
Uznesenia zo 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.12.2021 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

246/2021           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

247/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť o dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy MPC za mesiac 12/2021 

v súlade so zmluvou a zmenu rozpočtu o poskytnuté finančné prostriedky základnej škole na 

mzdy a odvody v celkovej výške 3801,54 €. 

 

248/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021 základnej školy a obce Štítnik podľa rozpočtových 
požiadaviek na strane príjmov a výdavkov. 

249/2021       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022  s výhľadom na roky 2023 a 
2024 

 

250/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

použitie rezervného fondu vo výške 330 000 EUR na kapitálové výdavky obce Štítnik : 
 
a/ na  rekonštrukciu zdravotného strediska vo výške 259941,00 EUR 

b/  na výstavbu nového parkoviska pri pošte a nových chodníkov vo výške 58500,00 EUR 

c/ na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice 11559,00 EUR 

 
251/2021       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 
 

252/2021  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

rozpočet obce Štítnik na roky 2023-2024 
 

253/2021  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2022 

254/2021  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: 
- prenájom nebytového priestoru č. 3 o celkovej výmere podlahovej plochy 58,3 m2 
nachádzajúceho sa na poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája, súp. č. 168, 
postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 51/2 v katastrálnom území Štítnik, obce Štítnik, 
zapísanej na LV č. 963, 
subjektu: Mgr. Alexander Lalik, Štítnická 321, Plešivec 

za účelom prevádzkovania predajne rýchleho občerstvenia Kebab 



na dobu neurčitú  
odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy 01.01.2022 

za nájomné 10,- €/m2/rok 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. Priestory boli dlhodobo prázdne. 

Zámer prenájmu bol zverejnený 15 dní pred schválením prenájmu OZ. 

 

255/2021  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

na základe predložených žiadostí p. Miloty Makai, p. Martiny Belányiovej a Maroša Tomiho 
odpustenie nájmu na obdobie  zákazu prevádzkovania činností z dôvodu platnosti uznesenia 
Vlády Slovenskej republiky číslo 695/2021 zo dňa 24. novembra 2021 k návrhu na 
aktualizáciu 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; odpustený nájom bude vysporiadaný formou dobropisu. 
 

V Štítniku, dňa 28.12.2021  

 

 

        Ladislav Belányi  

          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Uznesenia č. 246/2021 až 255/2021 podpísané starostom obce 


