
Uznesenia zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 16.06.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

216/2021           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

217/2021        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Štítnik za rok 2020 
 

218/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad 

B) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 161397,10 € na tvorbu 

rezervného fondu v celkovej výške 161397,10 € 

C) Použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v súlade s § 36 zákona č. 67/2020 

Z.z. zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so 

šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 
 

 

219/2021        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Navrhovanú úpravu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov o preplatok za plyn z roku 

2020 vo výške 780,04 € 

B) Navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov o nevyčerpané 

normatívne a nenormatívne prostriedky rozpočtu z roku 2020 vo výške 32310,86 € 

 

220/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Maroša Tomiho, Ochtinská č. 12, Štítnik o prenájom nebytových priestorov 
 

221/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 

 nebytového priestoru č. 4 o výmere podlahovej plochy 23 m2 nachádzajúceho sa na 
poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1.mája, súpisné č .168 postavenej na 
pozemku reg. C-KN parcelné č.51/2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, 
zapísanej na LV č. 963,  

subjektu: Kaderníctvo Maroš Tomi, Ochtinská 12, Štítnik za účelom prevádzkovania 
kaderníctva 

na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 10,-EUR/m2/rok a za 
úhrady dodávky služieb spojených s nájmom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 
daný tým, že vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt  pre obec  nemá zásadný hospodársky 
význam, obec nevyužíva ani  nevyužívala celý objekt budovy a záujemcovia o prenájom 
 týchto priestorov na svoje náklady  ich rekonštruujú a udržiavajú ich v prevádzkovom  stave.  
 



222/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce pre ŠK Baník Štítnik v požadovanej výške 2800,00 € 
 
223/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce pre Dom Matice Slovenskej Rožňava v požadovanej výške 1300,00 € 
 
224/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

bezplatný prenájom zasadacej miestnosti na OÚ v Štítniku pre ČZ Jednota v Štítniku SD 
Jednota podnik Revúca za účelom organizovania členskej schôdze 
 
225/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Použitie rezervného fondu na kapitálový výdavok rekonštrukciu priestorov materskej školy 
vo výške 24 000,00 € 
B) Navrhovanú zmenu rozpočtu: 
•   zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 24 000,00 € 
• zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 09.1.1.1 
Predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou a ekonomickej klasifikácii: 
- 717002 Rekonštrukcia a modernizácia + 24 000,00 € 
  
 
 
 
 
 
 

V Štítniku, dňa 16.06.2021                                Ladislav Belányi  

           starosta obce   

 

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenia č. 216/2021 - 225/2021 podpísané starostom obce 


