
Uznesenia z 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 10.07.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 
233/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 20. zasadnutia OZ  
 

234/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Ing. Mareka Kuzmu a Mgr. et Bc. 
Mareka Petra  

b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
 
235/2017   obecné zastupiteľstvo neschvaľuje      

návrh p. Blaškovej, aby bol bod Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Štítnik presunutý do ďalšieho 
zastupiteľstva. 
 
236/2017   obecné zastupiteľstvo 
A) neschvaľuje 
 

podľa  § 26 odst. 2, § 27  odst. 2 písm. zákona č. o územnom plánovaní a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov  vo väzbe na § 11 ods. 4 písm. c) 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  ZaD č.2 ÚPN – 

O Štítnik vypracovanú spracovateľom Ing. arch. Marianou Šimkovou v roku 2017. 
 

B) nevymedzuje  

podľa § 27 ods. 2 stavebného zákona záväznú časť územného plánu obce 
 

C) nesúhlasí  

s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania ZaD č.2  ÚPN – O Štítnik 

 

D) neukladá 

starostovi  zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie  

Územného plánu obce: 

 

1. opatriť dokumentáciu ZaD č.2 ÚPN – O schvaľovacou doložkou 

2. zaslať schválené ZaD č.2 ÚPN – O, výpis z uznesenia a VZN na Okresný úrad, odbor 

výstavby a bytovej politiky, Odd. územného plánovania v Košiciach 

3. vyhotoviť registračný list a doručiť ho s kópiou z uznesenia o schválení MDVa RR SR 

4. zverejniť záväznú časť ZaD č.2  ÚPN – O doručením dotknutým orgánom štátnej správy 

5. zverejniť záväznú časť ZaD č.2 ÚPN – O vyvesením na úradnej tabuli na 30 dní                      

 
 



237/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 
individuálnu výročnú správu a správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke 
obce za rok 2016 

                         
                           
238/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
 

konsolidovanú výročnú správu a správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej 
závierke obce za rok 2016 

 
239/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 
 

správu a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016 

 

240/2017        obecné zastupiteľstvo  
 
A) schvaľuje 
 

záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016 bez výhrad 
 
B) schvaľuje   

 použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 12 747,50 EUR na tvorbu 
rezervného fondu v celkovej výške 12 747,50 EUR. 
 
241/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 

navrhovanú zmenu rozpočtu Základnej školy v Štítniku v požadovanej výške 
 
 
242/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 
správu hlavného kontrolóra obce Štítnik o financovaní ZŠ v Štítniku v roku 2016 

 

243/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na II. polrok 2017 

 

244/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítni, 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 4 472 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 určitú - 20 rokov, odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 0.0045 
EUR/m2/rok 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, 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. 
 

245/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
 
nebytového priestoru so samostatným vchodom z južnej strany budovy (kaderníctvo) o 
výmere podlahovej plochy 34,5 m2 nachádzajúceho sa na prízemí budovy Zdravotného 
strediska, Ochtinská, súpisné č. 477 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 519/3 v 
katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 2119 
subjektu: p. Miloty Makai, Slavošovce 
za účelom prevádzkovania kaderníctva 
na dobu neurčitú za nájomné 10,- EUR/m2/rok a s podmienkou úhrady dodávky služieb 
spojených s nájmom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že tento objekt pre obec nemá 
zásadný hospodársky význam, obec nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy a záujemca 
o prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich bude udržiavať v prevádzkovom stave a 
vzhľadom na to, že žiadateľ má záujem pokračovať v prevádzkovaní kaderníctva. 
 

246/2017      obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 
objem finančných prostriedkov vo výške 5 700,- € na podujatie Štítnické hradné hry. 
 
247/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 
žiadosť p. Lukrécie Rajkovej o bezplatný prenájom kultúrneho domu na nacvičovanie 
programu na II. ročník Rómskeho festivalu za vopred stanovených podmienok 
 
248/2017         obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

 
finančnú podporu pre klub Gemerčanov vo výške 150,- EUR. 
 
 

V Štítniku, dňa 11.07.2017 
 
        Ladislav Belányi 
            starosta obce 
 
 
Uznesenia 233 - 235 a uznesenia 237 - 248 podpísané starostom obce. 


