
ZÁPISNICA
ZO 4. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠTÍTNIKU

konaného dňa 08.07.2015
v zasadačke OÚ v Štítniku

Prítomní: 

Členovia obecného zastupiteľstva:
Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek 
Petro, 

Neprítomní:       Ladislav Belányi – starosta obce
Miroslava Beneová, Ján Gallo, Ing. Ján Sisik, Mgr Yveta Zdechovanová

Program 

1. Otvorenie a prezentácia

2.  Program rokovania

3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

4. Upresnenie podnetov  k zmenám ÚP

5. Prejednanie upozornení  prokurátora 

6. Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach 

7. Stanovenie celkovej ceny obeda v ŠJ na rok 2015

8. Diskusia

9. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie a prezentácia

Zasadnutie 4. obecného zastupiteľstva otvoril zástupca starostu Ing. Marek Kuzma  a privítal 
prítomných.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov,  OZ je uznášaniaschopné . 



K bodu č. 2 - Program rokovania

Ing. Marek Kuzma  prítomných oboznámil  s programom rokovania , zároveň podal návrh na 
zmenu programu rokovania a to doplnenie o body  -  žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej  výpomoci  p.  A Fabínyiovej   /  bod  č.8/,  žiadosť  o odkúpenie  parc. 218/49 /bod.č.9/ a zrušenie VZN   4/2012 / bod č. 10/.
K navrhnutému programu poslanci nemali žiadne pripomienky

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa:
Proti: 

K bodu č. 3 - Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice

Zástupca starostu obce určil zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú a za overovateľov zápisnice 
boli zvolení poslanci p. Pavol Belányi a p. Ondrej Kalina

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:

K bodu č. 4 – Upresnenie podnetov  k zmenám ÚP

Ing.  M.  Kuzma informoval,  že  v súvislosti  s prípravnými prácami  pred  spracovaním zmien 
a doplnkov  Územného  plánu  obce  Štítnik  na  podanie  podnetov,  ktoré  by  mohli  byť 
zapracované   do  spomínanej  dokumentácie,  vyzýva  všetkých  občanov,  že  podnety  je 
potrebné  podať  písomnou  formou  na  obecný  úrad  do  23.07.2015.  Následne  bude  na 
verejnosti  prístupnom  zastupiteľstve  každý  podnet  prečítaný  a zastupiteľstvo  rozhodne 
o jeho zapracovaní, resp. nezapracovaní do Zmien a doplnkov územného plánu obce Štítnik.

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:



K bodu č. 5 – Prejednanie upozornení prokurátora

Na Okresnú prokuratúru v Rožňave podal podnet Miloš Gallo Barnák, ktorým upozorňuje na 
protiprávny stav vo fungovaní obce Štítnik,  ktorý vznikol  v dôsledku nepodpísania bodu 3 
z prvého zasadnutia OZ konaného dňa 02.01.2015 starostom obce, čím bolo spochybnené 
zvolanie a zloženie zákonom podpísaného sľubu poslancov a tým aj ďalšie fungovanie orgánu 
obce – zastupiteľstva.  V tejto  súvislosti  podávateľ  ďalej  poukazuje  na stav po uprázdnení 
mandátu poslankyne Jany Rogosovej, na neprítomnosť a neospravedlnenú neúčasť Jána Galla 
na 1.zasadnutí OZ, a na neobsadenie mandátu poslanca nasledujúcim náhradníkom Petrom 
Vesterom. S poukazom na uvedené podávateľ zastáva názor, že všetky body zo zasadnutia OZ 
z 11.02.2015 sú irelevantné.

Na Okresnú prokuratúru v Rožňave bol približne v tom istom čase doručený aj anonymný 
podnet za účelom preskúmania uznesení OZ v Štítniku prijatých na zasadnutí konanom dňa 
11.02.2015. 

Ďalší  podnet na okresnú prokuratúru v Rožňave podal  Miloš  Gallo  za  účelom prešetrenia 
krokov samosprávy obce Štítnik súvisiacich s voľbou hlavného kontrolóra obce.

V tejto  súvislosti  podávateľ  poukazuje  na  uznesenie  OZ  č.  11/2015  a 12/2015,  prijaté  na 
zasadnutí  konanom  dňa  11.02.2015,  ktoré  boli  následne  zrušené  na  zasadnutí  OZ  dňa 
26.03.2015, na ktorom bolo prijaté uznesenie č. 39/2015, ktorým obec vyhlásila nové voľby 
hlavného kontrolóra a podmienky uchádzačov na túto funkciu.

Na  základe  vyššie  uvedených  podnetov  prokuratúra  v Rožňave  preskúmala  zákonnosť 
postupu  obce  Štítnik  vo  veci  uprázdnení  mandátu  poslanca  obecného  zastupiteľstva  , 
schvaľovania uznesení OZ a ich podpisovania  a zákonnosť postupu obce  pri voľbe hlavného 
kontrolóra.

Po preskúmaní skutkového stavu v spojitosti so stavom právnym okresnou prokuratúrou  v 
Rožňave boli obci Štítnik doručené upozornenia prokurátora.

