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

Z Á P I S N I C A ZO 4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 15. októbra 2020

K bodu č.1: Otvorenie
Začiatok o 17,00 hod.
Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre
Prítomní poslanci: Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová, Valéria Kurucová, Ing. Daniel
Pindeš.
Hlavný kontrolór: Mgr. Ján Veteráni - ospravedlnený
Starostka informovala prítomných, že pôvodný termín stanovený na 7.10.2020 ako mimoriadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva, sa na podnet pani poslankyne Valérie Kurucovej presunulo na
15.10.2020 ako riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva z dôvodu nedodržania Rokovacieho
poriadku.

K bodu č. 2: Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
A1)
Návrhová komisia:
Overovatelia zápisnice:

predseda – Ing. Daniel Pindeš, členka – Katarína Kóšová
Renáta Godárová, Valéria Kurucová

Poslanec Ing. Daniel Pindeš, rád by som podotkol, že pán Beňo je vynechávaný z návrhovej komisie
ako aj z pohľadu overovateľa. Neviem prečo sa toto deje. Poprosím ho do niektorej zahrnúť.
Starostka uviedla, že navrhovateľov a overovateľov určuje starosta a či to bude navrhnutý na celý
rok ten istý poslanec, určujem ja a nevidím v tom žiadny problém.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, doteraz bolo zvykom, že všetci sme sa striedali.
Starostka uviedla, zvykom to bolo, zvyk som zmenila.
Starostka dala hlasovať za návrh.
Tento návrh bol prijatý uznesením č. 64/A1/2020

Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že pán Beňo je vynechávaný a naposledy bol 19.9.2019. Pán
Beňo by mohol byť do niečoho zakomponovaný keď je poslanec. Keďže to vy navrhujete, tak teda si
počkáme na Váš iný návrh.
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Starostka uviedla, že navrhuje členov tak, ako si uzná za vhodné, pretože pán Beňo je častokrát veľmi
zaneprázdnený, nemá čas aj keď bol vyzvaný. Komunikácia je zlá z mojej strany a jeho strany. Buď to
akceptujete, bude zastupiteľstvo a keď to neakceptujete, tak môžeme ho zrušiť. Ďalej sa opýtala, či
akceptujú tento návrh alebo nie.
Poslanec Michal Beňo uviedol, taká bola zvyklosť a tak sme ako zastupiteľstvo začali a dohodli. Ak sa
to Vám teraz nepáči, nehodí, som obecný poslanec a moje právo je sa zúčastňovať plnohodnotne na
chode obce. Či som zaneprázdnený alebo nie nechajme bokom, to či si my rozumieme alebo
nerozumieme nechajme bokom. Mám záujem byť overovateľom zápisnice. Máte možnosť, aby toto
zastupiteľstvo išlo ďalej.
Starostka uviedla, poslanec pán Beňo vy sa mi vyhrážať nebudete. (poslanca upozornila na skákanie
do rečí). Prijali sme rokovací poriadok, tak si vypočujte najskôr čo hovorím ja a potom môžeme
debatovať ďalej. Ja som navrhla týchto ľudí a trvám na tom, pretože z Vašej strany nie je spolupráca
dobrá. Program pripravuje a riadi starosta a nie obecné zastupiteľstvo a poslanec. Dali ste svoj návrh,
že chcete byť a ja som povedala že nie, nakoľko s vami nie je dobrá spolupráca ako s poslancom,
nakoľko nemáte čas nikdy alebo vám to nevychádza z pracovných dôvodov.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, ja nechápem prečo zdržujeme na takej banalite, prečo to nemôže
byť tak, ako doteraz, veď o nič nejde, jeden je návrhová komisia a druhý overovateľ. Ide o to, aby sme
všetci boli plnohodnotne zapájaní.
Starostka uviedla, že sa prikláňa v tomto bode a dáva druhý návrh.
A2)
Návrhová komisia:
Overovatelia zápisnice:

predseda – Ing. Daniel Pindeš, členka – Katarína Kóšová
Renáta Godárová, Michal Beňo

Starostka dala hlasovať za návrh.
Tento návrh bol prijatý uznesením č. 64/A2/2020
B)
Zapisovateľ zápisnice:

