
ZÁPISNICA 

zo 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného  

dňa 28. decembra 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, Ján Zobola, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Peter Lipták, Ing. Ján Sisik, 

Mgr. Peter Vester, Mgr. Yveta Zdechovanová 
 

Program 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie programu  

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia  

5. Prejednanie žiadosti ZŠ Štítnik o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy MPC 

               za 12/2021 

6. Návrh na úpravu rozpočtu obce a základnej školy  v roku 2021 

7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 s   

    výhľadom na roky 2023 a 2024 

8. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu na rok 2022 

9. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 

10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2022 

11. Prejednanie zámeru obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce 

12. Rôzne 

13. Záver 
 

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia 

Zasadnutie 20. obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ladislav Belányi, ktorý 

skonštatoval, že z 9 poslancov sú prítomní 7, 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: 7 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Ján Sisik, Ing. Katarína Zajacová 
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K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

Za overovateľov boli navrhnutí poslanci: Mgr. Yveta Zdechovanová 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. 246/2021 

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: 7 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Ján Sisik, Ing. Katarína Zajacová 
 

 

K bodu č. 5 Prejednanie žiadosti ZŠ Štítnik o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy 

MPC za 12/2021 

Starosta obce informoval, že ZŠ Štítnik podala na obecný úrad žiadosť o poskytnutie 

finančných prostriedkov na mzdy pre pedagogických asistentov a odborných zamestnancov 

zamestnaných v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" za mesiac 

december 2021. Finančné prostriedky obci v januári ZŠ refunduje. 
 

Uznesenie č. 247/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

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 €. 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 2 Ing. Ján Sisik, Ing. Katarína Zajacová 

 

K bodu č. 6 Návrh na úpravu rozpočtu obce a základnej školy  v roku 2021 

Na základe predloženej žiadosti ŽŠ Štítnik o schválenie úpravy rozpočtu na rok 2021 v 

zmysle Formuláru rozpočtovej požiadavky na úpravu rozpočtu výdavkov za rok 2021, 

starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. 

 

O 15:10 hod. prišiel Ing. J. Sisik. 
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Uznesenie č. 248/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

navrhované zmeny rozpočtu na rok 2021 základnej školy a obce Štítnik podľa rozpočtových 

požiadaviek na strane príjmov a výdavkov. 

Hlasovanie:    

Za: 8 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 

 

K bodu č. 7 Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 s 

výhľadom na roky 2023 a 2024 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 249/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

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

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

2024 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 
 

K bodu č. 8 Návrh na schválenie použitia rezervného fondu na rok 2022 

Starosta obce objasnil a zdôvodnil čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu. 

Otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 

Uznesenie č. 250/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

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 
 

Hlasovanie:    

Za: 8 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 
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K bodu č. 9 Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2022 s výhľadom na roky 2023 a 

2024 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 251/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 

 

Hlasovanie:    

Za: 7 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester,  

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. Ján Sisik, 

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 

 

Uznesenie č. 252/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

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

rozpočet obce Štítnik na roky 2023-2024 

Hlasovanie:    

Za: 7 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester,  

Proti:   

Zdržal sa: 1 Ing. Ján Sisik, 

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 

 

K bodu č. 10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2022 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 253/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

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

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 
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K bodu č. 11 Prejednanie zámeru obce Štítnik prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve 

obce 

Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 254/2021 

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: 

- prenájom nebytového priestoru č. 3 o celkovej výmere podlahovej plochy 58,3 m
2
 

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,- €/m
2
/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. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 

 

K bodu č. 12 Rôzne 

Starosta obce prečítal žiadosť Komposesorátu pozemkového spoločenstva Štítnik, Veľká 

Maša 483, 049 32  Štítnik o zníženie výšky dane z nehnuteľnosti o 50 % ako kompenzáciu pri 

realizácii projektu "Vyhliadková veža na Trojštíte". Veža má byť vybudovaná na pozemku v 

lesnom poraste, ktorý má v správe komposesorát. Všetci poslanci sa po rozprave zhodli v tom, 

že schválenie zníženia výšky dane z nehnuteľnosti o 50% je jednak v rozpore so zákonom a 

výška dane, o ktorú by bola obec ukrátená je neprimeraná vzhľadom na výstupy projektu a to 

v tom, že z výstavby veže obci nebude plynúť žiaden príjem. Prípadnou realizáciou projektu 

vzniknú obci výdavky navyše, ktoré budú spojené predovšetkým s údržbou veže a jej okolia. 

