
Uznesenia z 26. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 26.03.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

291/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         program 26. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: vypúšťajú sa body 5), 7), 8),  

                         9), 10), 11), 12) a dopĺňajú sa tieto body: Komposesorát lesné spoločenstvo  

                         Štítnik, chodník na miestnom cintoríne, hlavný kontrolór. 

 

292/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Pavol Belányi a Ondrej Kalina  
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 

 
293/2018        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                         kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z ostatného zasadnutia. 
 

 

294/2018       obecné zastupiteľstvo ukladá 

                       starostovi obce na základe termínu valného zhromaždenia pozemkového    
                       spoločenstva Komposesorát Štítnik zvolať obecné zastupiteľstvo a dať hlasovať  
                       na základe rozsahu, v ktorom zastupuje obec Štítnik 
 
295/2018       obecné zastupiteľstvo sa dohodlo 

                      na termíne obhliadky miestneho cintorína dňa 05.04.2018 o 16:00 hod., pričom  
                      bude mať k dispozícii všetku dokumentáciu týkajúcu sa príprav a priebehu  
                      rekonštrukcie cintorína 
 
296/2018       obecné zastupiteľstvo odvoláva 

                       podľa zákona č. 369/1990 Z.z. hlavnú kontrolórku na základe uznesenia č.   
                       210/2017. 
 
297/2018       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                       správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnom obvode   
 
298/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- novovytvoreného pozemku parcela reg. C-KN č. 838/2 (zastavané plochy) o výmere 109 m2 
oddeleného geometrickým plánom č. 85/2017 vyhotoviteľa Ing. Tibor Takáč - Geoplan 
Rožňava, od pozemku parcela reg. E-KN parcelné č. 805 o výmere 303 m2 v katastrálnom 
území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 kupujúcemu Gallo Ján a manželka 
Gallová Lucia, ul. Malá Maša 79/18, Štítnik, za kúpnu cenu 1,66 € za 1 m2 z dôvodov hodných 
osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že: ide o prevod pozemku výmery a na odpredaj 
pozemku iným spôsobom by vznikli neprimerané vysoké náklady v porovnaní s dosiahnutým 
výnosom. 



Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce (žiadosť kupujúcich) bol 
prerokovaný dňa 2.10.2017 na 22. zasadnutí OZ.  
 
299/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 
prejednanie pripomienok k zmluve o spolupráci s OZ Štítnická Concordia na budúce 
zasadnutie. 
 

300/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Baník Štítnik v upravenej výške 5600,- € 

 

301/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre FK Baník Štítnik v upravenej výške 2400,- € 

 

302/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre ECAV Štítnik v požadovanej výške 454,- € 

 

303/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre DHZ Štítnik v požadovanej výške 300,- € 

 

304/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 

žiadosť p. Mariána Pavlíka na odkúpenie pozemku p.č. KN-C 54/2 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 113 m2 na budúce zasadnutie OZ. 
 

V Štítniku, dňa 28.03.2018 

 

 

 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

uznesenia 291/2018 - 293/2018, uznesenia 295/2018 - 299/2018, uznesenia 301/2018 - 

304/2018 podpísané starostom obce 


