Obec Štitáre, Pri Prameni 125/14, 951 01 Štitáre
Zápisnica z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 06.04.2022

K bodu č. 1 Otvorenie
Začiatok o 16:30 hod.
Miesto konania : Spoločenský dom Štitáre
Prítomní poslanci : Valéria Kurucová, Michal Beňo, Renáta Godárová, Katarína Kóšová
Ing. Daniel Pindeš, náhradný poslanec Peter Hőrik
K bodu č. 2 : Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
A/
Návrhová komisia:

predseda : Ing. Daniel Pindeš člen : Renáta Godárová

Tento bod bol prijatý uznesením č. 5/A/2022.
B/
Overovatelia zápisnice:

Michal Beňo, Katarína Kóšová

Zapisovateľ zápisnice:

Erika Lacenová

Tento bod bol prijatý uznesením č. 5/B/2022.

K bodu č. 3: Schválenie programu zasadnutia
Program 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený o doplnený o body č. 14. a 19.
nasledovne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie návrhovej komisie, overovateľov a zapisovateľa zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Informácia o výsledku volieb starostu v obci Štitáre, odovzdanie osvedčenia o zvolení
a zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Príhovor novozvolenej starostky obce
Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
Vymenovanie zástupcu starostky obce
Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle §-u 12 bod 2 a 3, zákona č. 369/1990 Zb.
Určenie platu starostky
Schválenie smernice o používaní súkromného motorového vozidla na služobné účely v obci
Štitáre a schválenie dohody o používaní vlastného motorového vozidla starostky obce na
služobné účely

12. Schválenie predsedu a zmeny počtu členov „Komisie výstavby územného plánovania
a životného prostredia“
13. Schválenie členov „Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii verejných
funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
14. Schválenie členov „Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností od občanov“
15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022
16. Schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou Štitáre a Packeta Slovakia s.r.o.
17. Schválenie rozpočtového opatrenia a použitie poslaneckých odmien podľa priloženej tabuľky
„Zmeny rozpočtu“
18. Interpelácia poslancov
19. Rôzne
20. Diskusia
21. Záver
Tento bod bol prijatý uznesením č. 6/2022.

K bodu č. 4: Kontrola plnenia uznesení
Zastupujúca starostka obce Valéria Kurucová informovala prítomných o splnenom uznesení z 1.
zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.01.2022:
Uznesenie č. 4/2022 : Odsúhlasenie zriadenia oficiálnej Facebook stránky pre obec Štitáre/ - splnené

K bodu č. 5: Informácia o výsledku volieb starostu v obci Štitáre, odovzdanie osvedčenia
o zvolení a zloženie sľubu novozvolenej starostky obce
Všetci prítomní povstali a zaznela hymna Slovenskej republiky.
Následne zastupujúca starostka obce Valéria Kurucová požiadala predsedkyňu volebnej komisie
v obci Štitáre pani Etelu Maťušovú, aby informovala prítomných o priebehu dodatkových volieb na
pozíciu starostu obce, ktoré sa uskutočnili dňa 19.03.2022.
Na pozíciu starostu obce v dodatkových voľbách boli zaregistrovaní dvaja kandidáti – kandidát č. 1
Valéria Kurucová a kandidát č. 2 Valéria Nagyová.
Z celkového počtu oprávnených voličov 866, z toho piati sa nemohli zúčastniť volieb, nakoľko mali
zdravotnú prekážku, sa zúčastnilo volieb 509 voličov. 1 hlas bol neplatný. Na pozíciu starostky obce
Štitáre s počtom hlasov 298 vyhrala kandidátka č. 1 Valéria Kurucová. Na 2. mieste s počtom hlasov
210 skončila Valéria Nagyová.
Pani predsedkyňa volebnej komisie zablahoželala novozvolenej pani starostke, poďakovala volebnej
komisii, pani zapisovateľke a odovzdala osvedčenie o zvolení. Nasledoval sľub novozvolenej starostky
obce Valérie Kurucovej.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 7/2022.
K bodu č. 6: Príhovor novozvolenej starostky obce
Novozvolená starostka obce Valéria Kurucová sa slávnostne prihovorila všetkým občanom,
obecnému zastupiteľstvu, hlavnému kontrolórovi a všetkým prítomným, ktorí sa zúčastnili obecného
zastupiteľstva.

