.r.o. dňa 18.10.2018 Ing.
Ľubomírom Šagátom.
10. Informácia o vyúčtovaní náhrady straty za mestskú hromadnú dopravu za rok 2017
ARRIVA Nitra a. s.
11. Odsúhlasenie vysúťaženej čiastky 2.280,00 Eur na zabezpečenie vybavenia
klimatizačného zariadenia v troch kanceláriách Spoločenského domu z prebytku obce.
12. Odsúhlasenie predloženia žiadosti o NFP na SO OPII na projekt WIFI pre obec Štitáre
so zabezpečením spolufinancovania vo výške 750,00 Eur (5% z projektu) z prebytku
obce.
13. Informácia o podaných projektoch na rok 2019 z NSK na kultúru, šport a cestovný
ruch.
14. Informácia o príprave žiadosti na dotáciu ČOV-kanalizácia na rok 2019
z Environmentálneho fondu.
15. Informácia o pripravovanom projekte z POD na rok 2019.
16. Odsúhlasenie spoluúčasti na schválenú dotáciu „Dobudovanie kamerového systému
v obci Štitáre“
17. Informácia o schválenom Programe odpadového hospodárstva obce Štitáre na roky
2016-2020 Okresným úradom Nitra, odbor životného prostredia.
18. Odsúhlasenie VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.
19. Odsúhlasenie VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce
Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2.
20. Návrh Dodatku č. 1 k VZN Obce Štitáre č. 03/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
21. Vyhodnotenie jednotlivých komisií.
22. Poďakovanie poslancom OZ Štitáre za činnosť vo volebnom období 2014 – 2018
23. Rôzne
24. Diskusia
25. Schválenie prijatých uznesení
26. Záver
Starostka dala hlasovať za schválenie programu 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
s doplnenými bodmi programu ako celok.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota MagováIng. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený
s doplnenými bodmi programu ako celok.
K bodu č. 4.:
Poslanec Peter Hörik navrhol, aby sa oznámenie o konaní a zápisnice OZ zverejňovali aj
v aktualitách na webovej stránke obce.
Poslanec Peter Hörik požiadal o vypracovanie hydrogeologického prieskumu vodného zdroja.
Starostka dodala, že požiadavky poslanca Petra Hörika sa prejednajú v bode rôznom.
K bodu č. 5.:
Starostka informovala prítomných o prijatom návrhu kúpnej ceny zo strany Slovenského
pozemkového fondu na parcelu registra „E“ č. 181/4 o výmere 883,01 m2 v cene 8.570,20
Eur, ktorá je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Jedná sa o účelovú miestnu komunikáciu
k obecnému vodojemu, ktorá je v právnom riešení už od roku 2011. Vyplatenie kúpnej ceny
v zmysle Kúpnej zmluvy je do 60 dní od podpisu zmluvy obomi zúčastnenými stranami. Preto
starostka navrhuje uhradiť kúpnu cenu za predmetnú parcelu z budúcoročného rozpočtu roku
2019.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie Kúpnej zmluvy č. 02212/2018-PKZ-K40406/18.00 zaslanej Slovenským
pozemkovým fondom na parcelu registra „E“ č. 181/4 o výmere 883,01 m2 v cene 8.570,20
Eur vo vlastníctve Slovenskej republiky. Ďalej dala hlasovať, aby kúpna cena 8.570,20 Eur
bola uhradená z rozpočtu obce v roku 2019.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota MagováIng. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Kúpnu zmluvu č.
02212/2018-PKZ-K40406/18.00 zaslanej Slovenským pozemkovým fondom na parcelu
registra „E“ č. 181/4 o výmere 883,01 m2 v cene 8.570,20 Eur vo vlastníctve Slovenskej
republiky a zároveň schvaľuje úhradu kúpnej ceny 8.570,20 Eur z rozpočtu obce v roku 2019.
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K bodu č. 6.:
Starostka informovala prítomných o prijatej Dohode o budúcej darovacej zmluve medzi
darcom JUDr. Ing. Martin Cimrák a obdarovaným Obec Štitáre na parcelu registra „C“ č.
1064/1, definovanú ako komunikácia v zmysle právoplatného stavebného povolenia č.
1234/2017-1054-03-Ža. Predmetná parcela, druh pozemku orná pôda o výmere 1778 m2 na
základe LV č. 1894 je vo výlučnom vlastníctve darcu. Prevod bude realizovaný po
