
Uznesenia z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 04.03.2020 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

130/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 
131/2020          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Kvetoslavy Bubenčíkovej, Ochtinská 19, 049 32  Štítnik o odkúpenie parcely č. KNC 

812/6  zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 12 m2  

 
132/2020          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Mgr. Milana Stanča, Jelšavská č. 309, 049 32 Štítnik  o odkúpenie parcely č. KNC 

578/3 zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 65 m2 

 
133/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2020 
 
134/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie   

správu hlavného kontrolóra obce Štítnik za II. polrok 2019 

135/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

navrhovanú zmenu rozpočtu: 
Výdavky bežný rozpočet        09.1.1.1 635006 Budovy, objekty a ich časti         -25000 EUR 
Výdavky kapitálový rozpočet 09.1.1.1 717002 Rekonštrukcia a modernizácia  + 25000 EUR 
 
136/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

použitie rezervného fondu na kapitálový výdavok  rekonštrukcia strechy na materskej školy 
vo výške 5000,00  EUR 
 
137/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

navrhovanú zmenu rozpočtu: 
a/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 5.000,00 EUR 
b/ zvýšenie kapitálového  rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii  09.1.1.1 
Predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou  a ekonomickej klasifikácii: 

 717002 Rekonštrukcia a modernizácia  + 5.000,00 EUR 
 

138/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie rezervného fondu na opravu havarijného stavu 
strechy, vybudovanie ústredného kúrenia a na výmenu starých okien v havarijnom stave 

 
 
 
 
 



139/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

navrhovanú zmenu rozpočtu: 
a/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 31.000,00 EUR 
b/ zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 06.6.0 Bývanie 
a občianska vybavenosť a ekonomickej klasifikácii: 

 635006  Budovy, objekty a ich časti  27 000,00 EUR 
c/ zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 06.6.0 Bývanie 
a občianska vybavenosť a ekonomickej klasifikácii: 

 713004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia  4.000,00 EUR 
 
140/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

navrhovanú zmenu rozpočtu: 
a/ zníženie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti , vo funkčnej klasifikácii 06.6.0 Bývanie 
a občianska vybavenosť a ekonomickej klasifikácii: 

 06.6.0   635006 Budovy, objekty a ich časti -20.500,00 EUR 
b/ zvýšenie kapitálového  rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 06.6.0 
Bývanie a občianska vybavenosť a ekonomickej klasifikácii:  

 717002 Rekonštrukcia a modernizácia  + 20.500,00 EUR 
 

141/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

schvaľuje použitie rezervného fondu  na  opravu a výmenu elektrických rozvodov v budove 
obecného úradu z dôvodu havarijného stavu elektrických rozvodov 
 
142/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

navrhovanú zmenu rozpočtu: 
a/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 7.000,00 EUR 
b/ zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 Výkonné 
a zákonodarné orgány a ekonomickej klasifikácii: 

 635006  Budovy, objekty a ich časti  2 000,00 EUR 

 635004 Prevádzkové stroje prístroje a zariadenia, technika  5000,00 EUR 
 
143/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

žiadosť o dotáciu pre ŠK Baník Štítnik v požadovanej výške 5370,- € 

 
144/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

žiadosť o dotáciu pre ECAV na Slovensku Štítnik v požadovanej výške 500,- € 

 
145/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

žiadosť o dotáciu pre DHZ Štítnik v požadovanej výške 1200,- € 

 
146/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

žiadosť o dotáciu pre Dom Matice slovenskej Rožňava v požadovanej výške 311,- € 

 
147/2020          obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  Správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu 
 
 



148/2020          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť MO MS Štítnik, Ochtinská 447, 049 32  Štítnik o bezplatný prenájom kultúrneho domu za 

účelom usporiadania vernisáže výtvarných diel p. Mgr. Lenky Vranovej v dňoch 06.03.2020 - 

09.03.2020  

 

149/2020          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vyradenie neupotrebiteľného dlhodobého majetku motorového vozidla nákladnej dopravy 

PRAGAV3S sklápač 

 

150/2020          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

likvidáciu tohto majetku predajom za cenu minimálne 2500,- € 

 

151/2020          obecné zastupiteľstvo súhlasí 

aby nájomníci v nájomných bytoch mali trvalý pobyt za podmienky, že nemajú voči obci 

žiadne podlžnosti 

 

152/2020          obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

plat starostu obce v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v 

súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov 

 

153/2020          obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

starostovi obce Ladislavovi Belányimu v zmysle § 3 a 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení 

neskorších predpisov zvýšený plat o 20 %, a to s účinnosťou od 01.03.2020 

 

V Štítniku, dňa 04.03.2020   

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

Uznesenia 130/2020 - 153/2020 podpísané starostom obce 


