
Uzneseniazo 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku  konaného dňa 06.08.2015
71/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje      program 5.obecného zastupiteľstva s nasledovnou zmenou programu: za bod č. 3 sa dopĺňa bod: návrh na schválenie zhotoviteľa  ZaD ÚPN obce Štítnik                                    / bod č.4/bod  č.  8  (Prehodnotenie  podnetov  od  občanov  na  zapracovanie  do pripravovaných Zmien a doplnkov ÚPN obce Štítnik) sa presúva za bod č. 4      ďalej  sa  vypúšťa  bod  č.  4  VZN  č.  1/2015,  ktoré  bolo  schválené  uznesením 66/2015. Za bod č. 8 sa vsúva bod Návrh na schválenie zhotoviteľa prístrešku pri dome smútku  /bod.č.9/ 
72/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľujea)  overovateľov zápisnice poslancov  p. Jána Galla a p. Pavla Belányihob) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
73/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje

     za zhotoviteľa ZaD ÚPN obce Štítnik Ing. Arch. Marianu Šimkovú

74/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet Mgr. Milan Stanča                                     v nasledujúcom znení:  na parcele č. CKN 1400/47 bude v ZaD ÚPN navrhnutá                                  plocha na výstavbu rodinného domu.                                 
75/2015               Obecné zastupiteľstvo presúva podnet firmy Fúra, s.r.o. Rozhanovce na                                   rozšírenie skládky nie nebezpečného odpadu Štítnik o  III. etapu do                                    budúceho zastupiteľstva.
76/2015            obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet p. Ondreja Kalinu v nasledujúcom                                znení: zakresliť plochy parciel 956/7, 956/8, 956/9, 956/13, 956/14, 956/15,                                839/3, 839/4 do budúcich  ZaD ÚPN ako jestvujúce plochy výroby.
77/2015           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet RNDr. Miloša Vargu                               zapracovať funkčné využitie územia na parc. číslach 952/8, 952/9, 952/10,                                952/15, 1106/3 k.ú. Štítnik do budúcich ZaD ÚPN ako jestvujúcu obytnú  plochu.
78/2015           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet  Komposesorátu, p.s.                                zapracovať ZaD ÚPN na parc. číslach 952/4, 952/10, 952/11, 952/12, 952/14, 
                             949/1, 949/2 k.ú. Štítnik ako jestvujúcu plochu bývania s návrhom na                               polyfunkčnú plochu bývania a občianskej vybavenosti.
79/2015           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet  p. Ladislava Greczára ml. a Andrei                               Belákovej, bytom Veľká Maša Štítnik zapracovať ZaD ÚPN  na parc. číslach 952/3, 
                            952/10, 1106/1, 1106/4, 1106/5 k.ú. Štítnik na obytné územie zástavba rodinných                               domov.
80/2015           obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet Mgr. Ladislava Bischoffa a jeho                              manželky Gabriely Bischofovej, bytom rožňavská č. 88, Štítnik v nasledujúcom 



                              znení: zakresliť do ZaD ÚPN návrh na prístupovú  komunikáciu k jestvujúcim                               rodinným domom.
81/2015           obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet p. Ondreja Urbana, bytom Rožňavské                                 Bystré č. 201 v nasledujúcom znení:  zapracovať do ZaD ÚPN obce Štítnik plochy                              na ktorých má zrealizovanú garáž č. súp. 597 na ulici Ochtinskej  pozemok č. par.                               457/2ako jestvujúce plochy výroby.
82/2015           Obecné zastupiteľstvo presúva podnet firmy KIBUC, s.r.o. Veľká Maša 486                                Štítnik do budúceho zastupiteľstva s doplnením podkladov.
83/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.2/2015 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
84/2015      obecné zastupiteľstvo menuje  p. Jána Galla, p. Ondreja Kalinu, Ing. Mareka                                   Kuzmu, p. Pavla Belányiho za zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ                                   Štítnik.
85/2015      obecné zastupiteľstvo menuje                                    Miriam Blaškovú za smútočného rečníka
86/2015      obecné zastupiteľstvo schvaľuje

    za zhotoviteľa prístrešku pri dome smútku  Ing. D.Doboša, DOBART 
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