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ZÁPISNICA 

zo 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného  

dňa 20. októbra 2021  o 15:00 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, Mgr. Peter Vester 
 

Program 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  

5. Dodatok č.1  k zmluve zo dňa 7.8.2020 na prenájom pozemkov "Skládka odpadov  

     Štítnik III. etapa"  

6. Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom  

    realizácie projektu "Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik" 

         7. Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik" 

8. Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v  

    Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19" 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie 19. obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ladislav Belányi, ktorý 

skonštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 6, 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. 

 

Hlasovanie:    

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

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. Yveta Zdechovanová, 
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K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov boli navrhnutí poslanci: Mgr. Peter Vester a Ondrej Kalina 

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. 239/2021 

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

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. Yveta Zdechovanová, 

 
 

K bodu č. 5 Dodatok č.1  k zmluve zo dňa 7.8.2020 na prenájom pozemkov "Skládka 

odpadov Štítnik III. etapa"  

Starosta obce informoval o žiadosti fi FÚRA, spol. s.r.o., Jantárová 1, 040 01  Košice 

požaduje na základe pripomienok SIŽP KE v rámci konania "Skládka Štítnik 3. etapa" od 

prenajímateľa umožniť nájomcovi vykonávať nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, 

najmä pravidelné kosenie, odstraňovanie náletových drevín, monitoring skládky odpadov, a to 

aj po uplynutí doby nájmu, minimálne počas obdobia uvedeného v príslušnom rozhodnutí. 
 
 

Uznesenie č. 240/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

predĺženie doby nájmu do roku 2070 v zmluve na prenájom pozemkov Skládka odpadov 

Štítnik zo dňa 7.8.2020 za účelom umožnenia nájomcovi vykonávať nevyhnutnú starostlivosť 

o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie, odstraňovanie náletových drevín, monitoringu 

skládky odpadov 

 

Hlasovanie:    

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

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. Yveta Zdechovanová, 
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K bodu č. 6 Schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom 

realizácie projektu "Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik" 

 

Starosta obce informoval, že na základe výzvy na doplnenie projektovej žiadosti o NFP 

"Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci Štítnik" kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67 

je potrebné predložiť uznesenie o schválení žiadosti o NFP. 

 
 

Uznesenie č. 241/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

A)  predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Rekonštrukcia areálu materskej školy 

v obci Štítnik“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2021-67, ktorého ciele sú v 

súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce; 

B)  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

C) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške  2 583,06 €  

D)  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

E) zabezpečenie financovania udržania projektu počas obdobia minimálne 5 rokov po jeho 

finančnom ukončení 

 
 

Hlasovanie:    

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

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Peter Lipták, Ing. Ján Sisik Mgr. Yveta Zdechovanová, 

 
 

K bodu č. 7 Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia areálu materskej školy v obci 

Štítnik" 

 

Starosta obce informoval, že v nadväznosti na predchádzajúce uznesenie je potrebné v rámci 

rovnakej výzvy predložiť aj schválenie spolufinancovania projektu " Rekonštrukcia areálu 

materskej školy v obci Štítnik podľa znenia v predchádzajúcom uznesení. 

 

 

K bodu č. 8  Spolufinancovanie projektu "Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu 

v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19" 

 

Starosta obce informoval, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii 

v súvislosti s pandémiou COVID-19, Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75 obec plánuje 

predložiť projekt "Rekonštrukcia a modernizácia kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s 

pandémiou COVID-19", kde je potrebné predložiť aj schválenie spolufinancovania projektu. 
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P. Ing. K. Zajacová navrhla, aby sa osadila opona, na ktorú sa bude dať premietať a spúšťať 

by sa mala dať zhora. 
 

Uznesenie č. 242/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

A) finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „ Rekonštrukcia 

a modernizácia Kultúrneho domu v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID-19“    vo 

výške 6 764,90 Eur   

B)   financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu. 

 

Hlasovanie:    

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

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Ing. Ján Sisik, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 
 

 

K bodu č. 9   Rôzne 

Starosta obce v rámci rôzneho informoval, že na základe uznesenia č. 236/2021 schváleného 

na minulom zasadnutí OZ je potrebné schváliť zámer prenájmu nebytových priestorov. 

 

Uznesenie č. 243/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

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. 5 a 6 o výmere podlahovej plochy 76,80 m
2 

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: p. Them Dang Van, Plešivec 

za účelom prevádzkovania predajne textilu a obuvi 

na dobu neurčitú 

odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy,  

za nájomné 10,-EUR/m
2
/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 
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celý objekt budovy a záujemcovia o prenájom  týchto priestorov na svoje náklady  ich 

rekonštruujú a udržiavajú ich v prevádzkovom  stave.  

Žiadosť p. Them Dang Van, Plešivec bola prerokovaná na 18. zasadnutí OZ , uznesením 

236/2021 

 

Hlasovanie:    

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

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 3 Ing. Ján Sisik, Peter Lipták, Mgr. Yveta 

Zdechovanová, 
 

 

O 15:45 hod. prišiel p. Ing. J. Sisik. 

 

Ďalej starosta obce informoval o žiadosti p. Mgr. Alexandra Lalika, Štítnická 321, 049 11 

Plešivec na prenájom nebytových priestorov v dome služieb za účelom zriadenia predajne 

Kebab. 

Starosta uviedol, že uvedené priestory sa nachádzajú na poschodí domu služieb a sú 

nevyužívané. 
 

Uznesenie č. 244/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

žiadosť na prenájom nebytových priestorov pre p. Mgr. Alexandra Lalika, Štítnická 321, 049 

11 Plešivec v priestoroch domu služieb na poschodí za účelom zriadenia predajne Kebab 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Peter Lipták, Mgr. Yveta Zdechovanová, 
 

 

Starosta obce informoval o žiadosti p. Norbert Girmon, Ochtinská č. 466, Štítnik na 

odkúpenie unimobunky, ktorá sa nachádza na ihrisku pri základnej škole. 

 

Uznesenie č. 245/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

žiadosť na odkúpenie unimobunky pre p. Norberta Girmona, Ochtinská č. 466, 049 32  Štítnik 

za sumu 100,00 €. 
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Hlasovanie:    

Za: 7 Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, Ing. Katarína 

Zajacová, Ondrej Kalina, Pavol Belányi, Mgr. Peter 

Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Peter Lipták, Mgr. Yveta Zdechovanová, 
 

 

P. Ing. K. Zajacová navrhla, aby sa na cintoríne zabezpečili proti krádeži kovové ohradky 

fotopascami. 

 

K bodu č. 10 Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 19. zasadnutie OZ. 
 

Zapísala: Vilimová 

 

 
 

V Štítniku, 25.10.2021  

 

                                                                                    Ladislav Belányi 

                    starosta obce 
 

 

 

 

Otlačok pečiatky 
 

 

 

 

podpísané overovateľom č. 1    podpísané overovateľom č. 2 

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

  1. overovateľ zápisnice                  2. overovateľ zápisnice 

                 Mgr. Peter Vester                                    Ondrej Kalina 

 


