
Uznesenia zo 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.09.2022 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 
 

280/2022           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

 

281/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

sprísnenie podmienok pri prenájme priestorov kultúrneho domu, ktoré budú zapracované do 

zmluvy 

 

282/2022       obecné zastupiteľstvo ukladá 

starostovi obce informovať OR PZ v Rožňave o záveroch obecného zastupiteľstva v súvislosti 

s prejednaním podnetu občanov obce Štítnik na porušovanie verejného poriadku a na 

budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva prizvať riaditeľa OR PZ 

 

283/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

návrh na úpravu rozpočtu na rok 2022 

 

284/2022       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za I. polrok 2022 

 

285/2022       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- na prízemí budovy Zdravotného strediska (hlavný 
vchod č.2) o výmere podlahovej plochy 26,11 m2 nachádzajúceho sa na prízemí 
 budovy Zdravotného strediska, Ochtinská, súpisné č. 447 postavenej na pozemku 
reg. C-KN parcelné č.519/3 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV 
č. 2119, 

subjektu: Liptáková Andrea – Masáže a terapia, Štítnik, Ochtinská 542 

za účelom poskytovania služieb – masérsky salón  

na dobu neurčitú  

odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy (ak budú pripravené priestory) 

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 bude 
udržiavať v prevádzkovom  stave. 

 
286/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

prevod správy majetku nadobudnutého a zhodnoteného z nenávratného finančného 
príspevku prostredníctvom projektu: "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ 
Štítnik", kód projektu ITMS: 302020M707 do správy Základnej školy Štítnik 
 
287/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vypracovanie súdno-znaleckého posudku za účelom odpredaja nehnuteľností na ulici 
Jelšavská, súp. čísla 313, 314, 315, nachádzajúcich sa na parcele reg. KN C č. 566, 567, 568/1, 
565/4  a priľahlých pozemkov reg. KN C č. 565/1, k.ú. Štítnik 
 
288/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podanie žiadosti na odkúpenie budovy bývalej železničnej stanice na ulici Rožňavskej, súp. č. 
89/34 nachádzajúcej sa na parcele reg. KN C č. 856/1 aj s priľahlými pozemkami reg. KN C č. 
856/2, k.ú. Štítnik 

 

V Štítniku, dňa 28.09.2022 

otlačok pečiatky 

        Ladislav Belányi  

          starosta obce  

 

 

uznesenia 280/2022 - 288/2022 podpísané starostom obce 


