
Uznesenia zo 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 20.10.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

239/2021           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

240/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dodatok č. 1 k zmluve na prenájom pozemkov Skládka odpadov Štítnik zo dňa 7.8.2020, kde 

sa predlžuje doba nájmu do roku 2070 za účelom umožnenia nájomcovi vykonávať 

nevyhnutnú starostlivosť o skládku odpadov, najmä pravidelné kosenie, odstraňovanie 

náletových drevín, monitoringu skládky odpadov. 
 

241/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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 

 

242/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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. 

 

243/2021       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. 5 a 6 o výmere podlahovej plochy 76,80 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: p. Them Dang Van, Plešivec 

za účelom prevádzkovania predajne textilu a obuvi 



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.  

Žiadosť p. Them Dang Van, Plešivec bola prerokovaná na 18. zasadnutí OZ , uznesením 
236/2021 
 

244/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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 

 

245/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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

za sumu 100,00 €. 

 

 
 

V Štítniku, dňa 20.10.2021    

 

  

 

 

 

 

 

                                 Ladislav Belányi  

           starosta obce   

 

Uznesenia 239/2021 - 245/2021 podpísané starostom obce 


