
Uznesenia z 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 27.08.2020 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

178/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

179/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a 

školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik 
 

180/2020        obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s vyhlásením, že miestne komunikácie, ktoré sa nachádzajú na časti pozemku KN-E pr.č. 863 

oddeleného geometrickým plánom č. 36210161-84/2020 pod novým parcelným číslom KN-C 

794/3 o výmere 1071 m2 a na časti pozemku KN-E p.č. 922 oddeleného geometrickým 

plánom č. 36210 161-84/2020 pod novým parcelným číslom KN-C 1266/2 o výmere 796, 

časti pozemku KN-E pr.č. 803 oddeleného geometrickým plánom č. 36210 161-84/2020 pod 

novým parcelným číslom KN-C 840/3 o výmere 406 m2 a 839/7 o výmere 1131 m2 vo 

vlastníctve štátu, boli vybudované ako verejné zariadenia slúžiace obci, ku dňu účinnosti SNR 

369/1990 Zb. v zn. n.p. a boli v správe miestneho národného výboru v Štítniku. 
 

181/2020        obecné zastupiteľstvo presúva 

schválenie použitia finančných prostriedkov z prenájmu pozemkov na výstavbu III. etapy 

skládky TKO vo výške 34 338,- € na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

182/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh zmluvy na prenájom pozemkov p. č. 249/48 KN-C o výmere 344 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 2037 v k.ú. Štítnik na Družstevnej ulici  
 

183/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh zmluvy na prenájom pozemkov p. č. 218/20 KN-C o výmere 99 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1287 v k.ú. Štítnik na Družstevnej ulici  
 

184/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť Základnej školy v Štítniku o vytvorenie pracovnej pozície vychovávateľky - 0,50 

úväzku do školského klubu detí do konca roka 2020 
 

185/2020        obecné zastupiteľstvo súhlasí 

s napojením rodinného domu p. Miroslava Petrusa, Námestie 1. mája 165, Štítnik k 

vodovodnej šachte umiestnenej na parc. č. 54/1 KN-C v k.ú. Štítnik vo vlastníctve obce Štítnik 

za účelom zabezpečenia prístupu k pitnej vode 
 

V Štítniku, dňa 28.08.2020   

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce 

uznesenia 178/2020 - 185/2020 podpísané starostom obce 


