
 
Uznesenia 

zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku  konaného dňa 15.12.2015 
 
 
 
103/2015  obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľujeujeujeuje  

program 7.zasadnutia obecného zastupiteľstva  so zmenou programu, a to      
vypustením bodu 11. – prerokovanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 218/49 
 

 
104/2015 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľujeujeujeuje 

a)   za overovateľov zápisnice poslancov  Ing. R. Bartoša a p. P. Belányiho 
b)   za zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú 

 
 

105/2015 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľuje uje uje uje záverečný účet obce za rok 2014 

 
 

106/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie berie na vedomie berie na vedomie berie na vedomie výročnú správu za rok 2014 bez   
                              výhrad 
 
 
107/2015        obecné zastupiteľstvo konštatuje, konštatuje, konštatuje, konštatuje, že obec Štítnik v období od 01.01.2014 do 

05.05.2015 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, počas ktorého bolo povinné 
dodržiavať ustanovenia § 11 Zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
 

108/2015  obecné zastupiteľstvo berie na vedomieberie na vedomieberie na vedomieberie na vedomie zúčtovanie rozpočtových príjmov 
a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s rozpočtom obce po jeho 
schválení  

 
 
109/2015 a) obecné zastupiteľstvo berie na vedomie berie na vedomie berie na vedomie berie na vedomie protest prokurátora č. Pd 

119/15/8808-5 proti uzneseniu č. 23/2015 z 11.2.2015 
                        b) vyhovuje protestu prokurátora č.  Pd 119/15/8808-5 proti uzneseniu č. 

23/2015 a zrušuje uznesenie č. 23/2015 z 11.2.2015 
 
 
110/2015  obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľujeujeujeuje    
 podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov priami prenájom nehnuteľnosti majetku Obce Štítnik 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to : 
- prenájom nebytového priestoru č. 1 o výmere podlahovej plochy 97,9 m2 

nachádzajúceho sa na prízemí budovy Dom služieb, Námestie 1. Mája, súpisné 
č. 168 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 51/2 v katastrálnom 
území Štítnik, zapísanej na LV č. 963,  

- pre : fi BELA, Jelšavská 324, Štítnik, IČO : 48040029     
za účelom prevádzkovania kvetinárstva a pohrebníctvo 
na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, na nájomné  



10,00,- EUR/m2/rok a s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených 
s nájmom, 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ je fyzická 
osoba, ktorá je v tejto obci starostom obce a nový nájomca je jeho blízkou osobou, 
len v prípadoch uvedených v § 9a ods. 9 písm c Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.  Doterajší nájomca sa vzdal živnostenského 
oprávnenia a z dôvodu ďalšieho fungovania existujúcej prevádzky musí byť 
uzavretá nová nájomná zmluva, 
 
Zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti majetku z dôvodu osobitného zreteľa 
bol zverejnený dňa 24.11.2015 
 

 
 

111/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie berie na vedomie berie na vedomie berie na vedomie upozornenie  prokurátora č. Pd 
101/15/8808-9 s tým, že pri tvorbe VZN o určení výšky príspevku za stravovanie 
v Školskej jedálni  na rok 2016 sa bude riadiť záverom upozornenia prokurátora
  

 

112/2015   obecné zastupiteľstvo berie na vedomieberie na vedomieberie na vedomieberie na vedomie  upozornenie prokurátora č. Pd 
125/15/8808-3 

 
 

113/2015   obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľuje uje uje uje návrh dodatku č. 1 k VZN obce Štítnik č. 
4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady s pripomienkami a to zmenou sadzby poplatku z  
0,078 € / kg na  0,025€ / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

 
 

 

114/2015 obecné zastupiteľstvo menuje menuje menuje menuje Ing. Milana Pamulu do funkcie preventivára 
požiarnej ochrany obce Štítnik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Štítniku,  16.12.2015     Ladislav Belányi 
     Starosta obce 
Uznesenia 103 - 114/2015 podpísané starostom 


