
Uznesenia zo 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.03.2022 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

256/2022           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

257/2022       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za II. polrok 2021 
 

258/2022       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

Správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu za rok 2021 

 

259/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

navrhovanú úpravu rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 podľa predloženého návrhu 

 

260/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 pre ŠK Baník Štítnik vo výške 1700,00 € 
 
261/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 pre Dom Matice Slovenskej Rožňava vo výške 

500,00 € 

 

262/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu obce Štítnik na rok 2022 pre Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Štítnik vo 

výške 500,00 € 

 
 

263/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Návrh VZN č. 1/2022 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované služby 

na území obce Štítnik 

 
 

264/2022  obecné zastupiteľstvo presúva 

prejednanie žiadosti p. M. Beneho a manž. M. Benovej, Rožňavská 625, 04932, Štítnik o 
odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce na budúce zastupiteľstvo 

 
265/2022  obecné zastupiteľstvo presúva 

prejednanie žiadosti p. Ing. M. Kuzmu, Družstevná 127, 049 32 Štítnik o odkúpenie pozemku 
vo vlastníctve obce na budúce zastupiteľstvo 
 
266/2022  obecné zastupiteľstvo presúva 

prejednanie žiadosti p. Jozefa Zobolu, Malá Maša 585, 049 32  Štítnik o odkúpenie pozemku 
vo vlastníctve obce na budúce zastupiteľstvo 
 



267/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku obce UNIMOBUNKA, inventárne číslo 00841 a súhlasí 
s vyradením uvedeného majetku. Následne vyradený majetok likvidovať predajom za cenu 
100,00 €. 
 
268/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Žiadosť p. Magdalény Gločekovej, bytom Nová 101, 049 32 Štítnik o povolenie umiestniť 

prenosnú plechovú garáž bez betónového základu na parc. č. KN-C 607/1 v k. ú. Štítnik na 

Školskej ul. pred bytový dom č. 293 za účelom parkovania motorového vozidla. 

269/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podanie žiadosti na majetkové vysporiadanie parc. č. KN-C 788/3, druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvorie, v podiele: 1/1 a parc. č. KN-C 568/2, druh pozemku: zastavané plochy a 

nádvorie, v podiele: 4/8 na Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 

Košice za účelom nadobudnutia časti tejto parcely do vlastníctva obce Štítnik 

 

V Štítniku, dňa 28.03.2022 

 

 

        Ladislav Belányi  

          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Uznesenia č. 256/2022 až 269/2022 podpísané starostom obce 

 