Prítomní poslanci nesúhlasili so schválením žiadosti o úpravu výšky dane z nehnuteľnosti, 

ktorú podal komposesorát. 
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Starosta informoval o žiadostiach na odpustenie nájmu, ktoré si podali živnostníci podnikajúci 

v prenajatých nebytových priestoroch obce. Konkrétne sa jedná o týchto nájomcov: p. Milota 

Makai, p. Martina Belányiová a p. Maroš Tomi. Poslanci nájomníkom žiadosti schválili. 

 

Uznesenie č. 255/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku  

s ch v a ľ u j e 

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. 

 

Hlasovanie:    

Za: 8 Pavol Belányi, Mgr. Bc. Marek Petro, Ján Zobola, 

Mgr. Yveta Zdechovanová, Ondrej Kalina, Peter 

Lipták, Mgr. Peter Vester, Ing. Ján Sisik, 

Proti:   

Zdržal sa:   

Neprítomní: 1 Ing. Katarína Zajacová 

 

Starosta obce informoval o výzve na náhradu škody, ktorú utrpela dopravná spoločnosť 

eurobus, a.s. so sídlom Staničné námestie 9,  040 04 Košice, ktorú zastupuje advokátska 

kancelária MM law firm s.r.o. pri dopravnej nehode pri parkovaní motorového vozidla - 

linkového autobusu, kedy došlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd, a to únikom 

motorovej nafty do studne. Pokutu, ktorú vyrubila Slovenská inšpekcia životného prostredia 

dopravnej spoločnosti, predstavuje sumu 500,00 €. Predmetná pokuta bola uhradená a 

dopravná spoločnosť ju od obce vymáha prostredníctvom advokátskej kancelárie.  

Starosta obce odpísal advokátskej kancelárii, v ktorom sa odvolal na skutočnosť, že linkový 

autobus parkoval na mieste, ktoré nie je vyhradené na parkovanie autobusov. V prílohe listu 

obec doložila aj platné VZN č. 3/2008 o parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách. V 

liste sa taktiež odvolávame na fakt, že šofér autobusu o poklope na studni vedel, lebo ho už 

viackrát prešiel. 

 

P. Mgr. M. Petro upozornil, že na budove aragonitu padá omietka vo väčších kusoch, čo je 

životu nebezpečné. Je potrebné vyzvať vlastníka nehnuteľnosti, aby budovu upravil tak, aby 

nikoho neohrozovala. 

 

Starosta obce informoval, že t.č. zosnulý p. Dušan Sisik v roku 2008 mal súhlas od Krajského 

pamiatkového úradu v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice na umiestnenie letnej terasy - 

montovaného prístrešku drevenej samonosnej konštrukcie na námestí, ktorú mal ešte v ten 

istý rok po ukončení letnej turistickej sezóny odstrániť. Keďže sa jedná o čiernu stavbu, je 

potrebné súčasných vlastníkov vyzvať, aby prístrešok odstránili a priestranstvo upravili do 

pôvodného stavu. Keďže budova hostinca na námestí sa v súčasnosti nevyužíva, po rozprave 

poslanci súhlasili, že v prípade prijateľnej ceny by obec budovu odkúpila. 

 

K bodu č. 13 Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 20. zasadnutie OZ. 
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Zapísala: Vilimová 

 

 
 

V Štítniku, 30.12.2021  

            podpísané starostom obce 

 

                                                                                    Ladislav Belányi 

                    starosta obce 
 

 

   otlačok pečiatky 
 

 

 

 

 

 

 

Podpísané overovateľom č. 1    Podpísané overovateľom č. 2 

 

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

  1. overovateľ zápisnice                  2. overovateľ zápisnice 

           Mgr. Yveta Zdechovanová                          Ján Zobola 
 


