Obecný úrad Štitáre, pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

ZÁPISNICA
Z 8. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
zo dňa 28.decembra 2012
Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Odsúhlasenie Dodatku č.3 k zmluve č.66300003 o zabezpečení komplexného
nakladania s komunálnymi a drobnými odpadmi obce firmou ENVI GEOS s.r.o
Luţianky.
5. V zmysle § 4 odst.2 Z.z.253/1994 z. v znení neskorších predpisov o právnom
postavení starostov obcí a primátorov miest raz ročne OZ prerokuje plat
starostky.
6. Odsúhlasenie Zásad o odmeňovaní poslancov na rok 2013
7. Odsúhlasenie prijatia dotácie na ČOV a ÚP a z uvedeného dôvodu úprava
rozpočtu- vyplatenie vykonaných prác.
8. Odsúhlasenie-prerokovanie vráteného vkladu zo Správy katastra v Nitre
ohľadne nápravy kanalizačnej siete ČOV na Kolíňanskej ulici.
9. Informácia o výsledku kontroly Slovenskej metrologickej inšpekcie.
10. Schválenie projektu
Dňa 5.12.2012 bol obci Štitáre schválený projekt z Programu Európa pre
občanov (Akcia 1. Aktívni občania pre Európu, opatrenie 1.1. Stretnutia
občanov v rámci druţobných partnerstiev miest). Projekt napomôţe realizácii
trojdňových obecných dní v obci Štitáre v dňoch 2. – 4. augusta 2013, ktorých
súčasťou bude oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky obce . Zároveň
prispeje k rozvoju vzťahov s partnerskými obcami zo 4 krajín EU.
11.Rôzne
12.Hlasovanie o uznesení
K bodu č. 1.:
-

8. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2012 otvorila a viedla
starostka obce Ing. Zuzana Vinkovičová
Prítomní piati členovia obecného zastupiteľstva, zasadnutie bolo uznášania
schopné,

K bodu č. 2.:
-

Za overovateľov zápisnice navrhla poslancov:

-

 Ing.Cilling.Jozef
 Mgr. Silvia Sóradová
Za zapisovateľku určila pracovníčku obecného úradu:
 Valéria Nagyová

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 3:
- Návrh a odsúhlasenie programu rokovania obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 4.:
Odsúhlasenie Dodatku č.3 k zmluve č.66300003 o zabezpečení komplexného
nakladania s komunálnymi a drobnými odpadmi obce firmou ENVI GEOS s.r.o
Luţianky.
Firma zaslala dodatok k zmluve k 1.1.2013 na úpravu zníţenia výkupných cien
skla 0,- €./t, z dôvodu , ţe došlo k zmene výkupných cien na svetovom trhu .
Doterajšia suma bola 5,-€ /t.
Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu 5.:
V zmysle § 4 odst.2 Zákona č.253/1994Z. z. v znení neskorších predpisov
o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest, raz ročne OZ
prerokuje plat starostky. Po dvojročnom pôsobení poslanci zhodnotili prácu
starostky obce a následne aj všetky získané finančné prínosy z rôznych
účelových dotácií ktoré vybavila a ktoré vyţadovali náročný časový priestor
na vypracovanie projektov a ich vyúčtovanie.
Obec podala 29 projektov v roku 2012, z ktorých bolo 12 úspešných a z
ktorých obec obdŕţala finančný obnos na rôzne účelové dotácie vyše
100.tis.€. Pre porovnanie s rokom 2011 to bolo 27.900,-€.

