Obec Štitáre, Pri Prameni 125/14, 951 01 Štitáre
Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.09.2022

K bodu č. 1 Otvorenie
Začiatok o 17:30 hod.
Miesto konania : Spoločenský dom Štitáre
Prítomní poslanci : Renáta Godárová, Peter Hőrik, Katarína Kóšová, Ing. Daniel Pindeš.
Poslanec Michal Beňo sa ospravedlnil, že sa obecného zastupiteľstva zúčastní trochu neskôr.
K bodu č. 2 : Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
A/
Návrhová komisia:

predseda : Peter Hőrik

člen : Renáta Godárová

Tento bod bol prijatý uznesením č. 37/2022.
B/
Overovatelia zápisnice:

Katarína Kóšová, Ing. Daniel Pindeš

Zapisovateľ zápisnice:

Erika Lacenová

Tento bod sa berie na vedomie.

K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia
Program 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený o doplnený o bod č. 11 nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Interpelácie poslancov
Schválenie „Darovacej zmluvy“ od spoločnosti NR PROJECT s.r.o. Štitáre, ktorá je v likvidácii
na časť vodovodu na parcele registra „C“ č. 964/40, katastrálne územie Dolné Štitáre
Zmeny rozpočtu 4/2022
Správa nezávislého audítora o vykonanom audite obce za rok 2021
Protest prokurátora – Zrušenie VZN 4/2011 o vytváraní životného prostredia a ochrane
verejného poriadku v obci
Informácia starostky o vykonaných personálnych zmenách v rámci organizačného poriadku
obce

11. Schválenie trvalého zabezpečenia manipulačného priestoru medzi hrobmi a dažďovými
záhonmi
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver
Tento bod bol prijatý uznesením č. 38/2022.

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Starostka obce Valéria Kurucová informovala prítomných o splnených uzneseniach z 3. zasadnutia
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.06.2022.

K bodu č. 5: Interpelácie poslancov
V tomto bode nevystúpil žiaden poslanec.

K bodu č. 6: Schválenie „Darovacej zmluvy“ od spoločnosti NR PROJECT s.r.o. Štitáre, ktorá
je v likvidácii na časť vodovodu na parcele registra „C“ č. 964/40,
katastrálne územie Dolné Štitáre
Starostka obce Valéria Kurucová informovala prítomných o vstupe spoločnosti NR Project s.r.o. do
likvidácie ku dňu 01.09.2022. Ďalej starostka obce informovala prítomných o uzavretí finálnej
darovacej zmluve najneskôr do dňa 31.12.2022, kde predmetom je darovanie časti vodovodu na
parcele registra „C“ č. 964/40, katastrálne územie Dolné Štitáre, ktorá bude realizovaná budúcim
darcom. Podmienkou zaslania výzvy zo strany budúceho obdarovaného je vydanie právoplatného
kolaudačného rozhodnutia na uvedenie vodnej stavby do trvalého užívania .Napojenie predmetu
darovania na už funkčný vodovod obce Štitáre je možné až po prevode vlastníckeho práva
k predmetu darovania. Budúci darca odovzdá predmet darovania budúcemu obdarovanému do 30
dní odo dňa uzavretia darovacej zmluvy.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 39/2022

K bodu č. 7 : Zmeny rozpočtu 4/2022 – rozpočtové opatrenie č. 4/2022
Starostka obce predniesla zmeny rozpočtu 4/2022 - rozpočtové opatrenie č. 4/2022 na rok 2022
podľa priloženej tabuľky .
Starostka obce informovala prítomných, že z fondu miestneho rozvoja z roku 2022 boli vyplatené
pohľadávky fy STAVBY NITRA s.r.o., ROADTRANS Nitra s.r.o. a Žibrica s.r.o.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 40/2022

K bodu č. 8: Správa nezávislého audítora o vykonanom audite obce za rok 2021

Audit účtovnej závierky vykonala audítorská spoločnosť s.r.o. z Topoľčian. Na základe overenia
dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre
územnú samosprávu v znení neskorších predpisov skonštatovala, že obec konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 41/2022

K bodu č. 9: Protest prokurátora – Zrušenie VZN č. 4/2011 o vytváraní životného prostredia
a ochrane verejného poriadku v obci
V dňoch 20.6.2022 až 3.8.2022 bola vykonaná tunajšou prokuratúrou previerka zachovávania
zákonnosti obce Štitáre vo veci územnej samosprávy podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 5. Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to konkrétne vo vzťahu k VZN obce
Štitáre č. 4/2011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci. Zo strany
prokurátora bolo starostke obce oznámené, že vzhľadom na zistené nedostatky bol obci Štitáre
podaný protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení
neskorších predpisov.
Podľa § 27 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z.z., ak bol protest prokurátora podaný proti všeobecne
záväznému právnemu predpisu uvedenému v § 21 odsek 3 písmeno f) treťom bode a orgán verejnej
správy zistí, že protest je dôvodný, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od
doručenia protestu prokurátora, všeobecne záväzný právny predpis zrušiť alebo ho podľa povahy veci
nahradiť všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom, prípadne aj
s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
VZN č. 4/2011 o vytváraní životného prostredia a ochrane verejného poriadku v obci sa ruší.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 42/2022

