
Uznesenia
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku  konaného dňa 06.05.2015

45/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
     program rokovania

46/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a)  overovateľov zápisnice poslancov Ing. Marek Kuzma, Mgr. Bc. Marek Petro
b) zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú

47/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
  za hlavného kontrolóra obce p. Veroniku Hlaváčovú

48/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
    hlavnému kontrolórovi obce  pracovný  úväzok 0,3 

49/2015     obecné zastupiteľstvo v  zmysle novely zákona č. 583/2004  schvaľuje
    že obec Štítnik nebude uplatňovať programový rozpočet 

50/2015    obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
    rozpočet na rok 2015

51/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 dotáciu z rozpočtu obce pre miestny odbor Matice slovenskej v Štítniku vo výške 

      350 €

52/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 dotáciu z rozpočtu obce pre Cirkevný  zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku 

      v Štítniku  vo výške 100,60 €

53/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
 dotáciu z rozpočtu obce  pre občianske združenie  Štítnická Concordia  vo výške    

      750 €

54/2015               obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
 dotáciu z rozpočtu obce pre Šachový oddiel v Štítniku vo výške  970€

55/2015     obecné zastupiteľstvo schvaľuje
  odpustenie dlhu na základe uznesenia  Okresného súdu v Rožňave zo dňa                  

                                08.04.2015 p. Tatiane Licherovej 



56/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zaradenie  člena  DHZ  obce   do  funkcie  v zmysle  ustanovení  §  5,  ods.  4, 

vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách, ktorou sa 
vykonávajú  niektoré ustanovenia  zákona NR SR č.  314/2001 Z.  z.  o ochrane pred 
požiarmi  v znení  neskorších  predpisov  týkajúcich  sa  hasičských jednotiek  -  Lukáš 
Tomi a Michal Miškár

 57/2015    obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
                          žiadosť o odkúpenie pozemku  na p. č. C803 na Jelšavskej ulici p. Viliamovi      

 Hricovi

58/2015  obecné zastupiteľstvo schvaľuje
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov  prevod  nehnuteľností  vo  vlastníctve  ovce  Štítnik  z dôvodu  hodného 
osobitného  zreteľa   o ktorom  rozhodlo  OZ  trojpätinovou  väčšinou  všetkých 
poslancov , a to: novovytvoreného pozemku parcela reg.. C-KN č. 519/22 ( zastavané 
plochy) o výmere 198 m² oddeleného geometrickým plánom č. 43/2015 vyhotoviteľa 
Geodézia  Rožňava,  s.r.o.  od  pozemku  parcela  reg.  C-KN parc.  č.  519/1 o výmere 
2983  m ²  v katastrálnom území   Štítnik,  obec  Štítnik.,  zapísaného  na  LV č.  963 
kupujúcemu Zdenka Kolesárová,  Ochtinská 447, Štítnik za kúpnu cenu 1,66 € za m² 
ako  prípad  hodný  osobitného  zreteľa  z dôvodu,  že  ide  o prevod  pozemkov  nízkej 
výmery  a odpredajom pozemkov iným spôsobom by obci vznikli neprimerane vysoké 
náklady v porovnaní s dosiahnutým výnosom

59/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
plat  starostu obce v súlade s ods.  3  §  4  zák.  č.  253/1994 Z.  z.  v znení  neskorších 
predpisov podľa § 3 ods. 1 citovaného zákona s účinnosťou od 02.01.2015 

60/2015            obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  
                         plat hlavného kontrolóra obce v súlade s  § 11 ods. 4 pís,. j , § 18c  zákona č. 
                         369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 

Ladislav Belányi

               starosta obce

V Štítniku, 11.05.2015

UZNESENIA 45/2015 – 60/2015 PODPÍSANÉ STAROSTOM OBCE 


