
Uznesenia z 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 13.06.2019 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

81/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

kontrolu uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 

82/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

 správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Štítnik za rok 2018 
 

83/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2018 bez výhrad 
B) použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 199.430,17 EUR  na tvorbu 
rezervného fondu v celkovej výške 199.430,17 EUR 

 

84/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov o poskytnutý dar 
32,40 EUR   
B) navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov a výdavkov  o nevyčerpané 
normatívne a nenormatívne prostriedky rozpočtu  z roku 2018 vo výške 29.356,00 EUR 
C) navrhovanú úpravu rozpočtu zníženie na strane príjmov a výdavkov na základe Oznámenia 
o finančných prostriedkoch na rok 2019 z Okresného úradu odboru školstva Košice 
o 28.351,00 EUR.  
 

85/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 26.000,00 EUR 

B/ zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 09.1.1.1      

Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou a v ekonomickej klasifikácii: 

 635006 Budovy, objekty a ich časti o 24.500,00 EUR 

 633006 Materiál                                 o   1.500,00 EUR 
 

86/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A) použitie rezervného fondu na nákup osobného motorového vozidla v celkovej výške o 
20.000 EUR 
B) použitie rezervného fondu na opravu miestnych komunikácii v havarijnom 
nevyhovujúcom stave,  v celkovej výške 14.000,00 EUR  
C) použitie rezervného fondu na opravu ďalších okien v priestoroch zdravotného strediska, 
opravu elektroinštalácie v kultúrnom dome, v dome služieb  a plynového kotla v zdravotnom 
stredisku  v nevyhovujúcom havarijnom  stave v celkovej výške 7.000,00 EUR. 
 

87/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 20.000,00 EUR 
B/ zvýšenie kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 01.1.1 
Výkonné a zákonodarné orgány a ekonomickej klasifikácii: 

 714 001 Osobný automobil 20.000,00 EUR 
 

 
 
 



88/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 14.000,00 EUR  
B/ zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 04.5.1 Cestná 
doprava a ekonomickej klasifikácii: 

 635006 Budovy, objekty a ich časti vo výške 14.000,00 EUR  
 

89/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

A/ zvýšenie rozpočtu v príjmovej časti 454001 z rezervného fondu obce o 7.000,00 EUR 
B/ zvýšenie bežného rozpočtu vo výdavkovej časti, vo funkčnej klasifikácii 06.6.0 Bývanie 
a občianska vybavenosť a ekonomickej klasifikácii: 

 633006 Materiál                             1.000,00 EUR 

 635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 1.000,00 EUR 

 635006  Budovy, objekty a ich časti 5.000,00 EUR  
 

90/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

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

91/2019           obecné zastupiteľstvo presúva 

schvaľovanie Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 
území obce Štítnik na budúce zasadnutie OZ 
 

92/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o úhradách za krátkodobý prenájom hnuteľného a 
nehnuteľného majetku obce Štítnik 
 

93/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zvýšenie ceny mesačnej permanentky pre návštevníkov posilňovne časti "A"  na 15,- EUR s 

platnosťou od 1. júla 2019 
 

94/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podanie žiadosti podľa § 2 Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí o odovzdanie miestnej 

komunikácie, ktorá sa nachádza na pozemku KN "E" p.č. 803 v Štítniku zapísaná na LV č. 1372  

vo vlastníctve SR, v správe SPF z dôvodu pôvodného práva hospodárenia MNV v Štítniku. 

95/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhovanú úpravu rozpočtu zvýšenie na strane príjmov 
a výdavkov vo funkčnej klasifikácii 03.2.0 Ochrana pred požiarmi. Podpoložka 630  
o poskytnutú dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v celkovej výške 5.000,00 EUR. 
 

96/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

úpravu rozpočtu v kapitálovej časti vo výške 1.500 EUR na spolufinancovanie projektu 

"Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Štítnik". 
 

97/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

vyradenie nepotrebného majetku - šatne s.č. 213 v počte 6 ks v celkovej zostatkovej hodnote 

1,- EUR. 
 

V Štítniku, dňa 13.06.2019 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

uznesenia 81/2019 - 97/2019 podpísané starostom obce 


