
Uznesenia z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 15.10.2020 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

186/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

187/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 

škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je Obec Štítnik 
 

188/2020        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2020 
 

189/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) použitie finančných prostriedkov z prenájmu pozemkov na výstavbu III. etapy skládky TKO 

vo výške 20000,00 EUR na nákup kompostérov a 10000,00 EUR na bežné výdavky 

B) úpravu rozpočtu Obce Štítnik 2020 podľa predloženého návrhu, a to úpravou zvýšenia 

výdavkov a príjmov obce o 30000,00 EUR 

C) vyhlásenie verejného obstarávania na nákup kompostérov pre domácnosti do výšky  

20000,00 EUR 

D) vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa, ktorý spracuje archívne dokumenty 
 

190/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Miloty Makai na výmenu sklobetónového okna 

 

191/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
 

A) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov obce a výdavkov základnej školy 

na základe Oznámenia o finančných prostriedkoch na rok 2020 z Okresného úradu odboru 

školstva Košice o 27401,00 EUR 

B) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie výdavkov v školskej jedálni a príjmov o zostatok 

prenesený z roku 2019 na položke nákup potravín od stravníkov sume 75,04 EUR 

C) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov o návratku zo 

sociálnej poisťovne z minulých rokov v sume 0,06 EUR 

D) navrhovanú úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov v školskej jedálni zníženie o 520,14 EUR 

na základe skutočnej refundácie miezd z ÚPSVR v rámci projektu "Pracuj v školskej jedálni". 

 

192/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) navrhovanú úpravu rozpočtu pre 09111 Predprimárne vzdelávanie s bežnou 

starostlivosťou v celkovej výške 15793,00 EUR presun nevyčerpaných prostriedkov z dotácií 

obce v celkovej výške 5570,00 EUR 

B) navrhovanú úpravu rozpočtu pre 0111 Výkonné a zákonodarné orgány v celkovej výške 

7000,00 EUR 



193/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci z MF SR vo výške 33087,00 

EUR. 

 

194/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

asfaltovanie ulíc Lesná, Jelšavská a pri zdravotnom stredisku 

 

195/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa projektovej dokumentácie pre projekt 

"CIZS - Štítnik" do výšky max. 20000,00 EUR 

 

196/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

opravu havarijného stavu odtokového žľabu dažďovej vody na ul. Družstevnej 

 

197/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

opravu havarijného stavu miestnej komunikácie na ul. Družstevnej 

 

 

V Štítniku, dňa 15.10.2020     

 

                       

         Ladislav Belányi  

           starosta obce    

 

 

uznesenia č. 186/2020 - 197/2020 podpísané starostom obce 