K bodu č. 7: Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva
Tým, že Valéria Kurucová bola zvolená vo voľbách do orgánov samosprávy obce Štitáre dňa 10. 11.
2018 za poslankyňu obecného zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1 – Štitáre, mandát poslankyne
obecného zastupiteľstva obce Štitáre zanikol dňa 06.04.2022 v súlade zo Zákona č. 369/1990 Z. z. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolenej poslankyni Valérii Kurucovej z dôvodu volieb
na starostu obce Štitáre, ktoré vyhrala. Náhradným kandidátom v zmysle Zápisnice miestnej volebnej
komisie o hlasovaní vo voľbách do obecného zastupiteľstva obce Štitáre podľa počtu získaných
platných hlasov vo volebnom obvode č. 1 je Peter Hőrik. Starostka obce odovzdala pánovi poslancovi
Petrovi Hőrikovi osvedčenie a zablahoželala mu. Pán poslanec Peter Hőrik zložil sľub.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 8/2022.

K bodu č. 8: Vymenovanie zástupcu starostky obce
Starostka obce vymenovala za svojho zástupcu pána Ing. Daniela Pindeša.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 9/2022.

K bodu č. 9: Schválenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle §-u 12 bod 2 a 3, zákona č. 369/1990 Zb.
Pani Renáta Godárová bola schválená poslankyňa obecného zastupiteľstva, ktorá bude poverená
zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v zmysle §-u 12 bod 2 a 3, zákona č. 369/1990
Zb..
Tento bod bol prijatý uznesením č. 10/2022.
K bodu č. 10 : Určenie platu starostky
Pani starostka obce Valéria Kurucová bude svoju funkciu vykonávať na 100% pracovný úväzok. Plat
starostky obce Štitáre bude tvoriť súčin priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021,
oficiálne zverejnený Štatistickým úradom SR dňa 8.3.2022 vo výške 1 211,-€ a koeficientom obce
Štitáre vo výške 2,2, čo činí 2 665,-€ bez navýšenia.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 11/2022.

K bodu č. 11 : Schválenie smernice o používaní súkromného motorového vozidla na
služobné účely v obci Štitáre a schválenie dohody o používaní vlastného motorového
vozidla starostky obce na služobné účely
Pani starostka obce bude na služobné účely používať svoje súkromné auto, nakoľko obec nedisponuje
obecným autom. Smernicu o používaní motorového vozidla na služobné účely a dohodu o používaní
vlastného motorového vozidla starostky obce na služobné účely vypracoval Ing. Oto Hodál, hlavný
kontrolór obce. Mesačný cestovný príkaz bude podpisovať starostke obce zástupca starostky obce
a hlavný kontrolór. Vyúčtovanie miestneho cestovného sa bude vykonávať raz mesačne.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 12/2022.

K bodu č. 12 : Schválenie predsedu a zmeny počtu členov „Komisie výstavby územného
plánovania a životného prostredia“
Nakoľko starostka obce nemôže vykonávať funkciu v komisiách nastáva zmena v predsedovi a v počte
členov komisie a to nasledovne : predseda – Michal Beňo., členovia – Katarína Kóšová, Ing. Daniel
Pindeš, Ing. Magdaléna Debnáriková, Roman Lackovič, Ing. Renáta Pindešová, Ing. Tibor Szabó, Aleš
Urbánek.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 13/2022

K bodu č. 13: Schválenie členov „Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcii
verejných funkcionárov podľa zákona č. 357/2004 Z.z.
Nakoľko starostka obce nemôže vykonávať funkciu v komisiách nastáva zmena v počte členov
komisie a to nasledovne : Ing. Daniel Pindeš, Renáta Godárová, Michal Beňo.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 14/2022

