ZÁPISNICA
Z 3. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠTÍTNIKU
konaného dňa 06.05.2015
v zasadačke OÚ v Štítniku
Prítomní:

Ladislav Belányi – starosta obce

Členovia obecného zastupiteľstva:
Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek
Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro, Ing. Ján Sisik /meškal, prišiel o 16.18 hod.,
hlasoval od bodu 4/
Neprítomní:
Miroslava Beneová, Mgr Yveta Zdechovanová

Program
1. Otvorenie a prezentácia
2.

Program rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. Rozpočet obce
6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce
7. Riešenie kanalizácie a ČOV
8. Odpustenie dlhu p. Licherovej
9. Zaradenie člena dobrovoľného hasičského zboru obce do funkcie
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku
11. Schválenie odpredaja pozemku
12. Prerokovanie platu starostu
13. Diskusia
14. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie a prezentácia
Zasadnutie 3. obecného zastupiteľstva otvoril starosta Ladislav Belányi a privítal
prítomných.
Starosta konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, OZ je uznášania
schopné .
K bodu č. 2 - Program rokovania
Starosta Ladislav Belányi
prítomných oboznámil
s programom rokovania ,
k navrhnutému programu poslanci nemali žiadne pripomienky
ZA

6

ZDRŽALI SA

0

PROTI0

K bodu č. 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Starosta obce určil zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú a za overovateľov zápisnice
boli zvolení poslanci Ing. Marek Kuzma a Mgr. Bc. Marek Petro
ZA

6

ZDRŽALI SA

0

PROTI0

K bodu č. 4 – Voľba hlavného kontrolóra
K stanovenému termínu do 22.04.2015 boli na OÚ doručené dve obálky na funkciu
hlavného kontrolóra obce Štítnik. Obálky sa otvárali na zasadnutí OZ 06.05.2015.
O miesto sa uchádzali PhDr. Eva Mihóková z Dobšinej a p. Veronika Hlaváčová zo
Štítnika. Dňa 05.05.2015 bol OZ doručený mail od PhDr. E.Mihókovej, kde
z pracovných dôvodov ospravedlnila svoju neúčasť na voľbách HK dňa 06.05.2015.
Najprv poslanci hlasovali za p. Veroniku Hlaváčovú, ktorá získala 5 hlasov a bola
zvolená za kontrolóra obce. V súlade s § 11ods. 4 pism. j) a § 18 zákona č. 369/1990
Zb.o obecnom zriadení v z.n.p. OZ berie na vedomie plat hlavného kontrolóra obce
v súlade s 1 § 18c zákona o obecnom zriadení a to v sume 397€ mesačne pri 0,3
úväzku.
ZA

5

ZDRŽALI SA2

PROTI0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing.
Marek Kuzma,
Zdržali sa: Mgr.Bc. Marek Petro, Ing. Ján Sisik
K bodu č. 5 – Rozpočet obce

Poslancom Oz bol predložený návrh rozpočtu obce Štítnik. OZ schválilo , že obec
Štítnik nebude uplatňovať programový rozpočet. Dňa 05.05.2015 Bc. Diana Kupcová
zaslala mailom pripomienky k Návrhu rozpočtu obce Štítnik. K pripomienkam podá
vysvetlenie osobne p. Rogosová J.

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2015.
ZA

5

ZDRŽALI SA

2

PROTI0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing.
Marek Kuzma,
Zdržali sa:, Mgr.Bc. Marek Petro, Ing. Ján Sisik
K bodu č. 6 – Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce

V zmysle VZN č.1/2009 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Štítnik a dodatku č.
1/2011 zo dňa 30.12.2011 /účinný od 16.01.2012/ boli na OÚ doručené tri žiadosti
o dotáciu z rozpočtu obce a to – 12.02.2015 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku, ktorý žiadal dotáciu vo výške 100,60€ na zakúpenie archívnych škatúľ,
20.02.2015 OZ Štítnická Concordia, ktorá žiadala o dotáciu vo výške 1 500€ na
zriadenie expozície hutníctva a baníctva v Štítniku a 26.02.2015 Miestny odbor Matice
slovenskej v Štítniku, ktorý žiadal dotáciu vo výške 350 € na zhotovenie
informačných tabúľ na turistický chodník Štítnik – Hrádok.
Z rozpočtu obce bola schválená dotácia pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na
Slovensku vo výške 100,60€,
ZA

5

ZDRŽALI SA2

PROTI0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing.
Marek Kuzma,
Zdržali sa:, Mgr.Bc. Marek Petro, Ing. Ján Sisik
Z rozpočtu obce bola schválená dotácia pre OZ Štítnická Concordia vo výške 750€ ,
ZA

7

ZDRŽALI SA0

PROTI0

Z rozpočtu obce bola schválená dotácia pre miestny odbor Matice slovenskej
v Štítniku vo výške 350€
ZA

7

ZDRŽALI SA0

PROTI0

Dňa 06.03.2015 bola doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce kde, Šachový oddiel
v Štítniku žiadal o dotáciu v celkovej výške 970€. Žiadosť bola podľa VZN doručená
po termíne a šachový oddiel nie je registrovaný, preto bola táto žiadosť o dotáciu
zamietnutá.
ZA

