
Uznesenia z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.12.2017 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

275/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

program 25. zasadnutia OZ  
 

276/2017 obecné zastupiteľstvo volí 

a) overovateľov zápisnice poslancov: Miriam Blaškovú a Mgr. et Bc. Mareka 
Petra  

b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
 
277/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z ostatného zasadnutia. 
 

278/2017       obecné zastupiteľstvo ruší  

                       uznesenie č. 269/2017  
 

279/2017       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. 847/18 (ostatné plochy) o výmere 115 m2 v katastrálnom 
území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na LV č. 1288 
kupujúcim Štefanovi Petrovi a manželke Anne Petrovej, rod. Kostelníkovej, ul. Mlynská 490, 
Štítnik za cenu 1,66 € za 1 m2 
z dôvodov hodných 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, 
- ďalej sa jedná o susediaci pozemok s pozemkom vo vlastníctve kupujúcich 
- žiadateľom je blízka osoba poslanca OZ, je predaj možný len v prípadoch uvedených v § 9a 
ods. 8 písm. e) 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. 
 
280/2017       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                      úpravu rozpočtu o sumu 23 392,01 € schválenej v záverečnom účte ako zostatok   
                      účelovo viazaných prostriedkov ŠR z roku 2016 zaradenie (príjem) a použitie         
                      (výdavok) týchto finančných prostriedkov v roku 2017 
 
281/2017       obecné zastupiteľstvo schvaľuje   

                       žiadosť základnej školy o úpravu rozpočtu na rok 2017 na dočasné poskytnutie  
                       finančných prostriedkov na preklenutie časového nesúladu medzi výplatou a  
                       refundáciou  oprávnenej ceny práce podľa zmluvy č. 2017 MPC ŠOV ZŠ 107. 



282/2017        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                       návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2018 bez výhrad 
 
283/2017        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                       návrh rozpočtu obce Štítnik na roky 2019 - 2020 
 
284/2017       obecné zastupiteľstvo vypúšťa 

                       žiadosť p. Jozefa Kováča a p. Jaroslavy Kováčovej o odkúpenie parcely vzhľadom  
                      k tomu, že predmetný pozemok bol už predaný a žiadosť je tým bezpredmetná 
 
285/2017       obecné zastupiteľstvo presúva 

                       žiadosť Ing. Kataríny Zajacovej na kúpu historickej budovy - bývalej židovskej  
                       synagógy na budúce zasadnutie OZ 
 
286/2017       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                       vzdanie sa funkcie zástupcu starostu obce p. Ing. Mareka Kuzmu z dôvodu straty   
                      dôvery k činnosti starostu obce a z dôvodu, že do dnešného dňa neobdržal kľúče  
                      od obecného úradu a príslušných budov, a preto nemohol vykonávať  
                      zastupovanie starostu obce v jeho neprítomnosti. 
 
287/2017      obecné zastupiteľstvo poveruje 

                      poslanca Ing. Rastislava Bartoša zvolávaním a vedením zasadnutia obecného   
                      zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5  
                       tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  
                      znení neskorších predpisov. 
 
288/2017    obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                       návrh starostu obce na vymenovanie p. Ing. Rastislava Bartoša za zástupcu  

                       starostu obce 

 

289/2017    obecné zastupiteľstvo súhlasí 

                      so žiadosťou p. Zuzany Dobošovej o pripojenie parcely CKN  č. 265/8 v k.ú.  

                      Štítnik na inžinierske siete   

 

290/2017     obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                       zmluvu o poskytovaní audítorských služieb s Ing. Žigmundom Szathmárym   

                       Mudroňova č. 622/23, 040 01  Košice 

 

V Štítniku, dňa 02.01.2018 

 

        Ladislav Belányi 

                                                                                                          starosta obce  

 

uznesenia 275/2017 - 290/2017 podpísané starostom obce 