K bodu č. 14: Schválenie členov „Komisie na vybavovanie žiadostí a sťažností od občanov“
Nakoľko starostka obce nemôže vykonávať funkciu v komisiách nastáva zmena v počte členov
komisie a to nasledovne : predseda – Ing. Daniel Pindeš ., členovia – Michal Beňo, Renáta Godárová,
Katarína Kóšová, Peter Hőrik.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 15/2022
K bodu č. 15: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022
Hlavný kontrolór obce, Ing. Oto Hodál oboznámil obecné zastupiteľstvo a všetkých prítomných
o pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na prvý polrok 2022.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 16/2022

K bodu č. 16 : Schválenie nájomnej zmluvy medzi obcou Štitáre a Packeta Slovakia s.r.o.
Na parcele registra „C“ č. 177 nachádzajúcej sa na ulici Pri Prameni 125/144 sa nájomcovi Packeta
Slovakia s.r.o. ponechá k užívaniu plocha o výmere 0,7 m2 za účelom umiestnenia, prevádzkovania,
servisu a prípadnej obmeny samoobslužného automatu slúžiaceho k vydávaniu zásielok
a poskytovaniu ďalších služieb Zboxu. Za nájom uhradí nájomca prenajímateľovi 1,-€ bez DPH ročne
za celú dobu trvania nájomného vzťahu. Pracovníci technického úseku obecného úradu už
predpripravili plochu – vybetónovali na ktorej sa bude nachádzať Zbox.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 17/2022

K bodu č. 17: Schválenie rozpočtového opatrenia a použitie poslaneckých odmien podľa
priloženej tabuľky „Zmeny rozpočtu“
Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2022 a použitie poslaneckých odmien podľa priloženej
tabuľky č. 1 „Zmeny rozpočtu“ bude súčasťou zápisnice zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Tento bod bol prijatý uznesením č. 18/2022

K bodu č. 18: Interpelácia poslancov
V bode interpelácia poslancov nikto z poslancov nevystúpil.

K bodu č. 19 : Rôzne
Pani starostka obce informovala prítomných :
Obdržali sme od spoločnosti Geometra Trenčín s.r.o. fa na vypracovanie JPÚ lokalita Majerské G,
katastrálne územie Dolné Štitáre vo výške 3 150,€ za etapy : 1-2 etapa príprava a verejné
zhromaždenie a etapy 3,4,5 – hranica obvodu pozemku.
Obec pripravila prieskum trhu na projektovú dokumentáciu pre potreby územného a stavebného
konania /ulica Zámoyského, ulica Viničná a parcely, ktoré darovali vlastníci nehnuteľností pred
pozemkom /. Následne obec požiadala PLO o vyňatie z pôdneho fondu, kde s územným rozhodnutím
požiada SPF o bezodplatný prevod.
Zrealizovalo sa verejné obstarávanie na vypracovanie projektu na futbalové šatne s polyfunkciou.
Následne sa pripravili podklady k podaniu stavebného povolenia, ktoré bude pripravené k výzvam na
poskytnutie dotácií.
Obec má pripravené štúdia na novú materskú školu, ktorá by mala byť nad COOP Jednota, s.d.
v Štitároch.
Dňa 10. 4. 2022 sa v obci po prvýkrát uskutoční vítanie novorodeniatok.
Dňa 30. apríla 2022 sa v obci uskutoční prvomájová vatra a stavanie mája.
Tento bod sa berie na vedomie prijatý uznesením č. 19/2022

K bodu 20 : Diskusia
V diskusii vystúpil 1 občan, ktorý položil pani starostke, obecnému zastupiteľstvu a hlavnému
kontrolórovi otázky, na ktoré mu bolo zodpovedané.

K bodu 21: Záver
Starostka obce Štitáre poďakovala prítomným za účasť na 2. zasadnutí obecného zastupiteľstva v
Štitároch .

Starostka obce : Valéria Kurucová
Overovatelia zápisnice : Michal Beňo
Katarína Kóšová

Zápisnicu vyhotovila : Erika Lacenová