vybudovaní komunikácie a vydanom právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie Dohody o budúcej darovacej zmluve medzi darcom JUDr. Ing. Martin Cimrák
a obdarovaným Obec Štitáre na parcelu registra „C“ č. 1064/1, definovanú ako komunikácia
v zmysle právoplatného stavebného povolenia č. 1234/2017-1054-03-Ža.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Dohodu o budúcej
darovacej zmluve medzi darcom JUDr. Ing. Martin Cimrák a obdarovaným Obec Štitáre na
parcelu registra „C“ č. 1064/1, definovanú ako komunikácia v zmysle právoplatného
stavebného povolenia č. 1234/2017-1054-03-Ža.
K bodu č. 7.:
Starostka informovala prítomných o prijatej Dohode o budúcej darovacej zmluve medzi
darcom Peter Vlasák a obdarovaným Obec Štitáre. Budúci darca je výlučným vlastníkom
parcely registra „C“ č. 1064/236 o výmere 568 m2, vedenej na LV č. 2176. Účastníci sa
dohodli, že na základe budúceho geometrického plánu overeného príslušným okresným
úradom bude z pozemku darcu vyčlenená nová parcela, ktorá zabezpečí rozšírenie obecnej
komunikácie parcely registra „C“ č. 1065/4 vo výlučnom vlastníctve Obce Štitáre.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie Dohody o budúcej darovacej zmluve medzi darcom Peter Vlasák a obdarovaným
Obec Štitáre. Budúci darca je výlučným vlastníkom parcely registra „C“ č. 1064/236
o výmere 568 m2, vedenej na LV č. 2176. Účastníci sa dohodli, že na základe budúceho
geometrického plánu overeného príslušným okresným úradom bude z pozemku darcu
vyčlenená nová parcela, ktorá zabezpečí rozšírenie obecnej komunikácie parcely registra „C“
č. 1065/4 vo výlučnom vlastníctve Obce Štitáre.
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Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
za – 5 – Ing. Stanislav Brath, Ing. Jozef Cilling, Peter Hörik, Bc. Milota MagováIng. Daniel
Pindeš
proti – 0
zdržal sa – 0
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Dohodu o budúcej
darovacej zmluve medzi darcom Peter Vlasák a obdarovaným Obec Štitáre. Budúci darca je
výlučným vlastníkom parcely registra „C“ č. 1064/236 o výmere 568 m2, vedenej na LV č.
2176. Účastníci sa dohodli, že na základe budúceho geometrického plánu overeného
príslušným okresným úradom bude z pozemku darcu vyčlenená nová parcela, ktorá zabezpečí
rozšírenie obecnej komunikácie parcely registra „C“ č. 1065/4 vo výlučnom vlastníctve Obce
Štitáre.
K bodu č. 8.:
Starostka informovala prítomných o prijatej Darovacej zmluve medzi darcom Ing. Ľubomír
Buday a Ing. Eva Budayová a obdarovaným Obec Štitáre na parcely registra „C“ č. 1071/76
o výmere 1016 m2 a č. 1071/77 o výmere 143 m2 na rozšírenie komunikácie Zámoyského ul.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie Darovacej zmluve medzi darcom Ing. Ľubomír Buday a Ing. Eva Budayová
a obdarovaným Obec Štitáre na parcely registra „C“ č. 1071/76 o výmere 1016 m2 a č.
1071/77 o výmere 143 m2 na rozšírenie komunikácie Zámorského ul.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Darovaciu zmluvu
medzi darcom Ing. Ľubomír Buday a Ing. Eva Budayová a obdarovaným Obec Štitáre na
parcely registra „C“ č. 1071/76 o výmere 1016 m2 a č. 1071/77 o výmere 143 m2 na
rozšírenie komunikácie Zámoyského ul.
K bodu č. 9.:
Starostka informovala prítomných o Darovacej zmluve medzi darcami Ing. Ján Benďák,
Štefan Bengyák, Terézia Magová, Priska Macievičová, Karol Maga, Mária Slížková, Arpád
Ment, Ing. Zuzana Vinkovičová, Erika Šranková, Dezider Balko, Ambróz Ment
a obdarovaným Obec Štitáre a o Zmluve o zlúčení a znovurozdelení parciel v zmysle
geometrického plánu č. 558/2018 vyhotovený GEA s.r.o. dňa 18.10.2018 Ing. Ľubomírom
Šagátom na rozšírenie komunikácie Zámoyského ul.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie Darovacej zmluvy medzi darcami Ing. Ján Benďák, Štefan Bengyák, Terézia
Magová, Priska Macievičová, Karol Maga, Mária Slížková, Arpád Ment, Ing. Zuzana
