
Uznesenia z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 30.06.2020 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 
171/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
 

172/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Štítnik za rok 2019 
 

173/2020           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2019 bez výhrad. 

B) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 195 634,15 EUR  na tvorbu 

rezervného fondu v celkovej výške 195 634,15 EUR. 
C) Použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 
Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením 
nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. 
 

174/2020           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. 51/4 (zastavané plochy) o výmere 25 m2   

           oddeleného geometrickým plánom č. 37543482-50/2020 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 

do výlučného vlastníctva 

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

IČO 00169129, DIČ 2020500020 

za kúpnu cenu vo výške 5 EUR/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. 

Správny poplatok za prevod nehnuteľnosti uhradí: kupujúci 

Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 

zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 

175/2020           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. 812/5 (zastavané plochy) o výmere 14 m2 v 
katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 
do výlučného vlastníctva 



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. 
Správny poplatok za prevod nehnuteľnosti uhradí: kupujúci 
Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 

176/2020           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: 
- 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 
do výlučného vlastníctva 
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. 
Správny poplatok za prevod nehnuteľnosti uhradí: kupujúci 
Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 

 

177/2020           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: 
- 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 
do výlučného vlastníctva 
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. 
Správny poplatok za prevod nehnuteľnosti uhradí: kupujúci 
Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce 
 

V Štítniku, dňa 30.06.2020   

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce 

Uznesenia č. 171/2020 - 177/2020 podpísané starostom obce 


