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

Z Á P I S N I C A Z 2. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
konaného dňa 24. júna 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

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

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

Na návrh poslankyne Valérie Kurucovej zapisovateľ zápisnice sa bude schvaľovať samostatne.
B)
Zapisovateľ zápisnice:

Valéria Nagyová

Tento bod bol prijatý uznesením č. 21/2020
K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia
A)
Poslanec Ing. Daniel Pindeš dopĺňa do rokovania nasledovné návrhy:
- Pod bodom č. 25) Odvolanie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcií Renátu Godárovú
- Pod bodom č. 26) Predkladanie obecnému zastupiteľstvu na schválenie každé čerpanie
finančných prostriedkov z rozpočtu obce od sumy 500,00 Eur
B)
Poslankyňa Valéria Kurucová dopĺňa do rokovania nasledovný návrh:
- Pod bodom č. 27) Zmeny a doplnky k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva
v Štitároch – Revízia č. 1
Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch bol schválený v plnom rozsahu aj s
doplnenými bodmi č. 25) Odvolanie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií
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verejných funkcií Renátu Godárovú, č. 26) Predkladanie obecnému zastupiteľstvu na schválenie každé
čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce od sumy 500,00 Eur a č. 27) Zmeny a doplnky
k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Štitároch – Revízia č. 1. Ostatné body programu sa
posúvajú vzostupne.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 22/2020
K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení z predošlého zastupiteľstva
Uznesenia z predošlého zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štitároch boli splnené až na uznesenia:
A) Uznesenie č. 6/2020 zo dňa 06.05.2020 - Odsúhlasenie žiadosti o zabezpečenie výstavby
verejného osvetlenia v rozsahu do 3 svietidiel na ulici Ku Gáborke
B) Uznesenie č. 11/2020 zo dňa 06.05.2020 - Odsúhlasenie žiadosti o vytýčenie cesty a zmeny
druhu pozemku parcely registra „C“ č. 1071/76, 1071/77, 1071/80, 1071/82, 1071/84, 1071/85,
1071/86 a „E“ 1009/1
C) Uznesenie č. 13/2020 zo dňa 06.05.2020 - Odsúhlasenie žiadosti o riešenie bezpečnosti zákruty
pri Dome smútku a úseku medzi spomenutou zákrutou smerom k ulici Jókayho
D) Uznesenie č. 15/2020 zo dňa 06.05.2020
Odsúhlasenie návrhov na zmenu predsedu a členov v jednotlivých komisiách
E) Uznesenie č. 16/2020 zo dňa 06.05.2020 - Zverejňovanie došlých faktúr naskenovaných na
www.stitare.sk
F) Uznesenie č. 17/2020 zo dňa 06.05.2020 - Schválenie návrhu predkladania obecnému
zastupiteľstvu na schválenie každé čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce od sumy
500,00 Eur
G) Uznesenie č. 18/2020 zo dňa 06.05.2020 - Predkladanie informácie obecnému zastupiteľstvu
o čerpaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce za každý štvrťrok
H) Uznesenie č. 19/2020 zo dňa 06.05.2020 - Umiestnenie veľkoobjemového kontajnera na drobný
stavebný odpad z areálu ČOV na prístupný obecný pozemok
Poslanec Michal Beňo doporučuje tento bod vrátiť na prejednanie stavebnej komisii pre doriešenie
technických možností ako aj umiestnenie.
I) Uznesenie č. 20/2020 zo dňa 06.05.2020 - Premiestnenie stĺpa verejného osvetlenia
z pozemku vlastníka Andrea Pakšiová
Poslankyňa Valéria Kurucová sa dotazuje, či geodetické zameranie hraníc susedného pozemku si
vykoná vlastník.
Starostka uvádza, že na základe dohody s vlastníkom susednej nehnuteľnosti, geodetické zameranie si
vykonajú na vlastné náklady.
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Poslankyňa Katarína Kóšová sa dotazovala, či sa práce na premiestnení stĺpa verejného osvetlenia
budú robiť súbežne s verejným osvetlením na ulici Ku Gáborke.
Starostka uviedla, že nie, nakoľko práce sú rozdielne a na ul. Pohranická pri premiestňovaní stĺpa je
potrebné použiť aj žeriav.
Uznesenie č. 65/2019 zo dňa 16.12.2019 - právne vysporiadanie podľa par. 11 ods. 4 písm. d) zákona
369/1990 zb. o obecnom zriadení. Zároveň žiadame prizvanie podielových spoluvlastníkov, ktorí majú
na ul. Kolíňanská vlastníctvo a to umožní prehľad, akou formou prevedú svoje vlastníctvo do
vlastníctva obce. Po dohode s vlastníkmi nehnuteľností zasahujúcich do cesty Kolíňanská, obec začne
vybavovanie týchto podielov do výlučného vlastníctva obce.
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie, že predmetný návrh bude samostatným bodom
rokovania č. 20.
J) Uznesenie č. č. 66/2019 zo dňa 16.12.2019 – rozšírenie spojov MHD č. 27. Starostka navrhuje
navýšenie čiastky na MHD za rok 2020 v sume 6.000,-€ z prebytku obce. Toto uznesenie sa
ruší nakoľko finančná čiastka je už schválená v rozpočte.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 23/2020

