
Uznesenia zo 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.06.2022 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

270/2022           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

271/2022       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu a stanovisko hlavnej kontrolórky  k Záverečnému účtu za rok 2021 

 

272/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Záverečný účet obce Štítnik a celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad 

B) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 125 044,87 € na tvorbu 

rezervného fondu v celkovej výške 125 044,87€ 

 

273/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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

274/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a 
školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik 
 
275/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

schvaľuje neupotrebiteľnosť nevyužitého hnuteľného majetku obce inventárne číslo: 

00200 kompresor, 00205 vŕtačka stojanová ZV 130.12, 00206 HITACHI, 00721 elektrické 

hodiny a súhlasí s vyradením uvedeného majetku. Následne vyradený majetok likvidovať 

odovzdaním do separovaného zberu - elektrického odpadu. 

 

276/2022       obecné zastupiteľstvo určuje 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 počet poslancov 
Obecného zastupiteľstva obce Štítnik: 9, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode 
utvorenom pre celú obec 
 
 

277/2022  obecné zastupiteľstvo určuje 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2022-2026 
rozsah výkonu funkcie starostu obce Štítnik v rozsahu 1, t.z. v plnom rozsahu  
 
 

278/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Andrei Liptákovej, Ochtinská 542, 049 32  Štítnik na prenájom nebytových 
priestorov v budove zdravotného strediska za účlom prevádzkovania masážneho salónu 
 
 



279/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť p. Jána Zobolu, Malá Maša 48, 049 32  Štítnik o pripojenie nehnuteľnosti, 
nachádzajúcej sa na Teplickej ulici č. 298 na vodovod obecného cintorína cez podružný 
vodomer z dôvodu nedostatku vody vo vlastnej studni.  

 

V Štítniku, dňa 28.06.2022 

 

 

        Ladislav Belányi  

          starosta obce  

 

 

 

 

Uznesenie 270/2022 - 279/2022 podpísané starostom obce 

 

 

 

 

 


