
Uznesenia z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 21.03.2019 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

 

62/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
63/2019           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

  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: 
- pozemku registra C číslo parcely 1086/5 trvalý trávny porast, vedeného na LV 963 katastra 
obce Štítnik o celkovej výmere 5723 m2 vo vlastníctve Obce Štítnik 
subjektu: FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 
za účelom výstavby III. kazety skládky odpadov, jej prevádzkovania a následnej rekultivácie 
na dobu určitú do 31.12.2050 odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy v súlade s platným 
územným plánom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je susediaci s pozemkom, ktoré 
dlhodobo užíva subjekt na prevádzku skládky, z prenájmu budú obci dlhodobo plynúť príjmy 
a je v súlade z doteraz platnými dlhodobými zmluvami medzi obcou a nájomcom. 
 

64/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019, ktorým sa ruší VZN č. 5/2007 o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania  ovzdušia na území obce Štítnik v znení 
Dodatku č. 1 
 
65/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

protest prokurátora č. 43/19/8808-2 
 
66/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2019, ktorým sa ruší VZN č. 6/2008 o čistote a 
verejnom poriadku 

 
67/2019           obecné zastupiteľstvo presúva 

schválenie nového Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva a komisií obecného 
zastupiteľstva v obci Štítnik po zapracovaní pripomienok na budúce zastupiteľstvo 
 
68/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
Smernicu o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných 

zákaziek.  

69/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
odpredaj konštrukcie unimobunky pre p. Zoltána Karallu, bytom Roštár č. 47, 049 35  Ochtiná za 

sumu 100,- EUR. 

70/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
použitie rezervného fondu na riešenie havarijného stavu v MŠ do výšky 26 000,- EUR. 



71/2019           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 
cenovú ponuku p. Dominka Zsigu na odstránenie 82 ks koreňov na miestnom cintoríne 

 

72/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
odstránenie stavieb so súpisným číslom 313/1, 314/3 a 315/5 na Jelšavskej ulici z dôvodu havarijného 

stavu 

 

 

 

 

V Štítniku, dňa 29.03.2019 

 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

Uznesenia 62/2019 a 64/2019 - 72/2019 podpísané starostom obce 


