
Uznesenia z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného
 dňa 16.12.2022 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku

13/2022           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

14/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje

žiadosť o dočasné poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy MPC za mesiac 12/2022 v súlade 
so zmluvou a zmenu rozpočtu o poskytnuté finančné prostriedky základnej škole na mzdy a odvody 
v celkovej výške 4448,00 €.

15/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje
navrhované zmeny rozpočtu na rok 2022 základnej školy a obce Štítnik podľa rozpočtových 
požiadaviek na strane príjmov a výdavkov.

16/2022       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2023  s výhľadom na roky 2024 a 2025

17/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje
použitie rezervného fondu vo výške 15000,00 EUR na kapitálové výdavky na spolufinancovanie 
obce Štítnik :

a/ na  projekt „Rekonštrukcia areálu MŠ Štítnik“ vo výške 2313,00 EUR
b/  na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia KD v Štítniku v súvislosti s pandémiou COVID 19“ vo 
výške 6764,00 EUR
c/na krytie neoprávnených výdavkov v rámci oboch projektov v bodoch a/ a b/ vo výške 5923,00 
EUR

18/2022       obecné zastupiteľstvo schvaľuje

návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2023

19/2022  obecné zastupiteľstvo berie na vedomie

rozpočet obce Štítnik na roky 2024-2025

20/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2023

21/2022  obecné zastupiteľstvo 
 prerokovalo
 Návrh VZN č. 3/2022 o určení výšky výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a 
školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik

             Uznáša sa na vydaní
VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školskom 
zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik

             

22/2022  obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo
Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné 
stavebné odpady



uznáša sa na vydaní
VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné 
odpady

23/2022  obecné zastupiteľstvo 
prerokovalo
Návrh VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v 
základnej škole a materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole

užnása sa na vydaní
VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej 
škole a materskej škole, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základnej škole

24/2022  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  č.  3  o  celkovej  výmere  podlahovej  plochy  70,20  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: Tomi Maroš, Ochtinská 12, Štítnik
za účelom poskytovania služieb – nechtové štúdio
na dobu neurčitú 
odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy 01.01.2023
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. Žiadateľ bude poskytovať služby občanom.

Zámer prenájmu bol zverejnený 15 dní pred schválením prenájmu OZ.

25/2022 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu z auditu ročnej účtovnej závierky  za rok 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 
2021 obce Štítnik

26/2022  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dočasné zníženie výšky nájomného pre subjekt MUDr. Katarína Demková, Ochtinská 1, 049 32  
Štítnik na ½ z dôvodu presťahovania ambulancie do náhradných priestorov s platnosťou od 
1.1.2023

V Štítniku, dňa 16.12.2022 

Ladislav Belányi 

  starosta obce 

Uznesenia 13/2022 – 26/2022 podpísané starostom obce