Vinkovičová, Erika Šranková, Dezider Balko, Ambróz Ment a obdarovaným Obec Štitáre
a schválenie Zmluvy o zlúčení a znovurozdelení parciel v zmysle geometrického plánu č.
558/2018 vyhotovený GEA s.r.o. dňa 18.10.2018 Ing. Ľubomírom Šagátom na rozšírenie
komunikácie Zámoyského ul.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje Darovaciu zmluvu
medzi darcami Ing. Ján Benďák, Štefan Bengyák, Terézia Magová, Priska Macievičová,
Karol Maga, Mária Slížková, Arpád Ment, Ing. Zuzana Vinkovičová, Erika Šranková,
Dezider Balko, Ambróz Ment a obdarovaným Obec Štitáre a zároveň schvaľuje Zmluvu
o zlúčení a znovurozdelení parciel v zmysle geometrického plánu č. 558/2018 vyhotovený
GEA s.r.o. dňa 18.10.2018 Ing. Ľubomírom Šagátom na rozšírenie komunikácie Zámoyského
ul.
K bodu č. 10.:
Starostka informovala prítomných o predloženom vyúčtovaní náhrady straty za rok 2017
dodávateľa služieb mestskej hromadnej dopravy ARRIVA NITRA a. s. . Obec zaplatila
zálohovo 10.000,00 Eur za rok 2017 a doplatok nákladov za MHD č. 27 je vyúčtovaný vo
výške 3.873,18 Eur.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie vyúčtovanie
náhrady straty za rok 2017 dodávateľa služieb mestskej hromadnej dopravy ARRIVA NITRA
a. s. . Obec zaplatila zálohovo 10.000,00 Eur za rok 2017 a doplatok nákladov za MHD č. 27
je vyúčtovaný vo výške 3.873,18 Eur.
K bodu č. 11.:
Starostka informovala prítomných o vysúťaženej čiastke 2.280,00 Eur na zabezpečenie
vybavenia klimatizačného zariadenia v troch kanceláriách Spoločenského domu.
Klimatizačné zariadenie bude slúžiť na schladzovanie priestorov obecného úradu počas
letných horúčav. Starostka navrhuje úhradu za klimatizačné zariadenia z prebytku rozpočtu
obce 2018.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie vysúťaženej čiastky 2.280,00 Eur na zabezpečenie vybavenia klimatizačného
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zariadenia v troch kanceláriách Spoločenského domu s úhradou z prebytku rozpočtu obce
2018 zmenou rozpočtu - vytvorenie novej položky v kapitálovej časti rozpočtu 01 1 1
713 004 v sume 2.280,00 Eur.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje vysúťaženú čiastku
2.280,00 Eur na zabezpečenie vybavenia klimatizačného zariadenia v troch kanceláriách
Spoločenského domu s úhradou z prebytku rozpočtu obce 2018 zmenou rozpočtu vytvorenie novej položky v kapitálovej časti rozpočtu 01 1 1 713 004 v sume 2.280,00 Eur.
K bodu č. 12.:
Starostka informovala prítomných o predložení žiadosti o NFP na SO OPII na projekt WIFI
pre obec Štitáre so zabezpečením spolufinancovania vo výške 750,00 Eur (5% z projektu,
ktorý je vo výške 15.000,00 Eur). Starostka navrhuje úhradu spoluúčasti vo výške 750,00 Eur
(5% z projektu) z prebytku rozpočtu obce 2018. Ide o projekt na vykrytie internetovým
signálom na verejnom priestranstve obce, a to pri Spoločenskom dome, centrálna zóna, pri
COOP Jednote a pri miestnom ihrisku.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie Predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO OPII, kód výzvy:
OPII-2018/7/1-DOP pod názvom projektu: „WIFI pre obec Štitáre“ a zabezpečenie
spolufinancovania projektu vo výške 750,00 Eur ( čo je 5 % z 15 000,00 Eur) z prebytku
rozpočtu obce 2018 a zmenu rozpočtu - vytvorenie novej položky v kapitálovej časti rozpočtu
06 2 0 713 006 v sume 750,00 Eur.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje predloženie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na SO OPII, kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP pod názvom
projektu: „WIFI pre obec Štitáre“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu vo výške 750,00
Eur ( čo je 5 % z 15 000,00 Eur) z prebytku obce 2018 a zmenu rozpočtu - vytvorenie novej
položky v kapitálovej časti rozpočtu 06 2 0 713 006 v sume 750,00 Eur.
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K bodu č. 13.:
