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ZÁPISNICA 

zo 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného  

dňa 14. september 2021  o 16:00 hod.  

v zasadačke na Obecnom úrade v Štítniku 
 

 

Prítomní: Ladislav Belányi, starosta obce 
                  
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva: 

Mgr. Bc. Marek Petro, Ing. Ján Sisik, Ján Zobola, Ing. Katarína Zajacová, Pavol Belányi, 

Ondrej Kalina,  
 

Program 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  

5. Prejednanie organizačnej štruktúry Obecného úradu v Štítniku 

         6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky príspevku na  

              čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je  

              obec Štítnik 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy  

     zriadenej obcou 

          8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o sociálnych službách, o spôsobe a  

              výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Štítnik  

          9. Žiadosť obce Markuška, 049 34 Markuška, IČO: 00328499 na odber obedov zo ŠJ  

               pri ZŠ v Štítniku, Školská 295, pre deti v MŠ Markuška, žiakov ZŠ Markuška a pre  

               zamestnancov MŠ a ZŠ v Markuške. 

10. Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové a bežné výdavky - oprava  

       chodníkov v obci 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie 18. obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ladislav Belányi, ktorý 

skonštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 5, OZ je uznášaniaschopné.  
 

K bodu  2 Schválenie programu a overovateľov zápisnice 
Starosta obce prečítal program zasadnutia OZ a dal zaňho hlasovať. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v z.n.p. a na základe ods. 2 písmena a) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. 

 

schvaľuje program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa predloženého návrhu. 
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Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi,  

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 4 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. 

Yveta Zdechovanová, 

 

K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov boli navrhnutí poslanci: Mgr. Bc. Marek Petro a Ján Zobola 

Za zapisovateľku p. Ing. Margita Vilimová, PhD. 
 

K bodu č. 4 Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia 

Starosta obce informoval prítomných o plnení uznesení z minulého zasadnutia OZ. 

 

Uznesenie č. 226/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

b e r i e  n a  v e d o m i e 

kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 4 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. 

Yveta Zdechovanová, 

 
 

K bodu č. 5 Prejednanie organizačnej štruktúry Obecného úradu v Štítniku 

Starosta obce informoval, že z v materskej škole na základe investičnej akcie "Rozšírenie 

vnútorných priestorov MŠ" bola vytvorená nová trieda. Boli vytvorené dve pracovné miesta - 

učiteľky, na zabezpečenie výučby. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 227/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

b e r i e  n a  v e d o m i e 

organizačnú štruktúru Obecného úradu v Štítniku 
 

Hlasovanie:    

Za: 5 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 4 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. 

Yveta Zdechovanová, 
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K bodu č. 6 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec 

Štítnik 

 

Starosta obce informoval o úprave cien ceny obedov v školskej jedálni na základe 

každoročného zvyšovania nákladov na nákup potravín a režijných nákladov, ktoré je 

zohľadnené v návrhu VZN č. 1/2021. O 16:10 hod. prišiel p. Ing. Ján Sisik. 
 

Uznesenie č. 228/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

I. 

p r e r o k o v a l o 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec 

Štítnik 

II. 

u z n á š a  s a 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik 
 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 
 

 

 

K bodu č. 7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o určení spádovej materskej 

školy zriadenej obcou 

Starosta obce informoval, že na základe zákona č. 29/2019 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý upravuje povinné 

predprimárne vzdelávanie, bolo potrebné vypracovať návrh VZN č. 2/2021 o určení spádovej 

materskej školy zriadenej obcou. Materská škola v Štítniku bude prioritne slúžiť pre deti v 

predprimárnom veku s trvalým pobytom v obci Štítnik. 
 

Uznesenie č. 229/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

I. 

p r e r o k o v a l o 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 určení spádovej materskej školy 

zriadenej obcou  

II. 

u z n á š a  s a 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej 

obcou  
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Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 
 

 

K bodu č. 8  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o sociálnych službách, o 

spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Štítnik  
Starosta obce informoval o tom, že ak obec chce podať projektovú žiadosť v rámci výzvy na 

podporu Opatrovateľskej služby, je potrebné, aby sa obec zaregistrovala do registra 

sociálnych služieb vedenom Košickým samosprávnym krajom. Jednou z podmienok zápisu 

do tohto registra je okrem iného aj schválené VZN o sociálnych službách. 
 