K bodu č. 5: Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Daniel Pindeš žiada o predloženie písomného stanoviska v čom je jeho návrh smernice
o verejnom obstarávaní iný voči existujúcej smernici.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uvádza, že máme enormne zvýšený objem komunálneho odpadu za rok
2019 v porovnaní s rokom 2018. Navýšenie je o 155 ton odpadu. Je potrebné apelovať na dodávateľa,
aby zabezpečili váženie nádob na komunálny odpad ako aj kontajnery. Obec sa rozširuje, ale nie až na
toľko, aby sme mali 40 % nárast v produkcii komunálnych odpadov. Je potrebné reálne vážiť komunálny
odpad.
Starostka uvádza, že kuka nádoby čierne sa nevážia. Máme podklady o vážení celkového
vyprodukovaného komunálneho odpadu za obec po každom odvoze. Navýšenie množstva odpadu je
z dôvodu jednorazového odvozu stavebného odpadu, ktorý vznikol pri výstavbe časti chodníka popri
Jeleneckej ulici v objeme 135 ton. Prihlásili sme sa u dodávateľa Envi Geos, aby naša obec bola medzi
prvými obcami, kde sa budú vážiť smetné nádoby na komunálny odpad aj z domácností, tak ako to beží
so separovaným odpadom.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že takýto stavebný odpad by si mal zabezpečiť odvoz stavebník
a narátať si to do celkových nákladov za dielo. Zbytočne nám narastá objem odpadov a potom to
navyšuje náklady občanov.
Poslanec Michal Beňo uvádza, že ako sa mohol tento odpad dostať do celkovej štatistiky. Apelujeme na
občanov, aby separovali. Poprosím o zabezpečenie stretnutia s pánom, nakoľko nechápem ako sa mohol
takýto odpad dostať do našej celkovej štatistiky. Toto by sme si mali vyjasniť, nakoľko dosť apelujeme
na ľudí ohľadne separácie a tvorbe odpadov. Riešime aj premiestnenie kontajnera na stavebný odpad.
Tento stavebný odpad nám veľmi skreslil výsledky.
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Starostka uviedla, že v našej obci máme veľmi nízke číslo čo sa týka separácie odpadu a to len 38 %.
Každá domácnosť má nádoby na separáciu aj napriek tomu sa nerealizuje dostatočne.
Poslankyňa Valéria Kurucová sa dotazovala, či hlavný kontrolór nenechal pre poslancov písomné
stanovisko k interpeláciám z predošlého zastupiteľstva. Ide o špecifikáciu zákona, ktorý hovorí, že
poslanci obecného zastupiteľstva sú v takom istom vzťahu ako zamestnanci obce.

K bodu č. 6: Odsúhlasenie Dohody o vykonaní verejného obstarania Mestom Nitra na Mestskú
hromadnú dopravu
Starostka informovala prítomných, že 31.12.2021 končí licencia s dopravcom ARRIVA Nitra na
mestskú hromadnú dopravu. Z tohto dôvodu Mesto Nitra vyhlási verejné obstarávanie na nového
dopravcu. Súčasťou verejného obstarávania na mestskú hromadnú dopravu je aj naša obec. Vykonala sa
porada s Mestom Nitra a 5 obcami do ktorých chodia autobusy MHD, na základe ktorej sme obdržali
zmluvu o vykonaní verejného obstarania na nového dopravcu. Každá jedna obec bude uzatvárať
samostatnú zmluvu s novým dopravcom, zmena dopravcu nastane od 01.01.2022. Na výdavkoch
verejného obstarania na dopravcu sa budú podieľať Mesto Nitra ako aj všetky obce podľa najazdených
km na území obce.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 24/2020
K bodu č. 7: Odsúhlasenie preklenovacieho úveru s Prima Bankou a.s. Nitra na základe Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074NR220171 z PRV SR
2014-2020 ,čo predstavuje 100% z celkových Oprávnených výdavkov z prostriedkov EPFRV –
34 737,29 Eur a prostriedkov ŠR SR _ 11 579,09 Eur na kamerový systém v obci
Starostka informovala prítomných, že o výzvu na nenávratné finančné prostriedky na kamerový systém
v obci sme sa uchádzali v roku 2015, kedy sme sa prihlásili do 3 výziev –asfaltovanie ulíc Jókayho a Pod
Žibricou v sume 100 tis. Eur – boli sme úspešní, na rekonštrukciu domu smútku v sume 100 tis. Eur –
neboli sme úspešní a na tretiu výzvu kamerový systém v sume 46 tis. Eur – boli sme úspešní.
Rozhodnutie o schválení dotácie na kamerový systém sme obdržali 01.07.2019 a následne 04.09.2019
bola podpísaná aj zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 074NR220171 ktorá je
zverejnená na web stránke obce. Tento projekt zahŕňa 12 kamier v centrálnej časti obce podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie. Riešili by sme aj výmenu starých analógových kamier z roku
2011.
Kamery sú nápomocné hlavne pri riešení priestupkov policajnými orgánmi pri objasňovaní
protizákonných konaní voči verejnému poriadku v obci. Naplánované umiestnenie je na lokality
verejného priestranstva, kde sa najviac zdržiava vo večerných hodinách a v čase voľna mládež aj z iných
obcí. Obec neprispieva žiadnou spoluúčasťou, úhrada v čiastke 46 361,00 Eur by prebehla
prostredníctvom preklenovacieho úveru.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že má názor na kamerový systém ku ktorému sa nechce vracať.
Nemyslím si, že okolo úradu hrozí nebezpečenstvo. Kamery majú byť rozložené aj v iných častiach
obce. Nie som za schválenie.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že v dobe koronavírusu, p. Remišová škrtá všetky výzvy. Som za
to, aby sme do tohto projektu nešli. V prípade, že by bol zrušený, obec bude musieť preklenovací úver
zaplatiť.
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Starostka uviedla, že ak je rozhodnutie a zmluva s obcou podpísaná, vymožiteľnosť práva na dotáciu
zostáva. Nevidím dôvod, aby nebola preplatená.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že je proti, nakoľko jedna kamera vychádza na 3 800,00 Eur a sú aj
lacnejšie.
Starostka uviedla, že súčasťou projektu je aj rozpočet, rozpis nákladov, ktorý obsahuje všetok materiál
ako aj práce, ktoré sa vykonajú, nejedná sa iba o samotné kamery.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že sa rieši projekt z roku 2016 a dotácia je aj na riešenie výmeny
starých analógových kamier.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že konzultoval uvedenú dotáciu aj s hlavným kontrolórom, ktorý
je taktiež názoru, aby sme v tejto dobe neriešili takýto výdavok, prípadne záväzok pre obec.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 25/2020