Ďalším finančným prínosom pre obec bola takmer 40% úspora z celkových
nákladov na MHD , ktoré obec dosiahla so zmenou zmluvy s Veolia a.s. Nitra
a dosiahnutie zníţenia strát vyplývajúcich z nezaplatenej odobratej vody
z obecného vodovodu na súčasných 12 % v porovnaní s rokom 2010, kedy
obec vykazovala aţ 33% stratu.
Na základe uvedeného poslanci odsúhlasili navýšenie súčasného platu
starostky o 30% s platnosťou od 1.1.2013.
Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu 6.:
Odsúhlasenie Zásad o odmeňovaní poslancov na rok 2013. Od 1.1.2013 poslanci
súhlasili s doterajšími zásadami pre poslancov OZ, t.j.100,-€ ročne.
Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 7:
Odsúhlasenie prijatia dotácie na ČOV a ÚP a z uvedeného dôvodu, bolo
potrebné aj odsúhlasenie úpravy rozpočtu na rok 2012.
Starostka informovala o prijatí –vyplatení dotácií na ČOV a ÚP v mesiaci
december 2012.
Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 8:
Odsúhlasenie - prerokovanie vráteného vkladu zo Správy katastra v Nitre ohľadne
nápravy vkladu a zmluvy na vecné bremeno kanalizačnej siete ČOV na Kolíňanskej
ulici.




Obecné zastupiteľstvo v Štitároch schvaľuje zmluvu o zriadení vecného bremena
podľa § 151 a nasl. Obč. zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
s povinnými z vecného bremena:
Ing. Ján Janus, rod. Janus, trvale bytom Kolíňanská 418/10, 951 01 Štitáre








a manţelka Erika Janusová, rod. Kendiová, trvale bytom Kolíňanská 418/10, 951 01
Štitáre
RNDr. Mária Blehová, rod. Magová, trvale bytom Velčice 164, 951 71 Sľaţany
Helena Láţeková, rod. Magová, trvale bytom Pri prameni 127/18, 951 01 Štitáre
Zita Szórádová, rod. Magová, trvale bytom Pod Ţibricou 232/16, 951 01 Štitáre
Július Maga, rod. Maga, trvale bytom Wilsonovo nábreţie 142/18, 949 01 Nitra
Júlia Mentová, rod. Prepelicová,trvale bytom Pohranická 184/6, 951 01 Štitáre
a oprávnená z vecného bremena:
 Obec Štitáre, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre, IČO: 0037869531, zastúpená
starostkou obce Ing. Zuzanou Vinkovičovou

Zmluvou sa zriaďuje v prospech obce Štitáre, ako oprávneného z vecného bremena, vecné
bremeno spočívajúce v práve uloţenia a údrţby inţinierskych sietí (kanalizácie) na parcele
registra C p.č. 920/21, orná pôda o výmere 235 m2, na parcele registra C p.č. 920/59,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, na parcele registra C p.č. 934, orná pôda
o výmere 1375 m2 a na parcele registra E p.č. 932/2, orná pôda o výmere 116 m2, ktoré sú
evidované na LV č. 1533, 1073, 975, 1602 v k.ú. Dolné Štitáre v rozsahu vyznačenom v GP
č. 43/2012 zo dňa 1.10.2012 vyhotovenom geodetom Ing. Ivetou Lörincziovou.
Obec ako učastník zmluvy o zriadení vecného bremena podá návrh na vklad práva
zodpovedajúcemu vecnému bremenu, ktoré spočíva v práve uloţenia a údrţby inţinierskych
sietí (kanalizácie) na parcele registra C p.č. 920/21, orná pôda o výmere 235 m2, na parcele
registra C p.č. 920/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, na parcele registra C
p.č. 934, orná pôda o výmere 1375 m2 a na parcele registra E p.č. 932/2, orná pôda
o výmere 116 m2, ktoré sú evidované na LV č. 1533, 1073, 975, 1602 v k.ú. Dolné Štitáre
v rozsahu vyznačenom v GP č. 43/2012 zo dňa 1.10.2012 vyhotovenom geodetom Ing.
Ivetou Lörincziovou.

