
Uznesenia z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 28.12.2018 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

 

26/2018           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

                         Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik za II. polrok 2017 
 

27/2018           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019  s výhľadom na  
  roky 2020 a 2021 
 

28/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štítnik na I. polrok 2019 
 

29/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov o 14 999,- 
  € 
 

30/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie príjmov a výdavkov o 981,- € 
 
31/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  navrhovanú úpravu rozpočtu o poskytnutý dar 72,- € pre ZŠ Štítnik zvýšenie na  
  strane príjmov a výdavkov 
 
32/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  navrhovanú zmenu rozpočtu zníženie príjmov a výdavkov o 6746,- € 
 
33/2018           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  zmenu rozpočtu o poskytnuté finančné prostriedky ZŠ na mzdy a odvody za  
                          mesiac december v celkovej výške 2 920,05 € 
 
34/2018           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  úpravy rozpočtu obce za rok 2018 
 
35/2018           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

  presun bodu "Návrh rozpočtu obce Štítnik na rok 2019 s výhľadom na roky 

  2020 a 2021" na budúce zasadnutie OZ 

36/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  návrh rozpočtu na rok 2019 bez výhrad 
 
37/2018           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  návrh rozpočtu na roky 2020 - 2021 
 
38/2018           obecné zastupiteľstvo ruší 

  uznesenie č. 197/2012 
 

 



39/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  návrh zmeny štatútu obce - doplnenie § 15/Úlohy obecného zastupiteľstva/ 
  ods. 2 písm. p) "Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä schvaľovať 
  uzatvorenie zmlúv, ktoré sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, a 
  ktorých zmluvná cena prevyšuje sumu 5000,- € 
 
40/2018           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

  návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného   
                          času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava  
 
41/2018           obecné zastupiteľstvo ruší 

  uznesenie č. 279/2017 
 
42/2018           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. 
 
43/2018           obecné zastupiteľstvo vypúšťa 

  žiadosť o odkúpenie pozemku na parc. reg. CKN č. 847/18 o výmere 115 m2 p.  
  Jozefa Kováča a manželky Jaroslavy Kováčovej, ul. Mlynská 491, 049 32  Štítnik 
  z dôvodu, že bol schválený odpredaj predmetného pozemku inému  
                          záujemcovi 
 

44/2018           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  upozornenie prokurátora č. Pd 115/18/8808-2 
 

45/2018           obecné zastupiteľstvo prerokovalo 

  návrh dodatku č. 1/2018 k VZN č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom  
                          poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 

46/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
  bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu pre p . Lukréciu Milkovú za účelom        

                             usporiadania Rómskeho festivalu dňa 19.12.2018 



47/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

  bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu pre Gemerský seniorát ECAV 
  na Slovensku dňa 1.2.2019 za účelom usporiadania 1. Seniorálneho plesu 
 

48/2018           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

  žiadosť o právo prechodu p. Nadeždy Milkovej, Rožňavská č. 161, 049 32   
  Štítnik cez pozemok KN"C" č. p. 55 vo vlastníctve obce Štítnik s možnosťou 
  využitia len ako prístupovej cesty na obdobie jedného roka 
 

 

V Štítniku, dňa 31.12.2018 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

Uznesenia 26/2018 - 48/2018 podpísané starostom obce 