K bodu č. 8: Odsúhlasenie žiadosti Františka Péliho o odstránenie elektrického vedenia zo stĺpa
na parcele registra „C“ č . 1074/3
Starostka informovala prítomných o žiadosti p. Péliho na odstránenie elektrického vedenia verejného
osvetlenia zo stĺpa na parcele registra „C“ č. 1074/3, ktorý je jeho vlastníctvom.
Starostka uviedla, že predmetné elektrické vedenie verejného osvetlenia bude odstránené počas
realizácie rozšírenia verejného osvetlenia na ulici Ku Gáborke.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 26/2020
K bodu č. 9: Odsúhlasenie žiadosti MUDr. Tomáša Jankoviča na odkúpenie parcely registra „C“
č. 240/18, katastrálne územie Dolné Štitáre
Starostka informovala prítomných o obsahu žiadosti MUDr. Tomáša Jankoviča na odkúpenie časti
parcely registra „C“ č. 240/18 v katastrálnom území Dolné Štitáre. Odpredaj je možné riešiť vyhlásením
verejnej obchodnej súťaže na odpredaj.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že sme sa zhodli na tom, že nechceme predávať obecný majetok.
Navrhujeme formu dlhodobého prenájmu.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že dlhodobý prenájom na 20 -30 rokov ak si chce postaviť na
pozemku prístrešok pre autá potrebuje dlhodobý prenájom.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že by bola za odpredaj, za podmienky ponechania cesty o šírke 7
m pre bezpečnosť premávky a aby prístrešok nezasahoval do cestného telesa.
Starostka navrhla dlhodobý prenájom na 10 rokov za stanovených podmienok po dohode. Už aj
v minulosti bola požiadavka na odkúpenie a bola zamietnutá. Ďalej navrhla bezodplatný prenájom,
nakoľko sa žiadateľ bude starať o túto časť parcely.
Poslanec Michal Beňo navrhol odsunúť bod rokovania na prejednanie do stavebnej komisie aj so
stretnutím sa s MUDr. Jankovičom.
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MUDr. Jankovič uviedol, že mu vyhovuje dlhodobý prenájom aspoň na 10 rokov s možnosťou
predĺženia.
Audítor p. Lauro uviedol, na prenájom pozemku musí byť verejná obchodná súťaž, aby ste neporušili
zákon. To je to isté ako predaj majetku. Stopnite to. Musíte vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž.
Tento bod programu prijatý uznesením č. 27/2020 - odročenie
K bodu č. 10: Odsúhlasenie žiadosti o opravu príjazdovej cesty parcela registra „C“ č. 1151/17 na
Jahodovej ulici
Starostka informovala prítomných o prijatej žiadosti na opravu príjazdovej cesty na Jahodovej ulici
formou frézovaného asfaltu ako iné nespevnené komunikácie. Ďalej uviedla, že náklad na opravu
frézovaným asfaltom by bol v sume cca 1 500,00 Eur dodávateľsky.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že žiadosť podávala za občanov z Jahodovej ulice preto, lebo pani
starostka odporučila stavebnej komisii, aby prešetrila stav ulíc v obci a vytvorila plán údržieb do
budúcna. Obecné zastupiteľstvo sa doteraz zaoberalo ulicami ktoré majú podanú žiadosť. Mojim cieľom
bolo vytvorenie plánu na údržbu ciest, aby sa každý rok upravila niektorá cesta.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že žiadosti je veľa, musíme postupovať podľa žiadostí a ich
priorít. Cesty sú na 80 % v dezolátnom stave. Poslankyňa Katarína Košová sa vyjadrila, že chcú asfalt.
Tento rok by sme mali byť opatrní s financiami hlavne kvôli Covidu. Zastupiteľstvo ako aj stavebná
komisia má vedomosť potreby riešiť bezpečnosť a alokovať všetky finančné prostriedky na chodníky.
Nie som proti oprave cesty. Je nejaký frézovaný asfalt, treba nim diery opraviť, aby cesta bola prejazdná.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, nikdy som sa nevyjadrila že máme záujem o asfalt. Vyjadrila som
sa, že by bol ideálny asfalt, nakoľko máme zložené všetky inžinierske siete. Po týchto dažďoch sú veľké
výmole a preto som žiadala len opravu cesty. Doporučujem investovať do opráv všetkých ciest nakoľko
sú mnohé v havarijnom stave i napriek tomu, že je potrebné šetriť financie.
Starostka uviedla, je mojou úlohou starať sa a zveľaďovať majetok obce aj cesty, zodpovedám za
havarijný stav, po veľkých dažďoch je potrebné riešiť opravy ciest. Je mojou úlohou riešiť havarijný
stav a zabezpečiť opravu bez ohľadu na covid, financie na to musíme nájsť. Podarilo sa nám zabezpečiť
5 nákladných aut 17 t. frézovaného asfaltu na úpravu ulice Pod Horou a následne je potrebné riešiť
ďalšie ulice na základe harmonogramu zo stavebnej komisie. Navrhujem čiastku 1 500,00 Eur
odsúhlasiť na zakúpenie ďalšieho frézovaného asfaltu ak bude takáto možnosť. Alebo sa to bude riešiť
na ďalšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, ak odsúhlasíme Jahodovú ulicu, na predošlom zastupiteľstve sme
odmietli Fábryho ulicu a po dažďoch je aj táto vymytá, je potrebné riešiť postupne všetky ulice.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, použime materiál ktorý momentálne máme, ak z neho niečo
zostane môžu sa zaplátať diery na ostatných uliciach. Zatiaľ nevidím dôvod, aby sme navyšovali
prostriedky na niečo, keď nevieme koľko toho materiálu bude treba. Navrhujem to odsunúť.
Poslanec Michal Beňo uviedol, rozpočet má svoje limity, každý poslanec má svoje priority. Ulice sa
zmapujú a spraví sa plán riešenia. Nie som zástancom toho, aby sa na každom zastupiteľstve riešila
každá žiadosť a rozhadzovať 1 tis., 2 tis. Eur. V minulom roku prišla taká idea, pomôcť Viničnej ulici
kde suma bola cez 4 tis. Eur., nebolo to vysúťažené, bolo to robené na rýchlo a v lokalite kde
naďalej prebieha výstavba. Takáto cesta bude do roka zdevastovaná. Preberieme to v stavebnej komisii
a nastavíme ekonomický model, ktorý bude dlhodobo udržateľný. Máme aj iné priority. Akceptujem
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žiadosť, ale je to na ďalšiu debatu. Je potrebné riešiť aj kde nám voda vniká na ulice a začať riešiť
problém tam.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, mojim úmyslom bolo presunúť túto záležitosť do stavebnej
komisie. Chcem termín kedy sa tým začne komisia zaoberať.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, už sme hovorili, že sa tomu budeme venovať, ale tých tém v
stavebne komisii je veľa. To sú veci s ktorými sa denno-denne stretávame a budeme sa tým zaoberať.
Pre najbližšie zasadnutie sa môže pozvánka zavesiť na web a môžu sa zúčastniť aj ľudia stavebnej
komisie.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, žiadosť som podala, nakoľko sa hovorilo, prečo sa rieši ulica na
ktorú nie je žiadosť.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, podstata veci sa naplnila, keď sme sa dozvedeli, že frézovaný
asfalt je k dispozícii, hneď sme sa 4 poslanci z 5 stretli, prešli sme si obec, každú jednu ulicu a dohodli
sme sa, že v momentálnej situácii je ulica Pod Horou v najhoršom stave a preto sa odsúhlasila. Dohodli
sme sa na prvej priorite ulica Pod Horou a druhej priorite ulica spojovacia medzi Ku Gáborke a Jókayho
po zameraní a vytýčení cesty. O iných uliciach sme sa nebavili.
Starostka navrhuje stretnutie poslancov a členov stavebnej komisie, aby predložili návrh harmonogramu
opráv nespevnených komunikácií.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 28/2020

