
Uznesenia z 9. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 13.12.2019 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

110/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

111/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

žiadosť o dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy MPC za mesiac 12/2019 
v súlade so zmluvou a zmenu rozpočtu o poskytnuté finančné prostriedky ZŠ na mzdy a 
odvody za mesiac december v celkovej výške 4032,30 €. 
 

112/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

žiadosť o dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy v rámci projektu  "Pracuj 
v školskej jedálni"  a zmenu rozpočtu o poskytnuté finančné prostriedky ZŠ na mzdy a 
odvody za mesiac november, december v celkovej výške 1487,12 EUR. 
 

113/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti na položke 1  111 312001 Granty a transfery  o 49310 
EUR na základe Oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2019 z Okresného úradu 
odboru školstva Košice normatív a nenormatív +143 EUR 
 

114/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

zvýšenie rozpočtu vo výdavkovej časti na položke 09121 09211 633009 + 143 EUR 
 

115/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

Navrhovanú úpravu  rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtovej požiadavky školy 
 

116/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2020 
 

117/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie  

rozpočet obce Štítnik na roky 2021 – 2022 
 

118/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

nasledovný zoznam pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu drevín v k.ú. Štítnik: KN"E" 

365, KN"E" 866, KN"C" 616/1, KN"C" 573/2, KN"C" 570, KN"E" 876, KN"C" 54/1, KN"C" 55, 

KN"C" 805/3, KN"C" 519/1, KN"C" 447, KN"C" 445, KN"C"435, KN"C"434, KN"C" 218/2, KN"C" 

359/1 
 

119/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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: 
- novovytvoreného pozemku parcela reg. C-KN č. 54/3 (zastavané plochy) o výmere 23 m2 
oddeleného geometrickým plánom č. 36210161-106/2019 vyhotoviteľa Geodezia Rožňava, 
od pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 54/2 o výmere 113 m2 v katastrálnom území 
Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 kupujúcemu Marián Pavlík ml., Gočaltovo č. 66 
z 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. 
 



120/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

predloženie projektového zámeru s názvom "CIZS – Štítnik", predkladaného v rámci výzvy na 

predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti 

formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy IROP-PO2-SC212-

PZ-2019-13 
 

121/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

realizáciu projektu s názvom "CIZS – Štítnik", v prípade schválenia projektového zámeru 
 

122/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
formu a druh poskytovaných povinných služieb v rámci centra integrovanej zdravotnej starostlivosti 

v nasledovnom minimálnom rozsahu: všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre dospelých, 

všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť pre deti a dorast, špecializovaná gynekologicko-

pôrodnícka ambulantná zdravotná starostlivosť.  
 

123/2019          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu CIZS – Štítnik vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného 

príspevku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.   

 

124/2019          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce. 
 

125/2019          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Zmluvu o partnerstve ako formu zabezpečenia partnerstva v centre integrovanej zdravotnej 

starostlivosti. 
 

126/2019          obecné zastupiteľstvo si vyhradzuje 

aby pri tvorbe rozpočtu v rámci projektu "CIZS - Štítnik" bola prítomná komisia zložená z poslancov 

OZ 
 

127/2019          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Štefana Jánoša a manž. Gabriely Jánošovej Mihókovej o odkúpenie novovytvorenej 

parcely č. KNC 812/5 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 14 m2 
 

128/2019          obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu z kontroly - odpoveď na sťažnosť p. Edity Kolesárovej 
 

129/2019          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Lukrécii Milkovej, Teplická 221, 049 32  Štítnik o bezplatný prenájom kultúrneho domu za 

účelom usporiadania Rómskeho festivalu dňa 19.12.2019 v čase od 15:00 - 22:00 hod.  
 

V Štítniku, dňa 13.12.2019   

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

uznesenia č. 110/2019 - 129/2019 podpísané starostom obce 