K bodu č. 10: Informácia starostky o vykonaných personálnych zmenách v rámci organizačného
poriadku obce
Od marca 2022 nastali personálne zmeny na obecnom úrade, kde dohodou bol ukončený pracovný
pomer pani Nagyovej Valérie. Na pozíciu odbornej referentky bola prijatá Mgr. Jana Lackovičová.
Na technickom úseku po skončení pracovného pomeru Matya Jána bol prijatý Viktor Dallos.
V materskej škole po skončení pracovného pomeru pani Renáty Kišuckej bola prijatá Eva Suttová.
Pani riaditeľka materskej školy Mária Székelyová podala výpoveď a na miesto riaditeľky školy bola
prijatá Mgr. Gabriela Lajchová.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 43/2022

K bodu č. 11: Schválenie trvalého zabezpečenia manipulačného priestoru medzi hrobmi
a dažďovými záhonmi minimálne 3 m
Obec obdržala dotáciu od nadácie Pontis a z týchto finančných prostriedkov v priestoroch miestneho
cintorína vybudovala dlhodobo funkčné dažďové záhony, ktorých realizácia pomôže budovať
kvalitatívne lepšie vzťahy založené na ochrane prostredia a zdravia obyvateľov . Na základe toho bol
predložený návrh uznesenia o manipulačnom odstupe medzi hrobmi a dažďovými záhonmi kvôli
možnosti zabezpečenia prístupu ťažkej techniky pri prípadnom čistení alebo prehlbovaní záhonov
a úpravy zelene minimálne 3 m.
Tento bod bol prijatý uznesením č.44/2022
K bodu č. 12 : Rôzne
-

-

-

-

-

-

Obec podala projekt „Vybudovanie dažďových záhonov v obci Štitáre“ , ktorý bol úspešný
a od nadácie Pontis obdržala 2 999,-€. Vybudovanie je už tohto času vo finálnej fáze. Za čo sa
pani starostka obce poďakovala všetkým, ktorí sa na tomto krásnom projekte zúčastnili.
Obec obdržala od Ministerstva hospodárstva SR dotáciu 9 369,28€ za elektronabíjaciu
stanicu.
Obec uskutočnila prieskum trhu na projekčné práce. Spoločnosť V –statika vyhotovila
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie na pokračovanie ulice Viničnej
a Zámoyského a takisto je podaná žiadosť o územné rozhodnutie na pokračovanie ulice
Viničnej a ulice Zámoyského, ktoré sú v katastri vedené ako vinice. Po vydaní územného
rozhodnutia stavebným úradom sa tieto parcely vyjmú z pôdneho fondu na zastavanú
plochu a nádvorie.
Na dome smútku sa uskutočnilo viacero brigád, za čo sa pani starostka všetkým zúčastneným
poďakovala. Do 2 týždňoch by sa mala uskutočniť finálna fáza a to fasáda, kde pomoc
ponúkol pán Urbánek Aleš, za čo sa pani starostka poďakovala.
Pred obecnými dňami bola dokončená odstavná plocha pri cintoríne vysúťaženou fy Cesty.
Obec plánuje pripraviť projektovú dokumentáciu na chodník , ktorý by mal byť riešený od
ulice Jahodová po ulicu Ku Gáborke – k zastávke MHD.V najbližších dňoch bude zaslaná
pozvánka pre vlastníkov priľahlých nehnuteľností chodníka.
V sobotu 24.9.2022 sa uskutoční v spoločenskom dome výstava obecných umelcov pod
názvom „SPÁJANIE“. Výstava bude sprístupnená od 25.9.2022 do 29.9.2022.
ZO Csemadok Štitáre organizuje pamätný deň na počesť Zoltána Kodálya, ktorý sa uskutoční
1.10.2022 v Spoločenskom dome v Štitároch.
V rámci kultúrneho programu na počesť hudobného skladateľa Zoltána Kodálya sa dňa
1.10.2022 o 15.45 hod. uskutoční prezentácia leporela Tarka lepke/Pestrý motýľ/ od Viktora
Simeka.
Pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším“ obec dňa 16.10.2022 organizuje pre všetkých
seniorov posedenie v Spoločenskom dome v Štitároch.
Dňa 4.12.2022 obec plánuje Mikuláša v obci spojeného s varením kapustnice a vína.

Tento bod sa berie na vedomie.

K bodu 22 : Diskusia
V diskusii nevystúpil nikto.

K bodu 23: Záver
Starostka obce Štitáre poďakovala prítomným za účasť na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva
v Štitároch, poďakovala sa poslancom obecného zastupiteľstva za úsilie a prácu počas posledného
volebného obdobia.

Starostka obce : Valéria Kurucová
Overovatelia zápisnice : Katarína Kóšová
Ing. Daniel Pindeš

Zápisnicu vyhotovila : Erika Lacenová