K bodu č. 11: Odsúhlasenie uznesenia na vybudovanie Pamätnej tabule pre padlých občanov
z našej obce za I. a II. svetovej vojny na miestnom cintoríne
Starostka informovala o návrhu poslankyne Kataríny Kóšovej na vybudovanie Pamätnej tabule pre
padlých občanov z našej obce za I. a II. svetovej vojny na miestnom cintoríne presunom finančných
prostriedkov z kultúry.
Starostka dodala, že sa vykonal cenový prieskum na pamätnú tabuľu o veľkosti 120 x 80 cm v sume
1 600,00 Eur.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, budúci rok sa uchádzajme o finančný príspevok, dotáciu. Na
vybudovanie chodníkov bude treba každé euro.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že peniaze z rozpočtu kultúry sa nedajú použiť na cesty.
Starostka uviedla, že občan, ktorý býva v obci – lokal patriot si ctí svojich predkov.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že je to pekná myšlienka, bola som aj ja jeho navrhovateľom,
počkajme si na grant. O prieskume sme nevedeli. Kde bude umiestnená, z čoho bude vyrobená, či bude
potrebné stavebné povolenie, neviem sa k tomu vyjadriť. Počkajme si na granty.
Poslanec Michal Beňo uviedol, v súvislosti s Covidom príde k radikálnym škrtom v rozpočtoch obcí
a miest. Nemám s touto myšlienkou žiadny problém. Budem hľadať v rozpočte úspory, aby bol budúci
rok čo najlepší. Budem hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 29/2020
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K bodu č. 12: Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Starostka informovala prítomných o pláne práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 30/2020
K bodu č. 13: Správa nezávislého audítora
Starostka informovala prítomných o obsahu správy nezávislého audítora.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 31/2020
K bodu č. 14: Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a k auditu za rok 2019
Starostka informovala prítomných o obsahu stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
a k auditu za rok 2019.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 32/2020

K bodu č. 15: Odsúhlasenie záverečného účtu obce Štitáre za rok 2019
Starostka informovala prítomných o záverečnom účte obce Štitáre za rok 2019, ďalej informovala, že
v lehote pripomienkovania, neboli prijaté žiadne písomné pripomienky.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš navrhol, aby obec do budúcna pred samotným vyvesením a zverejnením
záverečného účtu prerokovala vopred túto problematiku s poslancami obce, nakoľko môžeme mať
k tomu čo povedať. Chceme mať možnosť na túto tému hovoriť.
Poslanec Michal Beňo uviedol, dostali sme tieto podklady 9.6., čo je asi dva týždne, do toho sa
pripravovalo obecné zastupiteľstvo, bolo potrebné si naštudovať veľké množstvo materiálov. Obec má
povinnosť schváliť ho do konca júna, a môže tak urobiť aj skôr. Pani starostku sme vyzvali, aby sme si
záverečný účet riešili skôr, nakoľko sa dostávame do veľkej časovej tiesni. V záverečnom účte sú veci
o ktorých chceme hovoriť a pracovať s nimi. To bola z mojej strany taká prosba. Chcem, aby sme si
stanovili nejaký termín.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 33/2020

K bodu č. 16: Odsúhlasenie vyúčtovania náhrady straty za rok 2019 na MHD č. 27 predloženého
dodávateľom služieb ARRIVA Nitra, a.s.
Starostka informovala prítomných vyúčtovaní náhrady straty za rok 2019 na MHD č. 27 dodávateľom
služieb ARRIVA Nitra, a. s. v sume 10 054,76 Eur. Celkové náklady – strata na MHD za rok 2019 činí
20 054,76 €.
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Tento bod bol prijatý uznesením č. 34/2020

