
Uznesenia zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 17.03.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

211/2021           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

212/2021        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za II. polrok 2020 
 

213/2021       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu za rok 2020 
 

214/2021        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

na základe predložených žiadostí p. Makai, p. Belányiovej a fi. Hostinec Dušan Sisik 

odpustenie nájmu na obdobie  zákazu prevádzkovania činností z dôvodu platnosti vyhlášky 

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 45,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri 

ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí s účinnosťou 

od 8. februára 2021 a uznesenie vlády SR č. č. 77 z 5. februára 2021 k návrhu na opakované 

predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. 

z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 

v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587z 30. septembra 2020 a 

na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu 

v čase vojny vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 

predpisov s účinnosťou od 6. februára 2021; odpustený nájom bude vysporiadaný formou 

dobropisu. 
 

215/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

odkúpenie rodinného domu na Teplickej ulici súp. č. 221, C KN p.č. 111/7, výmera 110 m2, 

vedenej na LV č. 2090 v k.ú. Štítnik vo vlastníctve p. Lukrécie Milkovej v podiele 1/1, , druh 

pozemku: zastavané plochy a nádvoria; a ďalšie parcely: C KN č. 111/1,  výmera 284 m2, 

vedenej na LV č. 2089 vo vlastníctve p. Lukrécie Milkovej v podiele 1/3,  druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria; C KN p.č. 111/2, o výmere 66 m2, vedenej na LV č. 2089 vo 

vlastníctve Lukrécie Milkovej v podiele 1/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria; C KN 

p.č. 111/8, o výmere 47 m2, vedenej na LV č. 2092 vo vlastníctve Lukrécie Milkovej v podiele 

1/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvorie; C KN p. č. 111/6, o výmere 15 m2, vedenej 

na LV č. 2090 vo vlastníctve Lukrécie Milkovej v podiele 1/1, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvorie v k.ú. Štítnik do max. výšky 18 000,- €, s tým že do dátumu podpisu kúpnej zmluvy 

si vysporiadajú obyvatelia rodinného domu na Teplickej ulici súp. č. 211 všetky záväzky voči 

obci Štítnik 
 

V Štítniku, dňa 18.03.2021                                Ladislav Belányi  

           starosta obce   

uznesenia č. 211/2021 - 215/2021 podpísané starostom obce                                                                  


