
Uznesenia z 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 27.03.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

obecné zastupiteľstvo 

204/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 17. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: vypúšťajú sa body 13. a 
14. a do bodu rôzne budú zahrnuté body - žiadosť p.  Igora Daubnera o 
osadenie verejného osvetlenia a rozpočet MŠ. 
 

205/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov:  Ing. Rastislava Bartoša a Pavla 
Belányiho  

b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD.  
 
206/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  informáciu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu 
   

207/2017 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  protokol o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a  

                       nakladaním s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a  

                       organizácií nimi založenými alebo zriadenými 

 

208/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         návrh VZN č. 1/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce  

                       Štítnik s navrhovanými pripomienkami: čl. 4 bod 7) sa mení počet rokov v  

                       prípade porušenia podmienok pre poskytnutie dotácie, nebudú to 3 roky, ale   

                       iba 1 rok; čl. 4 bod 13) bude doplnený o prenosné bránky 

 

209/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  návrh dodatku č. 1/2017 k VZN č. 1/2017, ktorým sa určujú podmienky  

                       poskytovania dotácií z rozpočtu obce Štítnik 

 

210/2017      obecné zastupiteľstvo udeľuje súhlas 

                        hlavnej kontrolórke Veronike Hlaváčovej s vykonávaním inej zárobkovej činnosti 

                     popri výkone funkcie hlavnej kontrolórky Obce Štítnik ako SZČO a SHR 

                     Uznesenie č. 210/2017 - neprijaté. 

 

211/2017 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za II. polrok 2016 

 

 

 



212/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017 s doplnením 

 

213/2017 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  upozornenie prokurátora podľa § 28 ods. 1 zákona NR SR č. 153/2001 Z.z. o  

                       prokuratúre v znení neskorších predpisov na nezákonnosť v postupe a  

                       rozhodovaní obce pri určení súpisného čísla. 

 

214/2017 obecné zastupiteľstvo presúva 

  informáciu o vydaní a zmene organizačného poriadku obecného úradu do  

                       budúceho zastupiteľstva 

 

215/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  žiadosť p. Vladimíra Oláha, Malá Maša č. 85 na prenájom parcely E č. 365 o  

                       výmere 4472 m2 vedenej na liste vlastníctva č. 1288 s cieľom pestovania  

                       nektarodajných rastlín za sumu 20,- €/rok 

 

216/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

          A) návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s Východoslovenskou distribučnou,   

                       a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice na časť pozemku s parc. č. 876 E KN, ktorá  

                         bude odčlenená geometrickým plánom, kde bude umiestnená stavba kioskovej   

                      trafostanice s príslušenstvom. 

                     B) návrh zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy s Východoslovenskou distribučnou,   

                        a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice o zriadení vecného bremena na parc. č. 876 E  

                      KN a parc. č. 519/1 C KN za účelom umiestnenia podzemného elektrického  

                      vedenia. 

 

217/2017 obecné zastupiteľstvo súhlasí  

                  so žiadosťou OZ Štítnická Concordia, ktorou žiada o povolenie zriadiť  

                        prevádzku chráneného pracoviska alebo chránenej dielne v priestoroch kaštieľa  

                       v areáli Vodného hradu Štítnik, Teplická 213, 049 32  Štítnik 

   

218/2017 obecné zastupiteľstvo súhlasí 

 s oslovením majiteľov rodinných domov na Teplickej ulici od "Bosorky" až po  

           p. Jurča, aby zaslali cenovú ponuku na prípadné odkúpenie ich nehnuteľností. 

 

 

Uznesenia 204/2017 - 218/2017 podpísané starostom obce 