Starostka informovala prítomných o podaných projektoch na rok 2019 z NSK za obec Štitáre
na podporu kultúry, športu a cestovného ruchu.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie
o podaných projektoch na rok 2019 z NSK za obec Štitáre na podporu kultúry, športu
a cestovného ruchu.
K bodu č. 14.:
Starostka informovala prítomných o príprave žiadosti na dotáciu ČOV-kanalizácia na rok
2019 z Environmentálneho fondu. Obec žiada o dotáciu vo výške 200.000,00 Eur. V prípade
úspešnosti dotácie je naplánované prepojenie z každej doteraz vybudovanej časti hlavnej
kanalizačnej vetvy do ČOV, ďalej by vybudovala hlavná kanalizačná vetva na ul. Fábryho.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie prípravu
žiadosti na dotáciu ČOV-kanalizácia na rok 2019 z Environmentálneho fondu. Žiadame
o dotáciu vo výške 200.000,00 Eur. V prípade úspešnosti tohto projektu by bola kanalizácia
dobudovaná na 35 %. Týmto by sa prepojili všetky existujúce hlavné kanalizačné vetvy do
ČOV a vybudovala by sa hlavná kanalizačná vetva na ul. Fábryho po číslo domu 33.
K bodu č. 15.:
Starostka informovala prítomných o pripravovanom projekte z Programu obnovy dediny na
rok 2019. Možno získať dotáciu maximálne do výšky 5.000,00 Eur. Týmto projektom sa
plánuje vybudovanie časti odvodňovacieho rigolu betónovými žľabmi na ulici Jókayho.
Z dotácie na rok 2018 sme zabezpečili výsadbu cintorína na základe vypracovaného projektu.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie pripravovaný
projekt z Programu obnovy dediny na rok 2019 na získanie dotácie vo výške 5.000,00 Eur na
vybudovanie časti odvodňovacieho rigolu betónovými žľabmi na ulici Jókayho.
K bodu č. 16.:
Starostka informovala prítomných o schválenej dotácii na kamerový systém v obci Štitáre vo
výške 10.000,- Eur z Ministerstva vnútra SR so spolufinancovaním vo výške 2516,- Eur.
Projekt zahŕňa rozšírenie kamerového systému v obci. Starostka navrhuje úhradu spoluúčasti
vo výške 2516,- Eur z prebytku rozpočtu obce 2019.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie spolufinancovania dotácie na rozšírenie kamerového systému v obci vo výške
2516,00 Eur z prebytku rozpočtu obce 2019 zmenou rozpočtu – vytvorenie novej položky
kapitálovej časti rozpočtu
06 2 0 713 005 vo výške 2516,-€.
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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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie schválenú
dotáciu vo výške 10.000,- Eur z Ministerstva vnútra SR a zároveň schvaľuje
spolufinancovanie dotácie na rozšírenie kamerového systému v obci vo výške 2516,- Eur
z prebytku rozpočtu obce 2019 zmenou rozpočtu – vytvorenie novej položky kapitálovej časti
rozpočtu 06 2 0 713 005 vo výške 2516,-€.
K bodu č. 17.:
Starostka informovala prítomných o schválenom Programe odpadového hospodárstva obce
Štitáre na roky 2016-2020 Okresným úradom Nitra, odbor životného prostredia.
Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie schválený
Program odpadového hospodárstva obce Štitáre na roky 2016-2020 Okresným úradom Nitra,
odbor životného prostredia.
K bodu č. 18.:
Starostka informovala prítomných o VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických
služieb v obci Štitáre. Obec Štitáre sa zaradila medzi samosprávy, ktoré občanom,
právnickým osobám a štátnej správe poskytujú služby aj elektronicky.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie VZN č. 1/2018 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Štitáre.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje VZN č. 1/2018
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb v obci Štitáre.
K bodu č. 19.:
Starostka informovala prítomných o VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného
plánu obce Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2.. Ďalej starostka informovala, že boli splnené
podmienky stanovené poslancami OZ.