K bodu č. 17: Odsúhlasenie žiadosti občanov o vybudovanie parkoviska na cintoríne
Starostka informovala prítomných, že obec s týmto zámerom pracujem už 4 roky. Je vypracovaná
projektová dokumentácia s rozpočtom PHZ 20 tis. Eur, zohnali sme materiál- dlažbu zadarmo
a krvopotne sme čistili. Suma za materiál je na rozpočtovaná na sumu 5 tis. Eur. Je potrebné vykonať
verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Obec do vlastníctva vykúpila pozemok na parkovisko
v predchádzajúcom volebnom období pre občanov, ktorí nakupujú v miestnom obchode na
odbremenenie parkovania pred obchodom, pre občanov navštevujúcich kostol, cintorín ,nakoľko
priestor pred obchodom blokujú autá pre otáčanie sa autobusu..
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, je potreba riešiť parkovisko, ale som presvedčený, že sú aj
lacnejšie možnosti realizácie parkovísk. Som za investovanie do chodníkov, to je pre mňa priorita,
bezpečnosť.
Poslanec Michal Beňo uviedol, nie som proti parkovisku, je však riešené betónovou plochou. Som za
zelené riešenie parkoviska, je šetrnejšie k prírode, lacnejšie a rieši aj problém s vodou. Navrhujem tento
bod odsunúť do stavebnej komisie na diskusiu širšej verejnosti.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, bavili sme sa o parkovisku viac krát, zohnala sa dlažba, ktorú
sme čistili, je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž a môžeme sa dostať aj pod 20 tis. Eur. Som za to, aby sa
parkovisko riešilo.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, som názoru, že parkovisko je potrebné, ale nie takto narýchlo.
Zámkovú dlažbu môžeme použiť aj na iný účel. Som za zelené a predovšetkým lacnejšie riešenie. Na
prebytok si dávajme pozor, toto zastupiteľstvo mi príde, že je o rozhadzovaní. Ešte nevieme ako bude
do konca roka a mi tu hazardujeme s obecnými peniazmi. Musíme si premyslieť kam tie peniaze pôjdu.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že riešime bezpečnosť pre chodcov v strede obce, a všetci vieme
aký je nebezpečný stred obce. Ak chceme riešiť stred obce, musíme tú dopravu niekde odkloniť. Tak
načo sa vypracovával projekt, keď sa nedotiahne.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, chodník je prioritnejší ako príležitostné parkovisko, kedy chceme
tento chodník dobudovať, ak hádžeme sumy v tisícoch Eur z rozpočtu obce.
Starostka uviedla, všetky investičné akcie v obci sa robia z dotácií. Nie je možné, aby na základe
vypracovaných štúdií obec z prijatých daní a podielových daní také financie ušetrila na chodník,
preferujem taktiež vybudovanie parkoviska.
Tento bod programu bol prijatý uznesením č. 35/2020.

K bodu č. 18: Odsúhlasenie Zmluvy na JPU (jednoduché pozemkové úpravy) v lokalite G
UP za vysúťaženú sumu 31 500,-€
Starostka informovala prítomných, že na návrh poslancov Ing. Daniela Pindeša a Valérie Kurucovej
pred decembrovým zastupiteľstvom bola lokalita G podľa územného plánu zaradená na spracovanie
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Jednoduchých pozemkových úprav (JPU). Zároveň sa vyjadrila na decembrovom zastupiteľstve, že
súhlasí s JPU za predpokladu, že to budú hradiť vlastníci pozemkov z lokality G. Nesúhlasila s tým,
aby celé zmeny hradila obec. Je za to, aby obec hradila len vstupné náklady, s sume približne do 2 tis.
Eur.
Starostka ďalej informovala, že bola vysúťažená firma z Trenčína. Po Covide sa uskutočnilo stretnutie
medzi obcou, poslancami a pracovníkmi Okresného úradu Nitra, pozemkový odbor a vysúťaženou
firmou. . Boli sme informovaní Okresným úradom Nitra, pozemkový odbor, že zmluvu musí podpísať
obec a prevziať na seba záväzok v sume 31 500,00 Eur. Obec nemôže uhradiť z rozpočtu takúto sumu.
Vznikla dohoda s rozdelením záväzku na tri roky, ako aj dohoda o znížení vstupných nákladov z 10 %
na 5% . Vstupné náklady 5 % z celkovej sumy obec je povinná uhradiť aj vtedy, keď vlastníci
neodsúhlasia JPU ,t.j. ak nedôjde k dohode aspoň 51 % vlastníkov pozemkov v lokalite G.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že čo povedala pani starostka je pravda. Po podpísaní zmluvy
s vysúťaženou spoločnosťou je potrebné uhradiť 5 % z celkovej zmluvy. O zaradení tejto lokality na
výstavbu rozhodlo predošlé zastupiteľstvo. Toto je lokalita ktorá zostala zničená, nakoľko mnohý
vlastníci okrem tých ktorí sú na ul. Pri kaplnke nemajú elektriku a možnosť prístupu pre prípadnú
výstavbu na pozemkoch. Ďalšou prioritou je vytvorenie komunikácií, nakoľko územný plán rieši len
jednu, nakoľko viac komunikácií nemôže vyúsťovať na štátnu cestu. Celková plocha lokality je 12 ha
a ďalšie 4 ha sú funkčne určené na chatovú oblasť. Ak to v tomto momente odsúhlasíme, pani starostka
by podpísala zmluvu s vysúťaženou spoločnosťou, následne by sa riešilo zhromaždenie s vlastníkmi.
Zástupca spoločnosti by odprezentoval vlastníkom celkovú situáciu a obec by bola len v pluse. Vznikli
by pekné prístupové komunikácie, zelené pásmo, chodníky ako aj výbočisko pre MHD.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, že napadá každého kde zoberieme 31 500,00 Eur. Obec si vrátenie
finančných prostriedkov môže vyriešiť navýšením poplatku za rozvoj v tejto lokalite.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, bola som za, ale časom po rozhovore s ľuďmi som zostala
nerozhodná, nakoľko sa mi vynárali otázky, či máme všetko ošetrené s budovaním inžinierskych sietí.
Vlastníkom zaberieme pozemky na cesty, zvýšime poplatky, čo od nás budú potom požadovať.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že ani jedna iná lokalita ktorou sa rozšíril územný plán od roku
2012, obec nedopomohla s inžinierskymi sieťami. Mne ide o to, aby vznikla jedna lokalita
s kompletným vybudovaním komunikácií, zelených pásov, chodníkov. Potom sa vlastníci na iných
lokalitách medzi sebou hádajú.
Poslanec Michal Beňo uviedol, územný plán je jeden zo silných nástrojov obce ako môže zmysluplne
prispieť k rozvoju. Obec sa začala dramaticky až nekontrolovateľne rozširovať, niektoré lokality sa
zastavajú veľmi nešťastne. Územný plán je nástroj pre obec ako aj pre poslancov aby zamedzili
zoškaredeniu obci a zmeny jeho rázu.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, táto lokalita G z územného plánu je najrozdrobenejšia zo všetkých
lokalít ktoré v obci sú. Touto komasáciou pozemkov, by došlo k sceleniu podielov jednotlivých
vlastníkov do väčších jednotných pozemkov.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, ak sa 51 % vlastníkov nedohodne, obec musí aj tak zaplatiť 5%
z ceny. 31 500,00 Eur sa rozloží na akú dlhú dobu, či zaťažíme aj ďalšie volebné obdobie.
Starostka uviedla, vidím v tom pozitívum doriešenia právnych vecí a doriešila by sa rozparcelovanie
komunikácií podľa územného plánu. Negatívum vidím v tom, ak sa nedohodne 51 % vlastníkov
stratíme financie. Dohody medzi vlastníkmi bude prejednávať vysúťažená firma.
Tento bod programu bol prijatý uznesením č. 36/2020.
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K bodu č. 19: Odsúhlasenie prezentácie štúdia na vybudovanie chodníkov v obci pozdĺž ulice
Jelenecká, ktorá bude prerozdelená na jednotlivé etapy.
Starostka informovala prítomných o pracovnom stretnutí s projektantom p. Výbochom a poslancami
obecného zastupiteľstva, ktorý informoval, že na základe požiadaviek obce spracoval štúdia
realizovateľnosti vybudovania chodníkov v obci pozdĺž ulice Jelenecká. Celková dĺžka chodníka od
Slnečnej ulice v smere na Kolíňany po odbočku k p. Mentovi je približne 1,4 km. Projekt je rozdelený
do 7 jednotlivých etáp, ktoré riešia rozdelenie, majetko-právne vysporiadanie, technické riešenie.
Následne podľa priority niektorej etapy sa zadá požiadavka verejného obstarania na projektovú
dokumentáciu a následne sa musí riešiť stavebné povolenie. Predbežné náklady rozpočtu podľa štúdia
sú 460 tis. Eur bez projektovej dokumentácie.
Starostka ďalej uviedla, nepreferujem len tento zámer, je potrebné riešiť priebežne aj ostatné veci, ako
aj bezpečnosť ciest. V budúcnosti sa obecné zastupiteľstvo rozhodne o prioritách chodníka.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 37/2020

