
Uznesenia z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku 

konaného dňa 16. marca 2016 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

obecné zastupiteľstvo  

 

115/2016      schvaľuje program 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

116/2016      schvaľuje zapisovateľku p. Janu Rogosovú 

                       overovateľov zápisnice Mgr. Yvetu Zdechovanovú a p. Miroslavu Beneovú 

    

117/2016     berie na vedomie informáciu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej      

                       časti obvodu obce Štítnik 

 

118/2016    berie na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke Obce Štítnik  

                     k 31.12.2014 

 

119/2016    berie na vedomie správu nezávislého audítora ku konsolidovanej závierke obce  

                      za rok 2014 

 

120/2016  berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok       

                   2014 

 

121/2016  berie na vedomie konsolidovanú výročnú správu Obce Štítnik za rok 2014  

 

122/2016   schvaľuje úpravu rozpočtu obce k 31.12.2015  

 

123/2016   neberie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu  

                    obce za rok 2015 

 

 



 

124/2016    neberie na vedomie záverečný účet obce za rok 2015  

 

125/2016   berie na vedomie správu finančnej kontroly Košice o odvode do štátneho   

                     rozpočtu vo výške 39 564,02 EUR 

 

126/2016   schvaľuje vypracovať právnu analýzu o ďalšom postupe obce vo veci porušenia             

                    finančnej disciplíny  

 

127/2016   schvaľuje návrh rozpočtu Obce Štítnik na rok 2016 s presunmi v rozpočte 

 

128/2016   schvaľuje VZN č. 1/2016 o určení  príspevku na čiastočnú úhradu nákladov      

                  v škole a školskom zariadení, ktorých zriaďovateľom je obec Štítnik 

 

129/2016   schvaľuje dotáciu na rok 2016 pre Cirkevný evanjelický zbor a .v. v Štítniku 

                     vo  výške 444 EUR 

 

130/2016   odporúča prejednanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre DHZ Štítnik, Miestny   

                     Matice  slovenskej, Štítnická  Concordia, ŠK Baník  Štítnik  

 

131/2016   schvaľuje zámenu pozemkov registra C KN parcelné číslo 790/5 o výmere 264 m2, 

zastavané plochy a nádvoria a parcelné číslo 790/6 o výmere 37 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, vedené Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 2150 a pozemku registra 

C KN parcelné číslo 100/20 o výmere 6152 m2, zastavané plochy a nádvoria, vedené 

Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 149 v katastrálnom území Štítnik, obec 

Štítnik, okres Rožňava, vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu 

mieru 1, Košice, IČO: 35 541 016 za pozemky registra C KN parcelné č. 787/2 o výmere 4140 

m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 788/4 o výmere 434 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, parcelné číslo 791/3 o výmere 176 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné 

číslo 791/4 o výmere 1968 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 791/5 o výmere 

1575 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcelné číslo 792/1 o výmere 732 m2, zastavané 

plochy a nádvoria v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, okres Rožňava, vedené 

Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 1288 vo vlastníctve obce Štítnik, Námestie 1. 



mája 167, IČO: 00 328 871 bez finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

ktorým je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod komunikáciami. 

132/2016   schvaľuje nájom stavieb a pozemkov v k. ú. Štítnik pre obec Štítnik, okres 

Rožňava, vedeného Okresným úradom Rožňava v liste vlastníctva č. 149, a to:  

a) jedálne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/3, 

b) skladu súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/2, 

c) budovy hradu súpisné číslo 621 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/4, 

d) budovy hradu súpisné číslo 622 na pozemku registra C KN parcelné číslo 102/5, 

e) pozemku registra C KN parcelné číslo 98/1 o výmere 288 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

f) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/11 o výmere 188 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

g) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/12 o výmere 16 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

h) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/13 o výmere 16 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

i) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/14 o výmere 17 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

j) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/15 o výmere 16 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

k) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/16 o výmere 16 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

l) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/17 o výmere 16 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

m) pozemku registra C KN parcelné číslo 100/21 o výmere 2445 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

n) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/1 o výmere 3674 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

o) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/2 o výmere 102 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

p) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/3 o výmere 513 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

q) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/4  o výmere 148 m2, zastavané plochy 

a nádvoria, 

r) pozemku registra C KN parcelné číslo 102/5 o výmere 143 m2, zastavané plochy 

a nádvoria. 

Pre obec Štítnik, Námestie 1.mája 167, Štítnik, IČO 00328871, za nájomné vo výške 

50,-€ na rok na dobu nájmu 20 rokov, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým 

je nájom pre samosprávu za účelom preinvestovania finančných prostriedkov na 

obnovu stavieb a plánovaný zámer ich využitia , tzn. sprístupnenie Bebekovského 

hradu verejnosti a rozvoj turizmu v obci.  

 



133/2016  schvaľuje spôsob prevodu a prevod vlastníctva stavieb v katastrálnom území 

Štítnik, obce Štítnik, okres Rožňava, vedených Okresným úradom Rožňava, v liste vlastníctva 

č. 149, a to:  

a) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/12 

b) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/13 

c) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/14 

d) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/15 

e) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/16 

f) šatne súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/17 

g) skleníka súpisné číslo 213 na pozemku registra C KN parcelné číslo 100/11 

pre obec Štítnik, Námestie 1. mája 167, Štítnik, IČO 00328871 za kúpnu cenu 1 € 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je nevyhovujúci stav týchto 

stavieb, v dôsledku čoho nie je možné ich využívať, je potrebné ich zlikvidovať 

a pozemky pod stavbami budú prenajaté obci Štítnik.  

 

 

 

V Štítniku dňa 23.marec 2016  

 

 

Uznesenia č. 115  až 133/2016 podpísané starostom obce  

 

 

 

                  Ladislav Belányi  

                    starosta obce   

 


