
Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 12.12.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

10/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         program 1. zasadnutia OZ  

11/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Yvetu Zdechovanovú a Mgr. Petra 
Vestera  

b) zapisovateľku p. Luciu Hlaváčovú 
 

12/2018        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                        v zmysle § 13 b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení   
                       neskorších predpisov informáciu starostu obce, že poverený zastupovaním  
                       starostu  bude poslanec Ondrej Kalina 
 

13/2018       obecné zastupiteľstvo poveruje 

                     poslanca Mgr. et Bc. Mareka Petra zvolávaním a vedením zasadnutí obecného    
                     zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  
                     tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  
                     neskorších predpisov.                                           

14/2018       obecné zastupiteľstvo zriaďuje                                            

                       komisie pri OZ v Štítniku, a to: 
a) Finančnú a správy obecného majetku pre podnikanie a služby 
    predseda: Ing. Ján Sisik 
    členovia: Ing. Katarína Zajacová 
                    Ondrej Kalina 
                    Roman Novajovský 
                    Ján Zobola 
 

b) Verejného poriadku a sťažností 
     predseda: Pavol Belányi 
     členovia: Peter Lipták 
                     Mgr. Milan Stančo 
 

c) Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a ochrany   
    životného prostredia 
    predseda: Mgr. Bc. Marek Petro 
    členovia: Ján Zobola 
                    Ing. Margita Vilimová, PhD. 
 

d) Vzdelávania, športu a mládeže, kultúry a záležitostí SPOZu, sociálnej a bytovej výstavby 
     predseda: Ing. Katarína Zajacová 
     členovia: Mgr. Yveta Zdechovanová  
                     Mgr. Peter Vester 
                     Mgr. Matúš Molnár 
                     Róbert Krága 



e) Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
     predseda: Ondrej Kalina 
     členovia: Pavol Belányi        
         Peter Lipták     
                      Mgr. Bc. Marek Petro   
                      Ing. Ján Sisik     
                      Mgr. Peter Vester    
                      Ing. Katarína Zajacová  
                      Mgr. Yveta Zdechovanová  
                      Ján Zobola 
 
15/2018       obecné zastupiteľstvo menuje 

                      členov rady základnej školy v Štítniku: 
  Ing. Katarína Zajacová 
  Mgr. Peter Vester 
  Ondrej Kalina 
  Ing. Ján Sisik 
 

16/2018       obecné zastupiteľstvo menuje  

                      sobášiacich rečníkov 
                      Ing. Katarína Zajacova 
           Mgr. Yveta Zdechovanová 
 
 

17/2018       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                platnosť menovania doterajších smútočných rečníkov na občianskych pohreboch 
          Mgr. Janka Vranová 
                     Ing. Katarína Zajacová 
                     Miriam Blašková 
                     Menovanie smútočného rečníka Mgr. Margity Gločekovej zaniká. 
 
                        

18/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

                         Komunitný plán sociálnych služieb obce Štítnik na roky 2018 - 2022 
 

19/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                   v zmysle  § 13 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štítnik a § 10    
                   Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpísanie nevymožiteľnej   
                  pohľadávky na nájomnom bytu povinného Hentza Tibora v celkovej sume 2525,17   
                   €. 
 

20/2018       obecné zastupiteľstvo ruší 

                     uznesenie č. 210/2017 

 

21/2018       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                     stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 

 

 



22/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

         a) záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad 

                    b) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 48 688,45 € na tvorbu  

                         rezervného fondu v celkovej výške 48 688,45 € 

                   c) použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky a na úradu   

                       záväzkov bežného rozpočtu, ktoré vznikli v predchádzajúcom rozpočtovom roku 

 

23/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 

                      bod č. 13) Úprava štatútu obce Štítnik na budúce zasadnutie OZ 

 

24/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                       odmeny za výkon poslaneckej funkcie vo výške 20,- € hrubej mzdy za každú  

                      účasť poslanca a odmeny predsedov a členov komisií vo výške 20,- € hrubej   

                      mzdy za každú účasť člena komisie. 

 

25/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 

                      žiadosť p. Jozefa Kovácsa a manželky p. Jaroslavy Kováčovej bytom Mlynská 491,   

                      049 32  Štítnik o odkúpenie pozemku č. KN C 847/18 

 

 

 

V Štítniku, dňa 13.12.2018 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

 

Uznesenia 10/2018 - 25/2018 podpísané starostom obce 