Uznesenie č. 230/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

 

I. 

p r e r o k o v a l o 

predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o sociálnych službách, o 

spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby na území obce Štítnik  
II. 

u z n á š a  s a 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 3/2021 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad 

za poskytované sociálne služby na území obce Štítnik  
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 
 

 

K bodu č. 9   Žiadosť obce Markuška, 049 34 Markuška, IČO: 00328499 na odber obedov 

zo ŠJ pri ZŠ v Štítniku, Školská 295, pre deti v MŠ Markuška, žiakov ZŠ Markuška a pre 

zamestnancov MŠ a ZŠ v Markuške. 

Starosta obce informoval o žiadosti obce Markuška, ktorá predložila na odber obedov pre 

žiakov a zamestnancov školského zariadenia na jej území, nakoľko kuchyňa a jedáleň bola u 

nich zrušená z personálnych dôvodov. 

 

Uznesenie č. 231/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

žiadosť obce Markuška, 049 34 Markuška, IČO: 00328499 na odber obedov zo ŠJ pri ZŠ v 

Štítniku, Školská 295, pre deti v MŠ Markuška, žiakov ZŠ Markuška a pre zamestnancov MŠ 

a ZŠ v Markuške. 
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Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 

K bodu č. 10  Schválenie použitia rezervného fondu na kapitálové a bežné výdavky - oprava  

chodníkov v obci 
 

Starosta obce informoval, že na základe podnetu poslancov p. Ing. J. Sisika a p. O. Kalinu 

bola vypracovaný výkaz výmer a situácia na opravu existujúcich chodníkov a vybudovanie 

nových chodníkov a parkoviska pri pošte. Keďže financovanie opravy chodníka a 

vybudovanie nových chodníkov a parkoviska je rozdielne, a to v rozdelení na bežné a 

kapitálové výdavky je potrebné schváliť použitie rezervného fondu. Oprava chodníkov bude 

hradená z rezervného fondu v celkovej výške 45 600,00 EUR, ale to už bolo schválené 

16.6.2021 uznesením č. 218/2021. 

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 

Nový chodník a nové parkovisko je nová investícia, na ktorú je potrebné prijať nižšie uvedené 

uznesenia. 
 

 

Uznesenie č. 232/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

použitie rezervného fondu na vybudovanie nových miestnych chodníkov a nového miestneho 

parkoviska pri pošte 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 

Uznesenie č. 233/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

úpravu rozpočtu: 

A) Zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 42 000,00 € 

B) Zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 

Cestná doprava: 

•    717 001 Realizácia nových stavieb v celkovej výške 42 000,00 € 
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Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 
 

K bodu č. 11   Rôzne 

Starosta obce informoval, že hlavná kontrolórka obce predložila na prerokovanie Správu o 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za I. polrok 2021 a Plán kontrolnej 

činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na II. polrok 2021. Poslanci nemali k obom 

dokumentom žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 234/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

b e r i e  n a  v e d o m i e 

Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za I. polrok 2021 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 

Uznesenie č. 235/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na II. polrok 2021 

 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 

Starosta obce informoval o predloženej žiadosti p. Them Dang Vana na prenájom nebytových 

priestorov v dome služieb, ktoré sú už viac ako rok nevyužívané. P. Ing. Ján Sisik sa opýtal 

aká je výška nájmu za tieto priestory. Starosta mu povedal, že 74,70 €/mesiac vrátane 

základných zálohových platieb. Okrem toho musí sám znášať náklady na vykurovanie a za 

elektrinu. P. Ing. J. Sisik uviedol, že je to málo a mali by sme s nájmami za nebytové priestory 

niečo robiť. Starosta obce uviedol, že o tieto priestory na poschodí domu služieb je malý 

záujem a mali by sme uvítať aj tento záujem a predajňa textilu a obuvi v obci absentuje. 
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Uznesenie č. 236/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