Valéria Nagyová

Starostka dala hlasovať za návrh.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 64/B/2020

K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia
A)
Starostka dala hlasovať za návrh programu.
Tento bol bol prijatý uznesením č. 65/2020
A1)
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, body, ktoré sme žiadali doplniť do programu rokovania, niektoré
tam nie sú.
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Starostka uviedla, že na doplnenie bodov do rokovania odpovedal hlavný kontrolór obce.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš ďalej uvádza, že pred zasadaním zastupiteľstva máme možnosť doplniť
body rokovania, dali sme Vám ich týždeň predtým.
Starostka uviedla, že návrh programu bol zaslaný program 05.10.2020 podľa rokovacieho poriadku,
pani Kurucová striktne trvala na tom. Koľko dní máme podľa Rokovacieho poriadku do programu
rokovania dať návrhy, ktoré sa týkajú chodu obce a netýkajú sa rozpočtu obce, financií obce a majetku
obce. Nech sa páči odpovedzte mi.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, ja si vyprosím takýto tón, uvedomte si, že sme na jednej
úrovni, to znamená, že ja takýmto tónom nevystupujem. 05.10.2020 prišlo na náš e-mail pozvánka
a návrh uznesenia na mimoriadne zasadnutie. Mimoriadna udalosť je taká udalosť, kedy ide o životy
obyvateľov alebo majetok obce, atď.. Ja som povedala, že ktorý bod je mimoriadny, ktorý ohrozuje
majetok obce alebo životy ľudí. Potom prišiel ďalší e-mail, že bude normálne zhromaždenie o 10 dní.
Poslanec predkladá návrh do programu hoci kedy a hoci aký.
Starostka uviedla citáciu článku 6 bodu č. 10 z Rokovacieho poriadku v časti, ktoré body sa nesmú
predkladať do rokovania na poslednú chvíľu. Hlavný kontrolór odpovedal p. Pindešovi na návrhy
bodov rokovania. Dve uznesenia, ktoré boli doručené 06.10.2020 na potvrdenie uznesení z predošlého
zasadnutia. Jedno sa týkalo ARRIVA Nitra, a.s., ktoré sme si na pracovnej porade vyjasnili a druhé
uznesenie sa týkalo programového rozpočtu. Programový rozpočet sa týka rozpočtu obce. Programový
rozpočet bol predložený prvý krát 16.09.2020 päť sekúnd pred začiatkom rokovania. Pýtam sa, nie je
to porušenie Rokovacieho poriadku? Nemôžem to brať ako potvrdenie uznesenia a nové uznesenie ste
nenaformulovali.
Poslankyňa Valéria Kurucová dodala, potrebujeme potvrdiť uznesenie aby nadobudlo platnosť do 3
mesiacov.
Starostka uvádza, že 16.09.2020 bol p. Beňom porušený Rokovací poriadok tým, že 5 sekúnd pred
začiatkom zastupiteľstva žiadal o doloženie do programu. Ja som nemala na to časový priestor aby
som si to rýchlo prečítala, čo to je „navrhujeme programový rozpočet“. Nehnevajte sa, aby sme 5
sekúnd pred zastupiteľstvom dať na schválenie návrh uznesenia. Vy ste si to schválili. Bolo to
v rozpore s Rokovacím poriadkom. Keď má Rokovací poriadok patriť všetkým dotknutým, tak nech
patrí. Porušenie nastalo 16.09.2020, pokiaľ to vy chcete, je potrebné naformulovať nové uznesenie tak
ako to má byť.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že tak ani cestné retardéry nemôžu byť zaradené do rokovania.
Starostka uviedla, nie nakoľko sa týkajú financií a nemáme cenový prieskum. Jedna cenová ponuka
nie je prieskum.
Poslankyňa Valéria Kurucová ďalej uviedla, že chýba v programe bod kontrola plnenia uznesení
a interpelácie.
Do programu rokovania na základe požiadavky poslankyne Valérie Kurucovej sa vsúva nasledovný
návrh:
- Pod bodom č. 4) Interpelácie
Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch bol schválený v plnom rozsahu aj s
doplneným bodom č. 4) Interpelácie. Ostatné body programu sa posúvajú vzostupne.
Starostka dala hlasovať za návrh poslankyne Valérie Kurucovej.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 65/2020
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K bodu č. 4: Interpelácie poslancov
Poslanec Michal Beňo uviedol, pani Kišucká pokiaľ bude vykrikovať z pléna, poprosím Vás, skúste si
ju umravniť, viete ako dopadlo posledné zastupiteľstvo na ktorom bola. A mne nikto nebude verejne
nadávať a ešte v maďarčine, alebo nám všetkým. Na toto si dajte veľký pozor.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa pýtala na uznesenie ohľadne žiadosti podanej na SPF (Slovenský
pozemkový fond) ohľadne cesty v Bažantnici pod číslom 26/2019. V akom je štádiu žiadosť
o vysporiadanie pozemkov na cestu v Bažantnici.
Starostka uviedla, že odpoveď sme obdržali a bola doručená p. Kóšovej ktorá túto žiadosť iniciovala.
Obdržali sme zápornú odpoveď. Ďalej dodala, že denne chodí na adresu starostky minimálne 30
rôznych žiadostí na vybavovanie a možno prehliadnem, čo by bolo treba poslancom poslať. Ale
