
Uznesenia z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 29.11.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 
263/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 23. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: body č. 4 a 5 sa presúvajú 
do budúceho zasadnutia OZ, za bod č. 6 sa dopĺňa bod č Schválenie zámeru 
nakladania s obecnými nehnuteľnosťami, za bod. č. 9) sa dopĺňa bod Vodný 
hrad Štítnik a bod Prejednanie rekonštrukcie chodníka na cintoríne 
 

264/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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

b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
 
265/2017 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

        návrh zmluvy o financovaní CVČ na rok 2017 
 

266/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                       a) prebytočnosť nižšie uvedeného majetku vo vlastníctve obce Štítnik 
                       b) podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
                           neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, 
a to: - novovzniknutého pozemku parcela reg. CKN č. 847/18 (ostatné plochy) o výmere 115 
m2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 kupujúcemu Petro 
Štefan a manželka Petrova Anna, ul. Mlynská 490, Štítnik za dôvodov hodných osobitného 
zreteľa, ktoré sú dané tým, že: ide o prevod pozemku nízkej výmery a na odpredaj pozemku 
iným spôsobom by vznikli neprimerané vysoké náklady v porovnaní s dosiahnutým výnosom 
a že žiadateľom je blízka osoba poslanca OZ, je predaj možný len v prípadoch uvedených v 
§9a ods. 8 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce (žiadosť kupujúcich) bol 
prerokovaný dňa 20.12.2016 na 16. OZ. 
 
267/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                        žiadosť lekárne Soranus, s.r.o. na výmenu okien v prenajatých priestoroch za  
                        podmienok, že predkladateľ žiadosti sa bude podieľať na spolufinancovaní  
                        vo výške 25 % z celkových nákladov  
 
268/2017 obecné zastupiteľstvo presúva 

                       žiadosť p. Jozefa Kováča a p. Jaroslavy Kováčovej o odkúpenie parcely na  
                       budúce zasadnutie OZ 
 
269/2017 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

                       návrh starostu obce, aby OZ Štítnická Concordia preplatila obci faktúru za   
                       spotrebovanú vodu na vodnom hrade vo výške 267,- €. 



 
270/2017 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                       úpravu prevádzkového poriadku, a to výšku ceny permanentky na sumu 20,-  
                       €/osoba/mesiac pre občanov, ktorí nie sú zo Štítnika s platnosťou od 01.01.2018 
 
 
 
V Štítniku, dňa 30.11.2017                       Ladislav Belányi 

                             starosta obce 

 

 

 

 

uznesenia 263/2017 - 270/2017 podpísané starostom obce 