K bodu č. 20: Odsúhlasenie právnych prevodov a s tým spojených nových geometrických plánov
ulice Kolíňanská
Starostka informovala prítomných, že právne prevody parciel č. 934/4, 932/2 a 920/59 (vo vlastníctve
p. Blehová, p. Lážek, p. Andel a p. Vinohradský) pod komunikáciou na ul. Kolíňanská sa riešia od
minulého roka. Vlastníci súhlasia s prevodom na obec formou darovacej zmluvy za podmienky, že obec
dá vyhotoviť geometrický plán na odčlenenie parciel pod miestnou komunikáciou ul. Kolíňanská. Dvaja
z vlastníkov majú na parcelách vecné bremeno v prospech banky. Pokiaľ tieto vecné bremená budú
figurovať na parcelách, obec nemôže schváliť ani podpísať darovaciu zmluvu na prevod vlastníckych
podielov na základe geometrického plánu na obec.
Poslanec Michal Beňo uviedol, že sme sa dohodli, že obecný úrad spraví stretnutie s vlastníkmi a tam
sa dohodne ako sa bude postupovať. Poprosím o zorganizovanie stretnutia s vlastníkmi do 31.08.2020
aj so zástupcami obce a tam si rozoberieme celú tému a dohodneme sa na riešení.
Starostka uviedla, že stretnutie s každým vlastníkom sa už zrealizovalo postupne podľa možností aj
počas Covidu. Jeden vlastník mal termín do 31.3.2020 na možnosť realizácie prevodu, a jedna
vlastníčka medzitým zomrela, čakalo sa na dedičské konanie. V súčasnosti je v štádiu riešenia
geometrický plán, nakoľko z ich strany došlo k zmene na jednej parcele.
K zmluve bolo potrebné vypracovať geometrický plán. Súhlas bol daný každým jedným vlastníkom.
Hovorila som s každým jedným vlastníkom. Stretnutie nie je potrebné, nakoľko právne prevody rieši
obec. Je potrebné dať vypracovať geometrický plán, dať ho zavkladovať a následne riešiť zmluvu.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, aby boli do zameriavania a vytyčovania zahrnuté aj ďalšie parcely
pozdĺž Kolíňanskej ulice vo vlastníctve p. Hörika, p. Ficovej a ostatných.
Starostka uviedla, parcely ktoré majú bývajúci občania ohradené na ul. Kolíňanská, nie je možné
zahrnúť do vysporiadania, nakoľko figuruje na týchto parcelách aj SPF. Od začiatku sme hovorili len
o dvoch parcelách.
Tento bol bol prijatý uznesením č. 38/2020
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K bodu č. 21: Odsúhlasenie žiadosti Lesy SR o odstránenie nelegálnej skládky odpadu
Starostka informovala o prijatej žiadosti od Lesy SR na odstránenie nelegálnej skládky odpadu
v katastrálnom území Dolné Štitáre v časti nad ulicou Pod Horou, kde je vyvezený odpad všetkého
druhu. Občania dostávajú informáciu do schránok ako sa nakladá s odpadmi na území obce Štitáre. Tieto
čierne skládky zo zákona musí riešiť obec. Máme personálny nedostatok na obci s údržbárom, preto
dávam otázku kto to bude riešiť.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, že je to potrebné riešiť brigádou a nech pomáhajú tí, ktorí bývajú
v tejto lokalite. Sú to zdroje z okolitých domov.
Starostka uviedla, že je potrebné objednať kontajner a vyzvať aj všetkých občanov, ktorí bývajú v tejto
lokalite.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, je potrebné to vopred pozrieť, nakoľko ja som tam bola a videla
som tam len konáre. Na fotke je vidieť, že je tam toho veľa, ale ja som tam dnes nevidela nič.
Poslanec Michal Beňo uviedol, zoberiem si to na starosť, pôjdeme si to pozrieť a navrhneme nejaké
riešenie, keďže som predseda komisie životného prostredia. Termín na odstránenie čiernej skládky
brigádou je do 31.7.2020 (na žiadosť poslanca Michala Beňa bol termín posunutý do 31.08.2020).
Tento bod bol prijatý uznesením č. 39/2020
K bodu č. 22: Odsúhlasenie návrhu uznesenia poslanca Pindeša na zverejňovanie stavebných
povolení
Starostka informovala prítomných o návrhu poslanca Ing. Daniela Pindeša na zverejňovanie stavebných
povolení na webovej stránke obce.
Starostka uviedla, stavebné povolenia patria medzi prenesené kompetencie zo štátu na obec. Platné
stavebné povolenia sa nemôžu zverejňovať. Zverejňujú sa len stavebné povolenia, kde je viac
účastníkov konania a využije sa inštitút verejnej vyhlášky, po dobu 15 dní.
Poslanec Ing. Daniel Pindeš uviedol, veľa krát sa stáva, že upravené cesty sú zdevastované stavebnou
činnosťou a občan ani nevie na koho sa má obrátiť ak sa chce ísť na obecný úrad sťažovať. Ide o to, aby
bol stavebník vypátrateľný a mohol sa upozorniť na to, aby si po sebe upratal a neznehodnocoval obecný
majetok.
Starostka uviedla, ak to má slúžiť pre poslancov, tak prehľad majú k dispozícii na obecnom úrade
k nahliadnutiu.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že sa jej to zdalo ako dobrý nápad. Obvolala si niektoré stavebné
úrady a starostov, boli veľmi opatrní vo vyjadrovaní k zverejňovaniu takýchto údajov, nakoľko je to
vec, ktorá sa netýka verejnosti, ale len osoby žiadateľa a stavebného úradu. Chcem poprosiť obecný
úrad, aby apeloval na stavebníkov a upozorňoval ich na povinnosť mať stavebné povolenie umiestnené
na viditeľnom mieste.
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Starostka ďalej uviedla, z dikcie stavebného zákona vyplýva, že stavebné povolenie sa oznamuje
rovnakým spôsobom ako začatie stavebného konania. Čiže v zmysle ust. § 36 ods. 1 stavebného
zákona ,,Stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym
účastníkom....“ Zákon neustanovuje povinnosť stavebného úradu zverejňovať stavebné povolenie.
Stavebný úrad má povinnosť oznámiť obsah stavebného povolenia zákonom vymedzeným subjektom,
teda dotknutým orgánom a účastníkom územného konania.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, ak by sa neporušil žiadny zákon, toto by bolo vhodné aj pre
opomenutého účastníka konania, suseda, ktorý sa vyzná v parcelných číslach (meno, priezvisko a iné
osobné údaje nechceme aby sa zverejňovali), prípadne pre zistenie čiernych stavieb. Ja si myslím, že je
to úplne transparentné a zabráni to tomu, aby sa nestavalo bez stavebných povolení.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 40/2020