v tomto prípade bola iniciátorka p. Kóšová, ktorá zastrešovala všetkých vlastníkov. A aj jej to bolo
doručené na požiadanie.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa ďalej pýtala na mimoriadne zasadnutie zo dňa 06.10.2012 –
prejednanie žiadosti pána Jozefa Magu o zrušenie autobusovej zastávky na ulici Ku Gáborke. Pýtam
sa, od roku 2012 do roku 2020 ubehlo 8 rokov. My sa kvôli čomu vraciame neustále k tejto téme
a sme nejakým spôsobom atakovaní, že to nie je doriešené. Keď sa tu uvádza, že po predložení
podkladov dôjde k opätovnému prejednaniu, predaju pozemku 6 m2 pod autobusovou zastávkou
formou odplaty alebo darovania. Moja otázka znie, prečo sa to za 8 rokov nedoriešilo.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa ďalej pýtala na doriešenie ČOV na Kolíňanskej ulici a obecného
vodovodu obce. Prišlo k reálnemu zameraniu a zriadeniu vecných bremien na ulici Kolíňanská v roku
2012. Člen stavebnej komisie odporúčal obecnému zastupiteľstvu to nejako predniesť. V tom čase bol
už vypracovaný geometrický plán a obec bola opäť nútená vypracovať geometrický plán. Opäť sa
k tomu vraciame Uznesením č. 65/2019 žiadame prizvanie vlastníkov. Potom sa k tomu opäť
vraciame uznesením č. 3/2020 a teraz naposledy sme sa uzniesli pod číslom 38/2020. Pýtam sa, na čo
je takýto zdĺhavý proces a či by sa nedal skrátiť.
Starostka uviedla, čo sa týka Magových ku konsenzusu prišlo. Bližšie sa k tomu teraz neviem vyjadriť.
Na ulici Kolíňanská boli dve nevysporiadané parcely vo vlastníctve Blehová, Lážeková, t.č.Andel
a Vinohradský. Keďže sme realizovali kanalizáciu na tomto úseku Kolíňanská od čističky po rodinný
dom pani Mészárosová - Benčíková, museli sme predložiť za tieto parcely, že máme doriešené vecné
bremeno. Je to jedna z položiek, ktorú predkladáme k žiadosti o dotáciu, že obec je buď vlastníkom,
nájomcom alebo má zriadené vecné bremeno. Z tohto dôvodu boli v tom období vybavované tieto
právne veci a udalosti. Odvtedy sa rieši právny vzťah, aby sa v previedli tieto dve parcely na obec, aby
sme mohli robiť aj s cestami. Zameranie novým geometrickým plánom došlo na požiadanie p. Andela
a p. Vinohradského, ktorí mali na pozemkoch záložné právo. Vybavenie záložného práva je dlhodobý
proces. Zmluvu o prevode na obec prišli podpísať na obecný úrad v piatok minulý týždeň. Tento
proces sme nevedeli ovplyvniť. Ja som za to, aby sme mali vysporiadané komunikácie a vy ma stále za
to len napádate.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, pýtala som sa na tri uznesenia, či sú platné.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, všimli sme si, že sa niektoré komunikácie upravujú, nie sme
proti tomu, aby vlastníci prišli slušne domov bez blata a aby si cestu riešili. Ale sa pýtam, načo sme tu
poslanci keď o tom nemusíme vôbec vedieť, len keď ideme okolo si všimneme, že je tam niečo
robené. Je to na dvoch uliciach Fábryho a Jahodová ulica. Dozvieme sa z webovej stránky, že je
upravená. Pýtam sa, kto z obecného zastupiteľstva dal súhlas, aby tieto komunikácie mohli byť
spravené.
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Starostka uviedla, obdržali ste žiadosť na úpravu komunikácie z ulice Fábryho a Jahodová ulica.
Odpoveď bola negatívna. Stavebná komisia navrhuje riešiť komunikácie podľa priority , ktorá bola
doručená na obec. Komunikácie, pokiaľ sú poškodené, obec je povinná upraviť ale nesúhlasili ste ,
aby z rozpočtu obce boli nejaké peniaze vynaložené na tieto úpravy . V čase podania žiadostí ste
neodsúhlasili financie na opravu. Situácia bola neúprosná čo sa týka počasia. Povinnosťou obce je
starať sa o komunikácie. Obec sa musí starať o všetky miestne komunikácie, ktoré sú nespevnené ale
aj spevnené, pokiaľ dôjde k niečomu. Títo obyvatelia prišli za mnou a povedali mi, i napriek tomu, že
obecné zastupiteľstvo neodsúhlasilo finančné prostriedky, že oni do toho dajú svoje vlastné
prostriedky a či s tým súhlasím. Dala som súhlas.
Poslankyňa Valéria Kurucová ďalej interpelovala na hlavného kontrolóra. V zmysle § 11 ods.1 zákona
č. 35/1961 o pozemných komunikáciách sú možné úpravy na pozemných komunikáciách a ich
vykonanie po dohode s vlastníkom. To znamená s obcou. Miestne komunikácie sú majetkom obce
Štitáre o ktorom rozhoduje obecné zastupiteľstvo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 o obecnom
zriadení. A teraz je moja otázka: či štatutár svojou činnosťou alebo nečinnosťou z negoval uznesenie
č. 9/2020 a 28/2020, keď my sme povedali, že nebudú úpravy na týchto komunikáciách. Či nebol
porušený zákon o pozemných komunikáciách z pohľadu štatutára.