Tieto boli následne za účelom odstránenia príčin, ktoré podmienili nezákonný stav prečítané 
Ing. M. Kuzmom a prejednané obecným zastupiteľstvom obce .

Upozornenia prokurátora sú zverejnené na webovej stránke obce Štítnik.

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:



K bodu č. 6 – Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne 
prístupných miestach 

Na základe opakovaných sťažností občanov obce a po prejednaní s OO PZ v Štítniku bol OZ 
prečítaný Ing. M.Kuzmom návrh VZN č. 1/2015 o zákaze požívania alkoholických nápojov na 
vymedzených verejne prístupných miestach spracovaný Ing. Margitou Vilimovou, PhD. Ing. R. 
Bartoš navrhol vypustenie časového obmedzenia  z textu a nahradiť ho časom 
neobmedzeným v bodoch 2a), 2b) a 2c). Návrh upraveného VZN je zverejnený na 
internetovej stránke obce ako aj na úradnej tabuli a bude prejednané na najbližšom 
zasadnutí OZ.

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:

K bodu č. 7 – Stanovenie celkovej ceny obeda v ŠJ na rok 2015

OZ bola doručená žiadosť ZŠ Štítnik,  v zastúpení Mgr. Jarmilou Motúzovou, riaditeľkou ZŠ 
o stanovenie celkovej ceny obeda v školskej jedálni na rok 2015.

Prílohou žiadosti  boli  aj režijné  náklady v školskej jedálni.  Bližšie špecifikovala jednotlivé 
položky  p.  J.  Rogosová,  účtovníčka  obce  Štítnik.  OZ  schválilo  stanovenie  ceny  obeda 
v Školskej jedálni v Štítniku na rok 2015 podľa predloženého návrhu.

Režijné náklady v ŠJ na rok 2015 sú zverejnené na internetovej stránke obce. 

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:



K bodu č. 8 – Žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci

Obecnému  úradu  v Štítniku  bola  doručená  žiadosť   p.  Alžbety  Fabínyiovej,  ktorá  žiada 
o poskytnutie jednorázovej finančnej výpomoci, nakoľko poberá len dávku v hmotnej núdzi 
a poukazuje  na  otca  svojich  dvoch  detí,  ktorý  o deti  nejaví  žiadny  záujem  a neprispieva 
výživným na ich zabezpečenie.

Poslanci  túto jednorázovú výpomoc neschválili  vzhľadom na veľký počet nezamestnaných 
občanov v hmotnej núdzi v našej obci.

ZA 0 ZDRŽALI SA 0 PROTI 5

Za hlasovali : 
Zdržali sa: 
Proti: Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek 
Petro

K bodu č. 9 – Žiadosť o odkúpenie parcely č. 218/49 

P.  Drahomír  Gallo  sa  obrátil  so  žiadosťou  na  OÚ   v  Štítniku,  v ktorej   žiada  o odkúpenie 
pozemku vo vlastníctve  obce.  Jedná sa o parcelu  č. 218/49, LV č. 963 vo výmere 80 m2.  

Poslanci presunuli tento bod na najbližšie zasadnutie OZ. 

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:



K bodu č. 10 – Zrušenie VZN č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej  dochádzky v základnej škole a materskej škole, o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí pri základnej škole

OZ  v Štítniku,  na  svojom  zasadnutí,  konanom  dňa  18.06.2012,  uznesením  č.  191/2012 
schválilo VZN obce č. 4/2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky  v  základnej  škole  a  materskej  škole,  o výške príspevku  za pobyt  dieťaťa v 
materskej škole o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí pri základnej škole. Proti tomuto VZN obce Štítnik podľa § 25 ods. 1 zákona NR 
SR  č.  153/2001  Z.z.  o prokuratúre  v znení  neskorších  predpisov  bol  podaný  protest 
prokurátora. VZN č. 4/2012 bolo zrušené a je vypracovaný návrh nového VZN, ktoré je 
zverejnené na internetovej stránke obce ako aj na obecnej  tabuli 

Upozornenie prokurátora je zverejnené na webovej stránke obce Štítnik.

ZA 5 ZDRŽALI SA 0 PROTI 0

Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. 
Marek Petro
Zdržali sa: 
Proti:

DISKUSIA:

Ing. M. Kuzma podal základné informácie  o občianskom združení s názvom ŠK Baník Štítnik,  
o úprave ihriska pri ZŠ a o prenájme hracej plochy a šatní v areáli SOŠT v Štítniku.



Záver 

Ing.  M.  Kuzma   poďakoval  všetkým  prítomným  za  účasť  a pripomienky  a  uzavrel  4. 
zasadnutie OZ v Štítniku

                                                                                                     podpis a odtlačok úradnej pečiatky 

Zapísala: Ing. Klaudia Gallová --------------------------------

V Štítniku dňa 14.07.2015       Ing. Marek Kuzma

 zástupca starostu obce

podpísané overovateľmi

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------

                       1. overovateľ Pavol Belányi 2.overovateľ Ondrej Kalina


