
Uznesenia z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 10.05.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 
219/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 18. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: dopĺňa sa za bod 3. tento 
bod: prejednanie žiadosti OZ Štítnická Concordia 
 

220/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov:  Jána Galla a Mgr. et Bc. Mareka Petra 
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD.  

 
221/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          žiadosť OZ Štítnická Concordia na zavedenie samostatnej elektrickej prípojky v 
                          areáli Vodného hradu 
 
222/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Baník Štítnik v upravenej výške 5 590,-  
                          EUR 
 
223/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v upravenej výške  
                          2010,- EUR                    
 
224/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          žiadosť o poskytnutie dotácie pre Miestny odbor Matice slovenskej v  
                          požadovanej výške 388,- EUR. 
 
225/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Štítnická Concordia v upravenej výške  
                         612,- EUR 
 
226/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          žiadosť o poskytnutie dotácie pre FK Baník Štítnik v upravenej výške 900,- EUR  
                           
 
227/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                      podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
                      neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik,  
                      a to: - pozemku registra "E" číslo parcely 365 zastavané plochy a nádvoria  
                      (uzatvorená skládka odpadu) vedeného na LV 1288 katastra obce Štítnik o  
                        celkovej výmere 4472 m2 vo vlastníctve Obce Štítnik subjektu: OLÁH VLADIMÍR,  
                      Malá Maša 85, Štítnik za účelom pestovania nektarodajných (včelárskych)  
                      rastlín a drevín pre znášku včelstva na dobu 20 rokov odo dňa uzatvorenia  
                      nájomnej zmluvy, za nájomné 0,0045 EUR/m2/rok. 



 
                      Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je dlhodobo  
                      nevyužívaný, zanedbaný a o prenájom pozemku nikto neprejavil záujem.  
                      Užívaním pozemku sa zamedzí ďalšiemu znehodnocovaniu a zarastaniu   
                       náletovými inváznymi rastlinami a drevinami. 
 
228/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         žiadosť p. Natálie Tomiovej, bytom Malá Maša 50, Štítnik a p. Petra Farkaša,  
                         bytom Malá Maša, Štítnik na osadenie betónových žľabov a žľabov s mrežou 
 
 
V Štítniku, dňa 11.05.2017 
 
 
 
 

uznesenia 219 -228 podpísané starostom obce 
 
 
 
 
           
                       
                         
                       
 
  

 

 


