
Uznesenia z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 17.12.2020 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

198/2020           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

199/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy MPC za mesiac 12/2020 

v súlade so zmluvou a zmenu rozpočtu o poskytnuté finančné prostriedky základnej škole na 

mzdy a odvody v celkovej výške 4490,12 EUR. 
 

200/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

navrhované úpravy rozpočtu Základnej školy a Obce Štítnik na rok 2020: 

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

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

školstva Košice o 16484,00 EUR.  

B) navrhovanú úpravu rozpočtu zníženie príjmov obce a výdavkov základnej školy o mzdové 

náklady na základe refundácii miezd v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov“ o 2736,02 EUR    

C) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie rozpočtu výdavkov rozpočtu na mzdové náklady 

zamestnancov pracujúcich v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ 

mzdy a odvody do poisťovní za mesiac december 2020 v sume 4490,12 EUR   

D) navrhovanú úpravu rozpočtu zníženie na strane príjmov obce a výdavkov základnej školy 

o 182,60 EUR na financovanie školských pomôcok na základe poukázanej dotácie na podporu 

výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

E) navrhovanú úpravu rozpočtu na znížene výdavkov na školskú jedáleň uhrádzaných z réžie 

o 3477,00 EUR 

F) navrhovanú úpravu rozpočtu príjmov z réžie o 2539,00 EUR 

G) navrhovanú úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov na stravné z úhrad za stravné od 

stravníkov  a to zníženie príjmov o 5041,00  EUR a výdavkov na úhradu za potraviny 

o 5116,04 EUR 

H) navrhovanú úpravu rozpočtu zníženie príjmov obce a výdavkov základnej školy na platby 

za potraviny financované zo schválenej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

pre deti ZŠ a MŠ o 34212,00 EUR 

I) navrhovanú úpravu rozpočtu zníženie príjmov  z platieb za školský klub a výdavkov 

o 300,00 EUR  

J) navrhovanú úpravu rozpočtu príjmov obce o zaslané  kapitálové príjmy na rekonštrukciu 

hasičskej zbrojnice o 28 441,20 EUR    2 111 322 001 Tuzemské kapitálové rozpočty zo ŠR      

28441,20 EUR 

K) zvýšenie príjmov obce 312001 4228,00 EUR a výdavky základnej školy 614 Odmeny 

3133,00 EUR a odvody v kategórii 620 Poistné a odvody 1095,00 EUR. 



201/2020  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021  s výhľadom na roky 2022 a 
2023 
 

202/2020  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2021 
 

203/2020  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

rozpočet obce Štítnik na roky 2022-2023 
 

204/2020  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2021 

205/2020  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

v zmysle § 13 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štítnik a § 10 Zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpísanie nevymožiteľnej pohľadávky, a to 

faktúry č. 420180086 pre OZ Štítnická Concordia za spotrebovanú elektrickú energiu v 

prevádzke Vodný hrad v roku 2017 -2018. Faktúra bola vystavená vo výške 363,48 €. 
 

206/2020  obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie Materská škola Štítnik –zvyšovanie 

energetickej účinnosti z účtu 042 ako zmarenú investíciu v celkovej hodnote 4800,00 EUR 
 

207/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh na vyradenie projektovej dokumentácie  Materská škola Štítnik zvyšovanie 

energetickej účinnosti z účtu 042 ako zmarenú investíciu v celkovej hodnote 4800,00 EUR. 

 

208/2020        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora k riadnej ročnej  účtovnej závierke obce Štítnik zostavenej k 

31.12.1019. 
 

209/2020        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Štítnik zostavenej  k 

31.12.2019. 
 

210/2020        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť Jána Galla - Elektrocomp, Jelšavská 331, 049 32  Štítnik o vykonanie asfaltových 

povrchových prác pred Bytovou jednotkou č. 131 na ulici Družstevná v Štítniku bez právneho 

nároku na parc. č. KNC 251/11 evidovanej na LV č. 963 v k.ú. Štítnik 

 

V Štítniku, dňa 18.12.2020     

                       

         Ladislav Belányi  

           starosta obce    

 

uznesenia 198/2020 - 210/2020 podpísané starostom obce 