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Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené. Dala hlasovať za
schválenie VZN č. 2/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre – Zmeny
a doplnky č. 2/2017.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje VZN č. 2/2017
o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Štitáre – Zmeny a doplnky č. 2/2017.
K bodu č. 20.:
Starostka informovala prítomných o podanom písomnom návrhu poslanca Ing. Daniela
Pindeša na schválenie Dodatku č. 1 k VZN Obce Štitáre č. 03/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš počas rokovania OZ navrhol tento bod z rokovania stiahnuť.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie stiahnutia Dodatku č. 1 k VZN Obce Štitáre č. 03/2016 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady z rokovania OZ.
Hlasovanie:
počet prítomných poslancov - 5
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 v Štitároch schvaľuje stiahnutie návrhu
Dodatku č. 1 k VZN Obce Štitáre č. 03/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady z rokovania OZ.
K bodu č. 21.:
Starostka informovala prítomných o fungovaní jednotlivých komisií v obci a poďakovala im
za činnosť vo volebnom období 2014-2018. Predsedovia komisií písomne nepredložili správu
o činnosti komisií.
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K bodu č. 22.:
Starostka poďakovala poslancom OZ za prístup k práci a fungovaniu počas volebného
obdobia 2014-2018 a odovzdala poslancom Ďakovné listy.
K bodu č. 23.:
Poslanec Peter Hörik, navrhol, aby všetky oznámenia a zápisnice zo zasadnutí obecného
zastupiteľstva boli uverejňované na webovej stránke obce aj v sekcii aktuality pre
jednoduchšie dohľadanie zo strany občanov.
Poslanec Peter Hörik, ďalej navrhol, aby obec dala vypracovať hydrogeologický prieskum na
vodný zdroj v obci.
Starostka vyzvala poslancov obecného zastupiteľstva na pripomienky alebo pozmeňujúci
návrh, pričom pripomienky ani pozmeňujúci návrh neboli vznesené, dala hlasovať za
schválenie návrhu uverejňovania oznámení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
na webovej stránke obce aj v sekcii aktuality a za návrh vypracovania hydrogeologického
prieskumu na vodný zdroj v obci.
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 obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje uverejňovanie
oznámení a zápisníc zo zasadnutí obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce aj v sekcii
aktuality a zároveň schvaľuje vypracovanie hydrogeologického prieskumu na vodný zdroj
v obci.
K bodu č. 24.:
Starostka vyzvala prítomných na prezentáciu svojich požiadaviek a pripomienok v diskusii.
Ing. Marián Ment – kedy bude prebiehať ďalší postup právneho prevedenia ďalších parciel na
rozšírenie komunikácie na Zámoyského ul. Navrhuje zakomponovať do darovacej zmluvy
vecné bremeno – právo prechodu a prejazdu.
Pán Lackovič Roman – aký má dlhodobý plán obec a zastupiteľstvo k rozvoju infraštruktúry
obce .
-

Na všetky diskusné príspevky bolo zodpovedané.

Starostka konštatovala, že obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak
ako odzneli v diskusii.
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K bodu č. 25.:
Starostka vyzvala poslancov OZ v Štitároch na hlasovanie za schválenie všetkých prijatých
uznesení.
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 OZ v Štitároch schvaľuje všetky prijaté uznesenia.
Pani starostka poďakovala prítomným za účasť a 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva
v Štitároch ukončila.

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

Overovatelia:

Peter Hörik

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

Ing. Daniel Pindeš

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

22.10.2018

Vyvesené:
Zvesené:

25.10.2018
09.11.2018
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