žiadosť p. Them Dang Van o prenájom nebytových priestorov v Dome služieb v Štítniku č. 5 

a 6 za účelom zriadenia predajne textilu a obuvi. 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 

Ďalej starosta obce prečítal žiadosť p. Júlie Bačovej, Lekáreň Soranus, s.r.o., Ochtinská 447, 

049 32  Štítnik o riešenie stavu prenajímaných priestorov, v rámci ktorej žiada o výmenu 

podlahovej krytiny za gumolit alebo dlažbu z dôvodu zatopenia splaškovou vodou počas 

havárie potrubia z toalety, ktorá slúži na poschodí pre pacientov. Starosta obce informoval, že 

objedná firmu, ktorá má potrebné náradie na pretlačenie potrubia.  

 

Uznesenie č. 237/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

žiadosť p. Júlie Bačovej, Lekáreň Soranus, s.r.o., Ochtinská 447, 049 32 Štítnik na opravu 

podlahovej krytiny v prenajímaných priestoroch do rozmerov 35 m
2
 do maximálnej finančnej 

výšky 1000,00 € 
 

Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 

Starosta obce uviedol, že na základe informácií od obyvateľov obce nebolo riadne 

zabezpečené zo strany Ev. a.v. cirkevného zboru na Slovensku Štítnik sprístupnenie kostola 

počas pracovných dní. P. K. Zajacová uviedla, že v minulosti bolo sprievodcovstvo 

zabezpečené cez sprievodcu, ktorého vykonával p. Adam Molnár. Cirkev ho riadne za túto 

prácu odmeňovala. Obec ho taktiež platila na dohodu za sprevádzanie vo "Vodnom hrade". V 

rozprave poslanci navrhli a zaviazali starostu obce, aby oslovil CZ ECAV na Slovensku 

Štítnik a KPÚ, Pracovisko Rožňava za účelom vyriešenia tohto problému. 

 

Uznesenie č. 238/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

u k l a d á 

starostovi obce riešiť problémy so sprístupnením ev.a.v. kostola počas letnej turistickej 

sezóny aj mimo hlavnej turistickej sezóny 
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Hlasovanie:    

Za: 6 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Ing. Ján Sisik Pavol Belányi, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Mgr. Peter Vester, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 

 
V rámci rôzneho p. Ing. K. Zajacová navrhla vyriešiť parkovanie pred budovou zdravotného 

strediska. Bude potrebné dať urobiť grafickú situáciu na navrhnuté stavebné riešenie na 

vybudovanie parkoviska. Ďalej uviedla, že cestný kanál na ochtinskej ulici je zanesený.  

 

P. Ing. J. Sisik upozornil, že zberný kanál na ochtinskej ulici, neďaleko jeho bydliska, je 

zanesený a bude potrebné ho dať vyčistiť. Ďalej uviedol, že rúra o dĺžke cca 5 m, kde steká 

dažďová voda na mlynskej ulici je taktiež upchatá. 

 

Starosta obce informoval o žiadosti obce na delimitáciu pozemku C - KN parc. č. 788/1, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 245 m
2
 pod miestnou komunikáciou z SSC na obec 

Štítnik. Obec by chcela cestu na uvedenom pozemku opraviť, no kým nie je vo vlastníctve 

obce, tak to nemôže urobiť. 

Starosta obce ďalej informoval o výzve na rekonštrukciu kultúrnych domov pri zohľadnení 

COVID - 19 opatrení, do ktorej sa obec plánuje so žiadosťou zapojiť. 

 

K bodu č. 12 Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 18. zasadnutie OZ. 
 

Zapísala: Vilimová 

 

 
 

V Štítniku, 20.09.2021  

           Podpísané starostom obce 

 

 

                                                                                    Ladislav Belányi 

                    starosta obce 
 

 

 

           otlačok pečiatky 
 

 

 

 

  podpísané 1. overovateľom    podpísané 2. overovateľom 
 

 

.............................................                       ................................................ 

  1. overovateľ zápisnice                  2. overovateľ zápisnice 

            Mgr. et Bc. Marek Petro                          Ján Zobola 
 