K bodu č. 23: Odsúhlasenie rozpočtových opatrení na verejné priestranstvo – na materiál a na
služby (Vjazd ku Gáborke)
Starostka informovala prítomných o dlhodobom riešení tejto situácie s úpravou vjazdu na ulicu Ku
Gáborke od septembra 2019. Na návrh poslanca Ing. Daniela Pindeša v súčinnosti so stavebnou
komisiou bol prijatý tento návrh na vybudovanie vjazdu, aby bol bezpečný. V predošlom uznesení sa
schválilo, že stavebná komisia pripraví technické riešenie a predloží predpokladané náklady na
realizáciu a starostka zabezpečí stanovisko Regionálnej správy ciest Nitra. V decembri sa zakúpil
materiál v sume 432,00 Eur. Po obhliadke RSUC Nitra sa vyjadrilo, že nebude rigol prehlbovať,
nakoľko je plný kalov. Následne poslanec Ing. Daniel Pindeš ma požiadal, aby som ohlásila firmu,
ktorá nám robila odvodnenie ul. Jókayho, čo by stálo vyčistenie a prehĺbenie rigolu. Vyskytol sa nám
problém s vytýčenou susednou parcelou označenou kolíkom vo vlastníctve Jozefa Magu, ktorá zasahuje
až do rigolu. Po osobnom rozhovore s manželmi Magovími, vyplynula z ich strany požiadavka na
vytýčenie hranice ich pozemku a vyznačenie kolíkom.

Starostka ďalej uvádza, aby sa zrealizovala úprava vjazdu a potom sa vytýči hranica, aby bola
doriešená bezpečnosť vjazdu. Realizácia sa uskutoční až po opätovnom jednaní s manželmi Magovími.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 41/2020

K bodu č. 24: Odsúhlasenie VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Štitáre
Starostka informovala prítomných o prijatých dvoch písomných pripomienkach od poslankyne Valérie
Kurucovej:
1/ v prevádzkovom poriadku sa nemajú uvádzať žiadne ochranné pásma, tieto sa majú schvaľovať vo
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN)
2/ zníženie poplatkov za nájom hrobových miest
Starostka uviedla, keďže sa prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje formou VZN, tak je to
v poriadku s uvedením ochranného pásma. V roku 2011 sa schvaľovali poplatky za nájom hrobových
miest na obdobie 10 rokov. Na rok 2020 máme narozpočtovaný príjem za hrobové miesta. Znížením
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poplatkov prídeme o príjem do rozpočtu z 5 tis. Eur na 3 tis. Eur. V tomto roku nám končí 10 ročné
obdobie väčšine nájomných zmlúv.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, už v roku 2011 som ako občan bola proti týmto poplatkom, aby
sme na mŕtvom zarábali.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, ja by som bola za to, aby občania neplatili vôbec. Vzhľadom na
to, že obec zabezpečuje kosenie, majú k dispozícii obecnú vodu a v prevádzkovom poriadku je napísané,
že každý by si mal kosiť okolo vlastného hrobu. Ľudia to nerobia. Tým pádom sú poplatky ideálne na
to, aby si zaplatili za služby, ktoré by mali robiť. Nájomné za rok činí napr. za dvojhrob 3,00 Eur.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 42/2020

