Obec Štitáre, Pri prameni 125/14, 951 01 Štitáre

Oznámenie
o konaní 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Štitáre,
ktoré sa uskutoční dňa 09.12.2020 v Štitároch
Starostka obce Štitáre v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje konanie 5. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 09. 12. 2020 t. j. (v stredu) v Spoločenskom dome v
Štitároch.
Začiatok zasadnutia je stanovený na 17.00 hod.

Na základe Opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva SR pod sp.zn.:
OLP/7694/2020 dňa 30.09.2020, je aj naďalej potrebné dodržiavať pri vstupe do
budovy a v jej priestoroch sprísnené bezpečnostno-hygienické opatrenia:
- do budovy je možné vstúpiť len s ochranným rúškom,
- pri vstupe do budovy je potrebné vydezinfikovať si ruky,
- zákaz podávania rúk
- v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha,
sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii, v takomto prípade prosím
nevstupujte do priestorov spoločenského domu a obecného úradu.

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
Starostka obce

Obec Štitáre, Pri prameni 125/14, 951 01 Štitáre

Návrh programu
5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA,
na 09. decembra 2020

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Interpelácie poslancov
Schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre TJ FC Štitáre na rok 2021
Schválenie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce pre Csemadok ZO Štitáre na rok 2021
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Štitáre k návrhu rozpočtu obce Štitáre na rok
2021
9. Schválenie návrhu Rozpočtu na rok 2021
10. Schválenie návrhu VZN č. 4/2020 o nakladaní s KO a DSO na území obce Štitáre
11. Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva v Štitároch na rok 2021
12. Harmonogram kultúrno-spoločenských akcií obce Štitáre na rok 2021
13. Pasportizácia miestnych komunikácií - informácia
14. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie chodníka
etapy č. 2 od ulice Zámoyského po ulicu Viničná a časť etapy č. 3 od ulice Viničná po
zastávku MHD Ku Gáborke v sume 4 000,00 Eur
15. Schválenie zámeru prenájmu časti nehnuteľného majetku p. č. 240/18 o výmere 112
m2 vo vlastníctve Obce Štitáre ako prípad hodný osobitného zreteľa
16. Schválenie realizácie úpravy vjazdu na ul. Ku Gáborke na základe cenovej ponuky fy.
Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING vo výške 3 514,03 Eur z rezervného fondu obce
17. Schválenie 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
18. Schválenie bezodplatnej zámeny pozemkov registra „C“ č. parcela č. 1069/33
o výmere 87 m2 a p. č. 1047/3 o výmere 62 m2 medzi obcou Štitáre a Františkom
Pélim na základe prerušenia konania na Okresnom úrade Nitra, katastrálny odbor
19. Schválenie prevádzkovania, prevádzkovej doby a propagovania zberného dvora na
drobný stavebný odpad v areáli ČOV
20. Návrh na zmenu MHD na základe nevyťaženosti niektorých spojov č. 27
21. Spevnené plochy a sadbové úpravy na parcele registra „C“ č. 22 vo vlastníctve obce
Štitáre – verejné obstaranie
22. Schválenie žiadosti Romana Kuťku (v zastúpení vlastníkov pozemkov a obyvateľov
ulice Pri Kaplnke) o umiestnenie dopravných zrkadiel
23. Schválenie žiadosti spoločnosti IVIS SK s.r.o. o prehodnotenie uznesenia obecného
zastupiteľstva obce Štitáre č. 51/2020 zo dňa 16.09.2020

24. Schválenie žiadosti Jána Sochora o predbežné vyjadrenie obce Štitáre o spustenie
procesu obstarávania zmeny ÚP obce vo forme Zmien a doplnkov na IBV, pozemok
parcela registra „C“ č. 1064/233, katastrálne územie Dolné Štitáre
25. Informácia o návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Štitáre na I.
polrok 2021
26. Účasť obce Štitáre v území udržateľného mestského rozvoja Nitra na programové
obdobie 2021 - 2027 a podpísania Memoranda o spolupráci na príprave Integrovanej
územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja „Nitra“
27. Návrh uznesenia na zrušenie uznesenia č. 44/2020 zo dňa 24.06.2020 vrátane jeho
potvrdenia uznesením č. 61/2020 zo dňa 16.09.2020
28. Návrh uznesenia na zrušenie uznesenia č. 40/2020 zo dňa 24.06.2020 vrátane jeho
potvrdenia uznesením č. 59/2020 zo dňa 16.09.2020
29. Výstavba I. etapy (bez zámkovej dlažby a obrubníkov) parkoviska pri cintoríne
firmou ROADTRANS NITRA, s.r.o. a odsúhlasenie finančného krytia na jeho
realizáciu
30. Rôzne
31. Diskusia
32. Záver

Ing. Zuzana Vinkovičová, v.r.
starostka obce Štitáre

V Štitároch, dňa: 04.12.2020

