
Uznesenia z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 17.04.2019 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

 

73/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 
74/2019           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: 
- pozemku registra C číslo parcely 1086/5 trvalý trávny porast, vedeného na LV 963 katastra 
obce Štítnik o celkovej výmere 5723 m2 vo vlastníctve Obce Štítnik 
subjektu: FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 
za účelom výstavby III. kazety skládky odpadov, jej prevádzkovania a následnej rekultivácie 
na dobu určitú do 31.12.2050 odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy v súlade s platným 
územným plánom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je susediaci s pozemkom, ktoré 
dlhodobo užíva subjekt na prevádzku skládky, z prenájmu budú obci dlhodobo plynúť príjmy 
a je v súlade z doteraz platnými dlhodobými zmluvami medzi obcou a nájomcom. 
 
75/2019           obecné zastupiteľstvo ruší  

uznesenie č. 63/2019 
 

76/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

nájomnú zmluvu medzi obcou Štítnik, Námestie 1. mája 167, 049 32  Štítnik, IČO: 00328871 a 
firmou FÚRA, s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce, IČO: 36211451 pozemku registra C parc. 
číslo 1086/5 trvalý trávny porast, vedenej na LV 963 katastra obce Štítnik o celkovej výmere 
5723 m2 vo vlastníctve obce Štítnik za vopred dohodnutých podmienok a vyplatení 4-
ročného nájmu pri podpise zmluvy 
 
77/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o predĺženie zmluvy o prenájme pozemku parcely "C" KN č. 805/3 zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 17,5 m2 v celosti, ktorá je zapísaná v Katastri nehnuteľnosti na Správe 
katastra Rožňava na LV č. 963 vedenom pre katastrálne územie Štítnik, obec Štítnik p. 
Dušanovi Sisikovi, Námestie 1. mája 440, 049 32  Štítnik, za sumu 10 EUR/mesiac na dobu 
neurčitú. 
 
78/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh nového Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a komisií obecného 
zastupiteľstva v obci Štítnik  
 

79/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť  p. Mariána Pavlíka ml. o odpredaj pozemku vo  vlastníctve obce Štítnik, a to 

odpredaj časti pozemku parc. č. KN"C" 54/2 nachádzajúceho sa na LV č. 963 o výmere cca 30 

m2 ako zastavané plochy a nádvoria z dôvodu rozšírenia stavby. 



80/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na 

Slovensku dňa 18. mája 2019 za účelom usporiadania slávnostného obeda pri príležitosti 

inštalácie zborovej farárky 

 

 

V Štítniku, dňa 18.04.2019 

 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

Uznesenia č. 73/2019 - 80/2019 podpísané starostom obce 


