
ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

dňa 16. decembra 2022  o 15:00 hod. 
v zasadačke na Obecnom úrade v Štítniku

Prítomní: Ladislav Belányi, starosta obce
                 
Prítomní poslanci obecného zastupiteľstva:
Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Róbert Krága, Peter Lipták,  Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján 
Zobola

Program 1. 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 12/2022
6. Návrh na úpravu rozpočtu obce a základnej školy  v roku 2022
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Štítnik na rok 2023 s  
    výhľadom na roky 2024 a 2025
8. Návrh na schválenie použitia rezervného fondu na rok 2023
9. Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
10. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2023
11. Návrh VZN č. 3/2022 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole

                 a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik
12. Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
       drobné stavebné odpady 

          13. Návrh VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
                 dochádzky v základnej škole a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa 
                 v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
                 klubu detí pri základnej škole.
          14. Schválenie prenájmu priestorov v dome služieb

15.Rôzne
16. Záver

K bodu č. 1 Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie 1. 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,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 3 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za overovateľov boli navrhnutí poslanci: Pavol Belányi 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.
O 15:05 prišiel p. Ing. Štefan Vido

Uznesenie č. 13/2022
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: 9 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 5 Prejednanie žiadosti ZŠ Štítnik o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy 
MPC za 12/2022
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  2022. 
Finančné prostriedky obci v januári ZŠ refunduje.

Uznesenie č. 14/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
s ch v a ľ u j e

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 €.

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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K bodu č. 6 Návrh na úpravu rozpočtu obce a základnej školy  v roku 2022
Na základe predloženej žiadosti ŽŠ Štítnik o schválenie úpravy rozpočtu na rok 2022 v zmysle 
Formuláru rozpočtovej požiadavky na úpravu rozpočtu výdavkov za rok 2022, starosta obce otvoril 
diskusiu k tomuto bodu.

Uznesenie č. 15/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
s ch v a ľ u j e
navrhované zmeny rozpočtu na rok 2022 základnej školy a obce Štítnik podľa rozpočtových 
požiadaviek na strane príjmov a výdavkov.

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č.  7 Stanovisko  hlavného kontrolóra  k  návrhu rozpočtu  obce  Štítnik  na  rok  2023 s 
výhľadom na roky 2024 a 2025
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 16/2022
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 2023  s výhľadom na roky 2024 a 2025

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 8 Návrh na schválenie použitia rezervného fondu na rok 2023
Starosta obce objasnil a zdôvodnil čerpanie finančných prostriedkov z rezervného fondu. P. O. 
Kalina podotkol, že obec v budúcnosti  plánuje využiť finančné zdroje z rezervného fondu aj na 
financovanie a zabezpečenie projektovej dokumentácie na výstavbu kanalizácie a ČOV v obci.

Uznesenie č. 17/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
s ch v a ľ u j e
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

3



Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 9 Návrh na schválenie rozpočtu obce na roky 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 18/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
s ch v a ľ u j e

návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2023

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
b e r i e  n a  v e d o m i e

rozpočet obce Štítnik na roky 2024-2025

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2023
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. Poslanci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
s ch v a ľ u j e

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

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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K bodu č. 11 Návrh VZN č. 3/2022 o o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik
Starosta obce otvoril diskusiu k tomuto bodu. P. Mgr. P. Vester podotkol, že ZŠ si stanovila 
najnižšie pásmo a nevie, či to bude vykrývať náklady. Starosta obce uviedol, že ZŠ na tento fakt 
upozornil.

Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 

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

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 12  Návrh VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady drobné stavebné odpady
Starosta obce uviedol, že z dôvodu zvyšujúcich sa nákladov na zber a uloženie odpadu je nutné 
zvýšiť poplatok za komunálny odpad zo súčasných 10,00 €/osobu/rok na 15,00 €/osobu/rok. 
Poslanci zároveň navrhli, že je potrebné zvýšiť a zreálniť aj ďalšie poplatky. Väčšina súm bola 
prepočítaná automaticky pri prevode slovenských korún na euro, no nezodpovedajú súčasným 
cenám. V rámci tohto bodu poslanci navrhli v IV. časti VZN daň za užívanie verejného 
priestranstva, článok 7, v bode 4 sa mení sadzba dane,  písm. a) 0,5 € za každý aj začatý m2; b) 
10,00 € ako paušálny poplatok za 1 deň za predajný pult umiestnený na trhovisku; c) 5,00 € pri 
ambulantnom predaji; e) 30,00 € za dopravný prostriedok/rok – parkovanie pre verejnú autobusovú 
dopravu na osobitne určenom mieste. Tieto pripomienky boli zapracované do návrhu VZN č. 
4/2022.

Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
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

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:
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K bodu č. 13 Návrh VZN č. 5/2022 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole a materskej školy, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri 
základnej škole.
Starosta  obce  otvoril  diskusiu  k  tomuto  bodu.  Zároveň  uviedol,  že  VZN  je  potrebné  upraviť 
príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v Materskej škole v Štítniku, a to hlavne 
na dieťa s trvalým pobytom v inej obci na výšku 20,00 €. P. Mgr. Peter Vester navrhol, aby sa 
upravila  aj  čiastočná  úhrada  nákladov  spojených  s  činnosťou  školského  klubu  na  výšku  8,00 
€/mesiac.

Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
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

uznáša 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

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 14 Schválenie prenájmu priestorov v dome služieb
Starosta  obce  informoval,  že  na  minulom  zasadnutí  OZ  bola  schválená  žiadosť  p.  Marošovi 
Tomimu na prenájom nebytových priestorov v dome služieb. V ďalšom kroku je potrebné schváliť 
prenájom v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Poslanci 
nemali k tomuto bodu žiadne pripomienky.

Uznesenie č. 24/2022
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  70,20  m2 

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.
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Zámer prenájmu bol zverejnený 15 dní pred schválením prenájmu OZ.

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 15 Rôzne
Starosta  obce  informoval,  že  prebehol  účtovnícky audit  a  boli  vypracované správy nezávislého 
audítora, ktoré boli doručené len v stredu 14.12.2022, a preto neboli súčasťou pozvánky a budú 
dodatočne zaslané poslancom prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
berie na vedomie
správu z auditu ročnej účtovnej závierky  za rok 2021 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 
2021 obce Štítnik

Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

Starosta obce prečítal list z OR PZ v Rožňave – odpoveď na žiadosť o vydanie stanoviska k určeniu 
trvalého dopravného značenia na ceste č. II/526 na ulici Nám. 1. mája v intraviláne obce Štítnik, v 
ktorom nesúhlasia s návrhom na zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti z 50 km/h na 30 km/h. 
Dôvodom pre nezníženie rýchlosti je, že v tomto úseku nie je evidovaná zvýšená nehodovosť, a z 
hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nie je potrebné obmedzovať dynamiku v danom 
úseku cesty. Poslanci navrhli, aby sa obec preskúmala možnosť osadenia retardérov na námestí. 

Starosta  obce  informoval,  že  MUDr.  Katarína  Demková  podala  na  obec  žiadosť  na  zníženie 
nájomného z dôvodu dočasného presťahovania do priestorov, ktoré predtým mala a na ktoré má 
uzavretú aj nájomnú zmluvu na výšku 196,00 €/mesiac. Poslanci súhlasili so znížením nájmu na ½ 
z tejto sumy.

Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
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
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Hlasovanie:   
Za: 7 Pavol  Belányi,  Ondrej  Kalina,  Róbert  Krága,  Peter  Lipták, 

Mgr. Peter Vester, Ing. Štefan Vido, Ján Zobola
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

K bodu č. 16 Záver
Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie OZ.

Zapísala: Ing. M. Vilimová, PhD.

V Štítniku, 21.12.2022
   Podpísané starostom obce

                                                                                  Ladislav Belányi
             starosta obce

 Otlačok pečiatky

Podpísané overovateľom č. 1   Podpísané overovateľom č. 2

...........................................                          ................................................
  1. overovateľ zápisnice                   2. overovateľ zápisnice

                      Pavol Belányi                                        Ján Zobola
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	Prítomní: Ladislav Belányi, starosta obce