7

ZDRŽALI SA0

PROTI0

K bodu č. 7 – Riešenie kanalizácie a ČOV
Starosta obce informoval OZ a občanov obce o aktuálnej situácii ohľadne kanalizácie
a ČOV. Na základe zistených informácií v tomto ani nasledujúcom roku nie je a ani
nebude možnosť čerpania finančných prostriedkov na kanalizáciu a ČOV, teda nie je
v dohľadnej dobe žiadna výzva, ktorá by to umožňovala. Dotácie budú prideľované
len obciam, ktoré majú počet obyvateľov nad 2 000, resp. do 1 000 obyvateľov.
Finančné prostriedky prideľované z envirofondov a z fondu rozvoja vidieka slúžia len
na opravy a dokončenia kanalizácie a ČOV.
Z prieskumu trhu, ktorý uskutočnila obec , výška odmeny za projektovú dokumentáciu
je 19 200€ a realizácia tejto projektovej dokumentácie trvá zhruba 2 mesiace.

K bodu č. 8 – Odpustenie dlhu p. Tatiane Licherovej
Na základe uznesenia Okresného súdu v Rožňave zo dňa 08.04.2015 proti odporkyni
Tatiane Licherovej, Rozložná 26 o zaplatenie 975,20€, žalobca v časti 475,20€ zobral
žalobu späť a súd konanie v tejto časti zastavil a o vrátení súdneho poplatku v tejto
časti v sume 21,80€ rozhodol v zmysle § 11 ods. 3,4 zák.č.71/1992 Zb. Súd ukladá SP,
a.s., vrátiť žalobcovi časť zaplateného súdneho poplatku za podaný návrh v sume
30,80€.
Účastníci uzavreli súdny zmier o zaplatenie 500 €.
ZA

6

ZDRŽALI SA1

PROTI0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma,
Mgr.Marek Petro Bc., Ing. Ján Sisik
Zdržali sa: Ing. Rastislav Bartoš
K bodu č. 9 – Zaradenie člena dobrovoľného hasičského zboru obce do funkcie

Na základe prihlášky č. 1/2015 zo dňa 22.03.2015 sa p. Michal Miškár a Lukáš Tomi
podrobili dňa 22.03.2015 podľa § 15 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
v znení neskorších predpisov overovaniu odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
člena hasičskej jednotky ( člena DHZ obce), kde vyhoveli ústnej časti overovania aj
praktickej skúške a boli zaradení za 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
ZA

7

ZDRŽALI SA0

PROTI0

K bodu č. 10 – Žiadosť o odkúpenie pozemku
Dňa 02.04.2015 bola doručená na prejednanie OZ žiadosť od p. Viliama Hrica, bytom
Záhradná 1, 048 01 Rožňava, kde žiada o odkúpenie pozemku na parc. C803 na
Jelšavskej ulici za účelom parkovania motorového vozidla pred obytným domom pod
poradovým číslom 368.
Táto žiadosť nebola OZ schválená.
ZA

7

ZDRŽALI SA0

PROTI0

K bodu č. 11 – Schválenie odpredaja pozemku

Dňa 30.06.2014 bola na OÚ doručená žiadosť p. Zdenky Kolesárovej o odkúpenie
pozemku, časť parcely 519/1 (areál ZS)
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov prevod nehnuteľností vo vlastníctve obce 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

ZA

7

ZDRŽALI SA0

PROTI0

K bodu č. 12 – Prerokovanie platu starostu
OZ prerokovalo 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
DISKUSIA:
-

Starosta obce informoval o zámere prenájmu
s Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku

-

Starosta obce informoval, že drevo z cintorína je uskladnené u p. O.Kalinu, spolu
19,98 m3 na porez

-

Drevo z cintorína sa použije na striešku nad domom smútku, na lavičky na ihrisko,
opravu lavičiek na námestí a zvyšné drevo bude uskladnené vo dvore OÚ

pozemkov nad cintorínom

-

Ďalšia časť dreva bola hneď po vypílení dovezená na dvor OÚ

-

návrh – symbolický anjel po kalamite, ktorý by mal byť vyrezaný do kmeňov
stromov, ktoré zostali na cintoríne
05.05.2015 info - výstup na Birinku
30.05.2015 info – 6.ročník Memoriál Kolomana Holéczyho, ktorý organizuje
DHZ- Štítnik
Ing. Marek Kuzma informoval o majetkoprávnom usporiadaní nehnuteľností
v obci Štítnik
Ing.Bc. Marek Petro informoval o výzvach týkajúcich sa čiernych skládok
Ing. Ján Sisik diskusia ohľadne kontajnerov na cintoríne, pravidelný vývoz smetí
a dotaz ohľadne plánovaných úprav na cintoríne

-

Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a pripomienky a uzavrel 3.
zasadnutie OZ v Štítniku

Zapísala: Ing. Klaudia Gallová
V Štítniku dňa 15.05.2015

Ladislav Belányi
starosta obce
podpísané starostom obce
odtlačok úradnej pečiatky

podpísané overovateľom

podpísané overovateľom

-----------------------------------------

------------------------------------------

1. overovateľ Ing. Marek Kuzma

2.overovateľ p. Mgr.Bc.Marek Petro