K bodu č. 5: Rekonštrukcia detského ihriska pre Materskú školu Štitáre
Starostka informovala prítomných o stretnutí Rodičovského združenia pri MŠ v Štitároch dňa
28.9.2020, na ktoré boli riaditeľkou MŠ pozvaní aj poslanci obecného zastupiteľstva za účelom
prejednania stavu detského ihriska v areály MŠ a dofinancovanie z rozpočtu obce, nakoľko stav
detského ihriska je nevyhovujúci normám podľa zákona z januára tohto roka. Z poslancov sa
zúčastnili pani Godárová a pán Pindeš, ostatní sa ospravedlnili. Keďže v marci nastúpil covid,
zatvorili sa materské škôlky do konca mája. V tomto období riaditeľka MŠ ako aj učiteľka so mnou
riešili možnosti a procesy, ako by sme mohli postupovať ďalej a nezaťažili rozpočet obce.
Financovanie navrhli z 2 % príspevkov z daní, ktoré sa vyzbierali na účet Rodičovského združenia pri
MŠ v Štitároch a nevedelo sa ešte aká výška príspevkov sa bude doúčtovávať z titulu covidu.
Ďalej dodala, že z titulu kontroly hygieny, ktorá prebieha každoročne, nám vytkla, že v roku 2020
musíme z rekonštruovať podlahy v kuchyni a skladových priestoroch MŠ, vymaľovať, ako aj vymeniť
nevyhovujúce dvere na kuchynke MŠ. Zrealizovali sa tieto opravy z dotácie z NSK v prospech
združenia. Táto dotácia činila 2 400,00 Eur. V septembri keď nabiehali peniaze z 2 % z daní sa začali
robiť prieskumy na detské ihrisko aj na základe odborného posúdenia firmy, ktorá sa zaoberá takýmito
detskými ihriskami a normám, ktoré predpisuje zákon. Pán poslanec Pindeš, ktorý bol prítomný na
stretnutí navrhol, aby sa prieskum zaslal všetkým poslancom, aby videli na akom základe sa vyberalo
aj s cenovým prieskumom.
Požiadavka zo strany MŠ je dofinancovanie detského ihriska vo výške 3 348,00 Eur.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že aj ako členka rady MŠ ich podporí. Boli sme to pozrieť
a ihrisko je v dezolátnom stave a tie deti sa nemajú kde hrať. Dopravné ihrisko na 16 detí je kapacitne
málo s pieskoviskom. Ja som za to, aby sme tento projekt podporili.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že to podporí. Som vďačná Rodičovskému združeniu za
aktivity. Je veľa škôl, ale takto aktívne sa zapájajú málokde. Rodičia majú deti v škôlke len tri roky.
Starostka dala hlasovať za návrh.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 66/2020
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K bodu č. 6: Odsúhlasenie spoluúčasti v sume 250,00 Eur k žiadosti o dotáciu na výstavbu
nabíjacej stanice pre elektromobily v obci.
Starostka informovala prítomných o vyhlásenej výzve na nabíjaciu stanicu pre elektromobily
s maximálnou sumou 5 000,00 Eur so spoluúčasťou 250,00 Eur. Je mi ľúto, že som Vám nemohla skôr
zaslať podklady nakoľko som ich ani ja nemala k dispozícii. Výzvu vyhlásilo Ministerstvo
hospodárstva s termínom do 30.11.2020. Nabíjacia stanica je malý konektor, ktorý by mal byť
umiestnený pri budove Spoločenského domu. Je to vec budúcnosti. Ja som za inovatívne veci a nie je
to taká vysoká čiastka, ktorá by nás položila keby to vyšlo. Pri podaní žiadosti o dotáciu musíme mať
odsúhlasenú výšku spoluúčasti vo výške 5% z rozpočtu obce.
