
Uznesenia 

z 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 14.11.2016 
v kancelárii starostu Obecného úradu v Štítniku

Obecné zastupiteľstvo

175/2016        obecné zastupiteľstvo schvaľuje
program  14.  zasadnutia  OZ  s  nasledovnou  zmenou:  doplnenie  bodu  o 
priamom  prenájme  nebytových  priestorov  v  dome  služieb  za  bod  č.  5  a 
doplnenie bodu o správe činnosti finančnej komisie za bod č. 11.

176/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
a) overovateľov zápisnice poslancov: Pavla Belányiho a Ondreja Kalinu 
b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 

177/2016 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
zapracovať  podnet  pred  spracovaním  zmien  a  doplnkov  Územného  plánu  obce  Štítnik 
advokátskej kancelárie LEGAL IURIS 

178/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
          žiadosť na prenájom pozemku p. Vojtecha Sedmáka 
               

179/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
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:
-  nebytového priestoru č.  5  o  výmere podlahovej  plochy 70,2  m2 nachádzajúceho sa  na 
poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája, súpisné č. 168 postavenej na pozemku reg. 
C - KN parcelné č. 51/2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 963,
subjektu: Poštová záložňa, Kováčska 49, 040 01 Košice, IČO 36202061
za účelom prevádzkovania záložne a bazáru
na dobu  neurčitú  odo  dňa  uzatvorenia  nájomnej  zmluvy,  za  nájomné 10,-  €/m2/rok  a  s 
podmienkou 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  a 
záujemcovia o prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich rekonštruujú a udržiavajú ich 
v prevádzkovom stave. Obec potrebuje doplniť službu, ktorá v obci stagnuje.

180/2016 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 obce Štítnik z dôvodu hodného osobitného 



zreteľa o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, 
a to:
-  pozemku parcela  reg.  CKN č.  799/8  (zastavané  plochy  a  nádvoria)  o  výmere  10  m2 v 
katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288.
kupujúcemu Ladislav Belányi a manželka Martina Belányiová, ul. Jelšavská 324, Štítnik
- za kúpnu cenu 1,66 € za 1 m2/celkom za 10 m2 16,66 € a alikvotnú čiastku za vyhotovenie 
geometrického plánu 20,94 €, celková kúpna cena 37,54 €
ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
ide  o prevod pozemku nízkej  výmery a  na odpredaj  pozemku iným spôsobom by vznikli 
neprimerané vysoké náklady v porovnaní s dosiahnutým výnosom a že žiadateľ je fyzická 
osoba,  ktorá je  v  tejto obci  starostom obce jeho blízkou osobou,  je  predaj  možný  len v 
prípadoch uvedených v §9a ods. 9 písm. c) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov.

Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke obce.

181/2016       obecné zastupiteľstvo schvaľuje
zámer spracovanie PHSR obce Štítnik na roky 2016 - 2022

182/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov

183/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
                       žiadosť o súhlas vlastníka pozemkov pre účely územného konania pre 
                       stavbu  "Štítnik - Teplická - Úprava TS8, demontáž TS2  a úpravu NN"

184/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za I. polrok 2016

185/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

186/2016        obecné zastupiteľstvo doporučuje 
starostovi obce, aby zabezpečil vypracovanie návrhu splátkového 

                      kalendára na nevymožiteľné pohľadávky po lehote splatnosti s 
                      upozornením, že v prípade neplnenia splátkového kalendára bude vec 
                      postúpená exekútorovi.

187/2016         obecné zastupiteľstvo presúva 
žiadosť vlastníkov bytového domu v zastúpení zástupcom vlastníkov p. 



                     Igorom Daubnerom o osadenie verejného osvetlenia do budúceho  
                     zastupiteľstva.
188/2016 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
          žiadosť o výrub briez na obecnom pozemku.

189/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
dohodu o spolupráci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi 

                      medzi  obcou Štítnik a dobrovoľnou požiarnou ochranou - Dobrovoľným  
                      hasičským zborom v obci Štítnik, s tým, že sa v článku 4 (záverečné 
                      ustanovenia) v bode 3  nahradí slovo prerokovalo za slovo schválilo.

190/2016 obecné zastupiteľstvo presúva
dohodu o spolupráci medzi obcou Štítnik a OZ Štítnická Concordia do 

                       najbližšieho  zastupiteľstva.

191/2016 obecné zastupiteľstvo schvaľuje
návrh projektovej dokumentácie na úpravu exteriéru cintorína - variant č."0", 
pričom zároveň navrhuje umiestniť vedľa chodníka smetné koše na triedený 
odpad, na cestu dlažbu a tiež vedľa cesty umiestniť tuje alebo iné neopadavé 
stromy. 

                                                                                                            podpísané starostom obce     
    Ladislav Belányi

                      starosta obce

Uznesenia 175 -191/2016 podpísané starostom obce.