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č. 9:
Informácia o výsledku kontroly Slovenskej metrologickej inšpekcie.
Pani starostka informovala predloţením listu o prijatí oznámenia o začatí
správneho konania zo Slovenského metrologického inšpektorátu
a informovala, ţe sa v zákonnej lehote obec zaslalo vyjadrenie.
K bodu č.10:
Schválenie projektu
Dňa 5.12.2012 bol obci Štitáre schválený projekt z Programu Európa pre
občanov (Akcia 1. Aktívni občania pre Európu, opatrenie 1.1. Stretnutia
občanov v rámci druţobných partnerstiev miest).
Projekt napomôţe realizácii trojdňových obecných dní v obci Štitáre v dňoch
2. – 4. augusta 2013, ktorých súčasťou bude oslava 900. výročia prvej
písomnej zmienky obce . Zároveň prispeje k rozvoju vzťahov s partnerskými
obcami zo 4 krajín EU.

Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0

K bodu č.11:
Pani starostka informovala :
a/ o odsúhlasení projektu s ÚPSVAR, ţe obec prijíma na 5 mesiacov 2 absolventky
škôl Kristina Barčová a Ţanet Nagyová- na 5 mesiacov, ktoré sú hradené cez
ÚPSVAR Nitra.
b/ o spoločenských podujatiach v I.Q 2013- maškarný ples detí -2.2.2013
a 3.batôţkový ples -9.2.2013. Ďalej sa plánujú prednášky zdravotné pre občanov
a o moţnostiach vyuţitia športových aktivít v malej telocvični OU.
c/ Plán zasadnutia OZ bude zverejnený na rok 2013 dľa Z.z.o obecnom zriadení.
K bodu č.12:
Hlasovanie o uznesení
Hlasovanie:
-

Za: 5
Proti: 0
Zdrţal sa: 0
Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

V Štitároch, dňa:

28.12.2012

Vyvesené:

29.12. 2012

Zvesené:

13.01.2013

Zapísala:

Valéria Nagyová

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

Overovatelia:

Ing.Jozef Cilling

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

Mgr. Silvia Sóradová

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

UZNESENIA
Z 8. MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V ŠTITÁROCH ZO DŇA 28.12.2012

Program 8. mimoriadneho zasadnutia OZ
1.
2.
3.
4.

Otvorenie zasadnutia
Voľba a odsúhlasenie overovateľov a zapisovateľky
Návrh a odsúhlasenie programu
Odsúhlasenie Dodatku č.3 k zmluve č.66300003 o zabezpečení komplexného
nakladania s komunálnymi a drobnými odpadmi obce firmou ENVI GEOS s.r.o
Lužianky.
5. V zmysle § 4 odst.2 Z.z.253/1994 z. v znení neskorších predpisov o právnom
postavení starostov obcí a primátorov miest raz ročne OZ prerokuje plat
starostky.
6. Odsúhlasenie Zásad o odmeňovaní poslancov na rok 2013
7. Odsúhlasenie prijatia dotácie na ČOV a ÚP a z uvedeného dôvodu úprava
rozpočtu- vyplatenie vykonaných prác.
8. Odsúhlasenie-prerokovanie vráteného vkladu zo Správy katastra v Nitre
ohľadne nápravy kanalizačnej siete ČOV na Kolíňanskej ulici.
9. Informácia o výsledku kontroly Slovenskej metrologickej inšpekcie.
10. Schválenie projektu
Dňa 5.12.2012 bol obci Štitáre schválený projekt z Programu Európa pre
občanov (Akcia 1. Aktívni občania pre Európu, opatrenie 1.1. Stretnutia
občanov v rámci družobných partnerstiev miest). Projekt napomôže realizácii
trojdňových obecných dní v obci Štitáre v dňoch 2. – 4. augusta 2013, ktorých
súčasťou bude oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky obce . Zároveň
prispeje k rozvoju vzťahov s partnerskými obcami zo 4 krajín EU.
11. Rôzne
12. Hlasovanie o uznesení

K bodu 1. - Otvorenie zasadnutia OZ
Uznesenie č. 145/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje otvorenie obecného zastupiteľstva