Poslanec Michal Beňo uviedol, naštudovali sme si to a pozreli výzvu. Na stavebnej komisii sme si to
prešli. Táto výzva je na najlacnejší typ nabíjačky na pomalé nabíjanie od 12 h, tento typ nie je ideálny.
Je dôležité zvážiť aj miesto, nakoľko nabíjacia stanica zaberie dve parkovacie miesta v obci. To
neznamená, že som proti nabíjacej stanici. Je ešte jeden typ nabíjačky v sume 15 000,00 Eur so
spoluúčasťou 750,00 Eur.
Stavebná komisia odporúča preveriť možnosť či je druhá výzva aktuálna a priklonil by som sa radšej
kúpiť si rýchlo nabíjačku s výkonnejším nabíjaním 30 až 40 min. Prikláňame sa k takémuto typu
investície.
Starostka uviedla, momentálne je vyhlásená výzva a ak sa to dnes neodsúhlasí tak z toho vypadneme.
O tej druhej možnosti o ktorej hovoríte ani projektový manažéri ma neinformovali.
Poslanec Michal Beňo uviedol, dostávame neskoré informácie, neúplné informácie, veľmi skreslené
informácie a potom pred ľuďmi vyzeráme ako idioti. Venovali sme sa tejto téme niekoľko hodín
a zvažovali všetky možnosti, aby sme sa mohli dobre rozhodnúť.
Starostka uviedla, aby nebola obviňovaná, nakoľko materiály a link, ktoré obdržala a odstúpila
poslancom. Od 05. do 15.10.2020 ste mali na časový priestor 10 dní. Podklady sme obdržali od
projektového manažéra dnes o 15,49 hod.. Išli do toho aj iné obce a výzva je platná do 30.11.2020.
Nemohla som Vás informovať o ničom inom, len o tom čo mám. Neobviňujte ma stále, že Vám
posielam neskoro materiály.
Poslanec Michal Beňo uviedol, zbytočne to hrotíte. Prestaňte na mňa útočiť a ja nebudem na Vás. Ja
sa snažím posúvať obec dopredu aj keď máme na to iné uhly pohľadu. Vráťme sa späť k iným obciam
a k projektovému manažérovi. Poznám tohto manažéra, má skúsenosti s týmto 5 000,00 Eur
projektom, tak ho ponúka cez kopírak všetkým obciam.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, výzvu pod tým názvom sme si pozreli na internete a je to tam
rozdelené do 30.11.2020 pre obce a právnické osoby. Na stavebnej komisii prebehla rôzna debata aj
o tejto možnosti. Napadlo nás, keď pri 5 000,00 Eur výzve so spoluúčasťou 250,00 Eur pre obec nie je
veľa, v ďalšej kolónke bola nabíjacia stanica dvojzásuvková pre dva automobily v sume 15 000,00
Eur s 5 % spoluúčasťou čo je 750,00 Eur. Medzi týmito spoluúčasťami je minimálny rozdiel.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že pod týmto kódom výzvy je možnosť od tej najlacnejšej
5 000,00 Eur s 250,00 Eur spoluúčasťou a súčasťou presne pod tým istým kódom výzvy je aj
15000,00 Eur. Bol by som rád, aby sme prijali uznesenie v zmysle, že sme za tú väčšiu
veľkokapacitnú nabíjačku v hodnote 15 000,00 Eur so spoluúčasťou obce 750,00 Eur.
Návrh uznesenia poslanca Ing. Daniela Pindeša:
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje výstavbu rýchlo nabíjacej stanice v hodnote 15 000,00 Eur so
spoluúčasťou 750,00 Eur v zmysle výzvy číslo 11378/2020-4210-52028 z prebytku rozpočtu obce.
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Starostka dala hlasovať za návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 67/2020