K bodu č. 25: Odvolanie predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov Renátu Godárovú
Starostka informovala prítomných o návrhu poslanca Ing. Daniela Pindeša o odvolaní poslankyne
Renáty Godárovej z funkcie predsedkyne komisie na ochranu verejného záujmu.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, tomu to sme sa venovali už v predošlom zasadnutí, pripravila
som úradný záznam zhrnutie v bodoch: „Cit. Bod 1.) prvý krát boli členovia vyzvaný 18.4.2020 na
zasadnutie komisie na ochranu verejného záujmu, členka p. Kurucová sa vyjadrila 20.4.2020
odvolávajúc sa, že máme čas do 30.4.2020, nakoľko termín na odovzdanie majetkového priznania
v zmysle ústavného zákona 357/2004 Z. z. sa novelizoval zákonom č. 66/2019 Z. z.. Bod 2.) druhý krát
11.5.2020 som písomne zvolala zasadnutie na termín 20.5.2020 o 17:00 hod. na email bolo odpovedané
14.5.2020. Členka komisie p. Kurucová sa odmietla zúčastniť s odvolaním, že čaká na vyjadrenie od
právnika, k tomu sa vyjadril aj ďalší člen komisie p. Pindeš, že počkáme na vyjadrenie. Preberací
protokol bol odovzdaný 27.3.2020 spolu s obálkou majetkových priznaní.“
Hlavný kontrolór bol proti odvolaniu, nakoľko už majetkové priznania boli protokolárne odovzdané.
I napriek tomu súhlasím s odvolaním, všetky podklady sú k dispozícií, len to treba dotiahnuť.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, že predsedkyňa komisie prevzala oznámenie, otvorila a jej obsah
bol zverejnený na webovej stránke obce, čím porušila zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcii verejných funkcionárov. Pán hlavný kontrolór sa nám vyhrážal prokuratúrou za to, že bolo
pripravené uznesenie na zmenu predsedu, že nemám školenie GDPR a to, že pani starostka zverejnila
majetkové priznanie, ktoré vyplýva z tohto zákona bez toho, aby ho komisia skontrolovala, skonštatoval,
že žiada nápravu a to stiahnutie z webu. Oznámenie podáva starosta obce komisii obecného
zastupiteľstva. Ďalej uviedla, že predmetná komisia nemusí mať predsedu, preto navrhuje do komisie
nového člena na základe výsledkov volieb poslanca Michala Beňa v poradí s najvyšším počtom hlasov.
Starostka uviedla, že zverejnila na webovej stránke svoje majetkové priznanie, odovzdala ho
predsedkyni komisie v čas protokolárne, aby bol doklad o odovzdaní. Na podnet hlavného kontrolóra
som majetkové priznanie stiahla z webovej stránky.
Vladimír Špánik - ZO MOS uviedol, je osobným rozhodnutím starostky, či zverejní svoje majetkové
priznanie.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 43/2020
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K bodu č. 26: Odsúhlasenie návrhu poslanca Ing. Daniela Pindeša predkladanie obecnému
zastupiteľstvu na schválenie každé čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce od sumy
500,00 Eur
Starostka informovala o opakovanom návrhu poslanca Ing. Daniela Pindeša predkladanie obecnému
zastupiteľstvu na schválenie každé čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce od sumy 500,00
Eur. Ďalej uviedla, že predložila návrh na uznesenie o informovaní poslancov o čerpaní finančných
prostriedkov z rozpočtu od sumy 500,00 Eur, nakoľko obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet
v decembri 2019 na rok 2020, ktoré sú vlastne bežné výdavky na chod obce. Je protizákonné, aby
obecné zastupiteľstvo opätovne schvaľovalo v rozpočte bežné výdavky.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 44/2020
K bodu č. 27: Odsúhlasenie návrhu poslankyne Valérie Kurucovej Zmeny a doplnky
k Rokovaciemu poriadku obecného zastupiteľstva v Štitároch - Revízia č. 1
Starostka informovala o návrhu poslankyne Valérie Kurucovej Zmeny a doplnky k Rokovaciemu
poriadku obecného zastupiteľstva v Štitároch - Revízia č. 1. Ďalej uviedla, stanovenie maximálneho
počtu bodov rokovania 15, ako aj dĺžku trvania obecného zastupiteľstva maximálne 2 ½ hod.
Takáto dikcia nie je možná je protizákonná.
Poslankyňa Katarína Kóšová uviedla, že je za to, aby sa body programu prejednávali na pracovných
poradách a dohodli sa vopred. Tie body o ktorých je potrebné, aby občania vedeli, tie na zasadnutí
rozvinúť.
Poslankyňa Renáta Godárová uviedla, stretávame sa na pracovných poradách, kde si veci preberieme,
tak sa zasadnutie zrýchli, nie je potrebné na zasadnutí rozvádzať niektoré body, stačí len hlasovať.
Poslankyňa Valéria Kurucová uviedla, môžeme sa stretať na zasadnutiach každý mesiac, alebo každý
druhý.
Starostka navrhla odročenie bodu programu schválenie Zmien a doplnkov k Rokovaciemu poriadku
obecného zastupiteľstva v Štitároch – Revízia č. 1, z dôvodu predloženia 2 dní pred zastupiteľstvom,
keď v Rokovacom poriadku je odsúhlasené, že materiály do rokovania sa odovzdávajú 15 dní pre
termínom konania zastupiteľstva a tento materiál je rozsiahly.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 45/2020
K bodu č. 28: Rôzne
Starostka informovala prítomných:
a) Slovenská pošta – prijatie oznámenia pracovného úrazu poštárky bez finančného vyrovnania
b) Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov s účinnosťou od 1.6.2020 elektronicky , pracuje na tom
obec ako samospráva do konca roka 2020
c) 01.09.2020 obec bude pokračovať podľa odsúhlaseného harmonogramu kultúrno
spoločenských akcií, podľa opatrení ÚVZ SR – 05.09.2020 guláš
d) Odsúhlasenie výdavkov na práce súvisiace s úpravou ulice Pod Horou frézovaným asfaltom vo
výške 720,00 Eur
Tento bod bol prijatý uznesením č. 46/2020
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K bodu č. 29: Diskusia
V diskusii vystúpili so svojimi príspevkami k bodom rokovania:
- Poslanci
- Občania: p. Pócsik, p. Kuťka, p. Maga, p. Magová, p. MUDr. Jankovič, p. Beňová, p. Czaková,
p. Presinszky
- p. Špánik – ZO MOS
Obecné zastupiteľstvo v Štitároch berie na vedomie informácie tak, ako odzneli v bode Diskusia.

K bodu č. 30: Záver
Starostka poďakovala prítomným za účasť a 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Štitároch ukončila.

Starostka obce:

Ing. Zuzana Vinkovičová

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

Overovatelia:

Valéria Kurucová

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

Renáta Godárová

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

Zapísala:

Valéria Nagyová

V Štitároch, dňa:

24.06.2020

Vyvesené:
Zvesené:

00.00.2020
00.00.2020
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