K bodu 2. - Schválenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Uznesenie č. 146/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch

schvaľuje overovateľov zápisnice:

Ing. Jozef Cilling
Mgr. Silvia Sóradová

a zapisovateľky zápisnice:

Valéria Nagyová

K bodu 3. – Odsúhlasenie programu
Uznesenie č. 147/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje program 8. mimoriadneho zasadnutia

K bodu 4. – Odsúhlasenie Dodatku č.3 k zmluve č.66300003 o zabezpečení
komplexného nakladania s komunálnymi a drobnými odpadmi obce firmou ENVI
GEOS s.r.o Lužianky.
Uznesenie č. 148/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje dodatok č. 3 k zmluve č. 66300003 o zabezpečení komplexného
nakladania s komunálnymi a drobnými odpadmi obce Štitáre firmou ENVI GEOS
s.r.o. Luţianky

K bodu 5. – V zmysle § 4 odst.2 Z.z.253/1994 z. v znení neskorších predpisov
o právnom postavení starostov obcí a primátorov miest raz ročne OZ prerokuje plat
starostky.
Uznesenie č. 149/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
schvaľuje navýšenie súčasného platu starostky o 30% s platnosťou od 1.1.2013.

K bodu 6. – Odsúhlasenie Zásad o odmeňovaní poslancov na rok 2013
Uznesenie č. 150/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch

Schvaľuje doterajšie zásady pre poslancov OZ, t.j.100,-€ ročne s účinnosťou od
01.01.2013.

K bodu 7. – Odsúhlasenie prijatia dotácie na ČOV a ÚP a z uvedeného dôvodu
úprava rozpočtu- vyplatenie vykonaných prác.
Uznesenie č. 151/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje prijatie dotácie na ČOV a ÚP a z uvedeného dôvodu schvaľuje úpravu
rozpočtu na rok 2012.

K bodu 8. – Odsúhlasenie-prerokovanie vráteného vkladu zo Správy katastra v Nitre
ohľadne nápravy kanalizačnej siete ČOV na Kolíňanskej ulici.
Uznesenie č. 152/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje prerokovanie vráteného vkladu zo Správy katastra v Nitre ohľadne
nápravy kanalizačnej siete ČOV na Kolíňanskej ulici tak, ako je uvedené v zápisnici
a schvaľuje nov vklad a novú prepracovanú zmluvu podľa zápisnice.

K bodu 9. – Informácia o výsledku kontroly Slovenskej metrologickej inšpekcie.
Uznesenie č. 153/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie informácie o výsledku kontroly Slovenskej metrologickej inšpekcie
tak ako je uvedené v zápisnici.

K bodu 10. – Schválenie projektu
Uznesenie č. 154/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje zo dňa 5.12.2012 obci Štitáre schválený projekt z Programu Európa pre
občanov (Akcia 1. Aktívni občania pre Európu, opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v
rámci druţobných partnerstiev miest). Projekt napomôţe realizácii trojdňových

obecných dní v obci Štitáre v dňoch 2. – 4. augusta 2013, ktorých súčasťou bude
oslava 900. výročia prvej písomnej zmienky obce . Zároveň prispeje k rozvoju
vzťahov s partnerskými obcami zo 4 krajín EU.
K bodu 11. – Rôzne
Uznesenie č. 155/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Berie na vedomie informácie tak, ako je uvedené v zápisnici.

K bodu 12. – hlasovanie o uznesení
Uznesenie č. 156/08M/12 zo dňa 28.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch
Schvaľuje hlasovanie o uznesení

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Cilling
Mgr. Silvia Sóradová

Zapisovateľka :

Valéria Nagyová

Ing. Zuzana Vinkovičová
starostka obce Štitáre

V Štitároch, dňa:

28.12.2012

Vyvesené:

29.12. 2012

Zvesené:

13.01.2013