K bodu č. 7: Opätovné odsúhlasenie Dodatku č. 10 k Zmluve o službách vo verejnom záujme
v mestskej autobusovej doprave spoločnosti ARRIVA Nitra, a.s.
Starostka informovala prítomných o pracovnom stretnutí so zástupcom ARRIVA Nitra, a.s . s pánom
Jankulárom a poslancami obecného zastupiteľstva.
Starostka ďalej informovala vo veci výdavkov na MHD za rok 2020:
- Schválený rozpočet na rok 2020 bol vo výške 28 000,00 Eur
- Zostatok rozpočtu k 30.09.2020 je vo výške
10 201,19 Eur, nakoľko z rozpočtu je v
mesačných splátkach uhrádzaný príspevok na prímestskú dopravu vo výške 16,27 Eur a dňa
25.06.2020 bolo uhradené vyúčtovanie nákladov na MHD za rok 2019 vo výške 10 054,76
Eur, ktoré bolo schválené uznesením OZ
- V zmysle dodatku č. 10 predpokladaná výška príspevku pre ARRIVA Nitra, a.s. je 34 553,00
Eur na rok 2020
- Z uvedeného dôvodu obecné zastupiteľstvo navrhuje celú čiastku 34 553,00 Eur uhradiť
preddavkovo ARRIVA Nitra, a.s. v roku 2020
- Chýbajúcu čiastku na položke za MHD vo výške 16 803,00 Eur, obecné zastupiteľstvo
navrhuje schváliť a navýšiť rozpočet obce na položke MHD o túto čiastku z prebytku rozpočtu
obce
- Celkový rozpočet na rok 2020 príspevok na MHD bude činiť 44 803,00 Eur.
Starostka dala hlasovať za návrh s úhradou Dodatku č. 10 v sume 34 553,00 Eur s doúčtovaním
chýbajúcej čiastky na položke MHD v sume 16 803,00 Eur z prebytku rozpočtu obce.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 68/2020

K bodu č. 8: Diskusia
V diskusii vystúpili so svojimi príspevkami k bodom rokovania:
- Poslanci
- Prítomní: Renáta Kišucká, Mária Székelyová, Roman Kuťka, Miroslav Szomolányi, Lenka
Kuťková, Kristína Ficová, Karin Péliová
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak, ako odzneli v bode Diskusia.
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K bodu č. 9: Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štitároch
ukončila.

Starostka obce:

Ing. Zuzana Vinkovičová

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

Overovatelia:

Renáta Godárová

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

Michal Beňo

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

15.10.2020

Vyvesené:
Zvesené:

23.10.2020
07.11.2020
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