
Uznesenia z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 03.06.2020 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

 
obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

 
154/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 
155/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

A) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov o poskytnutý dar 
99,20 EUR   
B) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov obce a výdavkov  základnej školy 
o nevyčerpané normatívne a nenormatívne prostriedky rozpočtu  z roku 2019 vo výške 
8405,00 EUR 
C) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov obce a výdavkov školy na základe 
Oznámenia o finančných prostriedkoch na rok 2020 z Okresného úradu odboru školstva 
Košice o 11417,00 EUR.  
 
156/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 Z. 
z. zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 
157/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

návrh VZN č. 1/2020 o Prevádzkovom poriadku pohrebiska 
 
158/2020           obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s vyhlásením, že miestne komunikácie, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch KNE p.č. 940 a 
879/2  vo vlastníctve štátu, boli vybudované ako verejné zariadenie slúžiace obci, a ku dňu 
účinnosti zákona SNR č. 369/1990 Zb. v zn. n.p. boli v správe miestneho národného výboru 
na území obce. 
 
159/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na II. polrok 2020 
 
160/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 

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 Geodézia 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 m.., Gočaltovo č. 66 za cenu 1,66 € za 1m2 

náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností vo výške 66,- € uhradí kupujúci, 

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, 

Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený viac ako 15 dní pred schvaľovaním prevodu 

obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce. 

 
161/2020           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. 51/4 (zastavané plochy) o výmere 25 m2   

           oddeleného geometrickým plánom č. 50/2020 vyhotoviteľa Ing. Peter Hricovíny, Revúca, od  

       pozemku parcela reg. C-KN parcelné č. 51/1 o výmere 916 m2 v katastrálnom území Štítnik,  

       obec Štítnik, zapísaného na LV č. 963 

kupujúcemu COOP JEDNOTA REVÚCA , spotrebné družstvo, Sládkovičová 58, 05001 Revúca 

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. 

 

162/2020          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: 
- pozemku parcela reg. C-KN č. 812/5 (zastavané plochy) o výmere 14 m2 v katastrálnom 
území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 
kupujúcemu Jánoš Štefan a manželka Jánošová Mihóková Gabriela, ul. Ochtinská 14/40, 
Štítnik za kúpnu cenu 1,66 € za 1 m2 a alikvótna časť nákladov za vyhotovenie geometrického 
plánu 
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. 
 

163/2020          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: 
- pozemku parcela reg. C-KN č. 812/6 (zastavané plochy) o výmere 12 m2 v katastrálnom 
území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 
kupujúcemu Bubenčíková Kvetoslava, ul. Ochtinská 19/30, Štítnik za kúpnu cenu 1,66 € za 1 
m2 a alikvótna časť nákladov za vyhotovenie geometrického plánu 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. 
 



164/2020           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: 
- pozemku parcela reg. C-KN č. 578/3 (zastavané plochy) o výmere 65 m2 v katastrálnom 
území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 963 
kupujúcemu Stančo Milan a manželka Stančová Katarína, Jelšavská 309, Štítnik za kúpnu 
cenu 1,66 € za 1 m2 
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. 
 
165/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- časť pozemku registra C  číslo parcely 54/2 a 55  zastavané plochy a nádvoria,  vedeného  
na LV  963 katastra obce Štítnik o celkovej výmere  približne 180  m2 ( na základe merania) vo 
vlastníctve Obec Štítnik 
subjektu: Pavlík Marian, Gočaltovo č.66 
za účelom prevádzkovania opravovne áut 
na dobu   neurčitú 
výška nájmu za 1m2 je 4 EUR na rok  
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c)- 
nájom  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, že  pozemok je 
susediaci s garážou, ktorej je  žiadateľ vlastníkom. 
 
166/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- priamy prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotného strediska 
- stanica záchrannej zdravotnej služby o výmere podlahovej plochy 59,5 m2   nachádzajúce sa 
v budove č. súpisné 447, ul.Ochtinská, postavenej na pozemku reg. C-KN na parcele č. 519/3 
zastavané plochy a  nádvoria v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 
2119, 
-  priamy prenájom časti pozemku o výmere  18 m² registra C par.číslo 519/1 zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2785 m2, nachádzajúcej sa v katastri obce Štítnik, zapísaná na LV 
963,  na ktorej je umiestnený prístrešok 
subjektu: LSE - Life Star Emergency, s.r.o.,  Limbová 1, 90091 Limbach 
za účelom prevádzkovanie stanice záchrannej služby na dobu  neurčitú odo dňa uzatvorenia 
nájomnej zmluvy, 
výška nájmu je rovnaká ako u predchádzajúceho nájomcu stanice záchrannej služby 
Dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) 
- nájom  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je, že tento 
objekt  bude slúžiť pre prevádzku stanice zdravotnej záchrannej služby. Žiadateľ má 
povolenie na prevádzkovanie vydané Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre 
RZP Štítnik. 
 
 



167/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

podľa § 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj 
prebytočného hnuteľného majetku vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- motorové vozidlo nákladnej dopravy Praga V3S sklápač 
do vlastníctva Ondreja Bobka, Chyžné 118 
za kúpnu cenu vo výške 2500,- €, vrátane nákladov na prepis motorového vozidla na základe 
podanej cenovej ponuky. 
 
168/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

odpustenie nájmu pre nájomníkov, ktorí na základe Opatrenia ÚVZ SR mali povinnosť 

zatvoriť svoju prevádzku. Toto odpustenie sa nevzťahuje pre tých nájomníkov, ktorí majú 

záväzky voči obci. 

 
169/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Mariana Ferenca a manž. Jaroslavy, Jelšavská 351, Štítnik na odkúpenie pozemku 

reg. E-KN na parcele č. 919/1 orná pôda o výmere 78 m2 evidovanej na LV 1288 

 

170/2020           obecné zastupiteľstvo súhlasí  

s umožnením prechodu cez pozemky registra C  parc. č. 54/1 a 55 pre vlastníkov 

nehnuteľností susediacich s týmito parcelami za účelom prístupu k svojim pozemkom pri 

dovoze materiálu, príp. realizácie udržiavacích prác pri starostlivosti o svoje nehnuteľnosti. 

 

 

 

V Štítniku, dňa 04.06.2020   

 

 

 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

 

 

Uznesenia č. 154/2020 až č. 170/2020 podpísané starostom obce 

 


