
Uznesenia z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 07.06.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

305/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         program 27. zasadnutia OZ s nasledovnou zmenou: vypúšťajú sa body 8), 11),  

                         16) a dopĺňajú sa body: Vodný hrad  - zmluva o spolupráci, hradné hry,  

                         Prejednanie protestu prokurátora, Doplnenie členov do komisie finančnej a  

                         správy majetku obce 

 

306/2018 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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

b) zapisovateľku Ing. Margitu Vilimovú, PhD. 
 
307/2018        obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                         kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva z ostatného zasadnutia. 
 

 

308/2018       obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                        protest prokurátora č. Pd 41/18/8808-2 proti uzneseniu č. 296/2018 obce  
                        Štítnik  
 
309/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 

                         bod "Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Štítnik" na budúce  
                         zastupiteľstvo 
 
310/2018       obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

                         žiadosť p. Mariána Pavlíka na odkúpenie pozemku p.č. KN-C 54/2 zastavané  
                         plochy a nádvoria o výmere 113 m2. 
 
311/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         podľa § 9a ods. 8 písm. e)zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
                         neskorších predpisov prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik z  
                         dôvodu hodného osobitného zreteľa o ktorom rozhodlo obecné zastupiteľstvo  
                         trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a to: 
                         vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
                         - novo vytvoreného pozemku parcela reg. V-KN č. 838/2 (zastavané plochy) o  
                         výmere 109 m2 oddeleného geometrickým plánom č. 85/2017 vyhotoviteľa  
                         Ing. Tibor Takáč - Geoplan Rožňava, od pozemku parcela reg. E-KN parcelné č.  
                         805 o výmere 303 m2 v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísaného na  
                         LV č. 1288 
                         Kupujúcemu Gallo Ján a manželka Gallová Lucia, ul. Malá Maša 79/18 Štítnik 
                         za kúpnu 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. 
                         Zámer prevodu nehnuteľnosti bol zverejnený 15 dní pred schvaľovaním  
                         prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a internetovej stránke  
                         obce. 
                         Zámer predaja neupotrebiteľného majetku obce bol schválený OZ dňa   
                         26.03.2018 uznesením č. 298/2018. 
                         Správny poplatok za prevod nehnuteľnosti uhradí: kupujúci a predávajúci na  
                         polovicu. 
 

312/2018       obecné zastupiteľstvo presúva 

                        A) bod prejednania nájmu pozemku na prevádzku III. etapy skládky TKO.  
                        B) žiada starostu obce zvolať do 30.06.2018 OZ a prizvať na toto OZ konateľa  
                       spoločnosti FÚRA, s.r.o., p. RNDr. Miroslava Fúru osobne. 
 

313/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                       OZ schvaľuje podanie upozornenia prokurátorovi za účelom nehospodárneho     
                       vynakladania finančných prostriedkov starostom obce na výstavbu chodníka na    
                       cintoríne a žiadosť o kontrolu prevedenia verejného obstarávania na dodávateľa    
                       tohto diela ako aj kontrolu vykonaných stavebných prác vysúťaženým  
                       dodávateľom. 
 

314/2018       obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                        A) úpravu rozpočtu výdavkov u normatívnych a nenormatívnych finančných     
                        prostriedkov na základe Oznámení finančných prostriedkov na rok 2018  
                        odoslaných Okresným úradom Košice odbor školstva podľa predloženého  
                        návrhu - zníženie o 17 298,- € 
                        B) úpravu rozpočtu výdavkov a príjmov normatívnych a nenormatívnych    
                        finančných prostriedkov - zostatok nevyčerpaného rozpočtu z roku 2017 vo  
                        výške - zvýšenie o 18 715,- €, čím celková výška rozpočtu výdavkov po úprave je   
                        811 223,- € 
                        C) úpravu rozpočtu príjmov navýšených o 64,- € peňažný dar. 
 

315/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         uznesenie č. 300/2018 

 

316/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         doplnenie členov do komisie finančnej a správy majetku obce o p. Miriam   

                         Blaškovú a p. Jána Galla 

 

317/2018        obecné zastupiteľstvo presúva 

                          bod "Vyjadrenie nedôvery starostovi obce Štítnik" na budúce zasadnutie OZ. 
 

318/2018        obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

                         žiadosť p. Zoltána Rajka na zorganizovanie discozábavy pre deti, mládež a  

                         dospelých v areáli "Vodného hradu" 



319/2018        obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                         žiadosť p. Lukrécie Rajkovej na prenájom kultúrneho domu za účelom  

                         nacvičovanie programu na rómsky festival bezplatne za vopred dohodnutých  

                         podmienok. 

 

 

 

V Štítniku, dňa 14.06.2018 

 

 

 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

Uznesenia č. 305/2018 - 312/2018 a 314/2018 - 319/2018 podpísané starostom obce 


