ZÁPISNICA

Z 5. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠTÍTNIKU
konaného dňa 06.08.2015
v zasadačke OÚ v Štítniku

Prítomní:

Ladislav Belányi – starosta obce

Členovia obecného zastupiteľstva:
Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro, Ing.
Ján Sisik.
Neprítomní:
Ing. Rastislav Bartoš (ospravedlnený), Miroslava Beneová (ospravedlnená),
Mgr. Yveta Zdechovanová (neospravedlnená)
Program
1.

Otvorenie a prezentácia

2.

Program rokovania

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4.

Návrh VZN č. 1/2015 o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných
miestach

5.

Návrh VZN č. 2/2015 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

6.

Menovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri ZŠ Štítnik

7.

Menovanie p. Miriam Blaškovej za smútočného rečníka

8.

Prehodnotenie podnetov od občanov na zapracovanie do pripravovaných Zmien a doplnkov ÚPN obce
Štítnik

9.

Diskusia

10. Záver

K bodu č. 1 - Otvorenie a prezentácia
Zasadnutie 5. obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ladislav Belányi a privítal
prítomných.
Konštatoval, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, OZ je uznášaniaschopné .
K bodu č. 2 - Program rokovania
Starosta obce prítomných oboznámil s programom rokovania , zároveň podal návrh
na zmenu programu rokovania: za bod č. 3 sa dopĺňa bod: návrh na schválenie
zhotoviteľa ZaD ÚPN obce Štítnik

/ bod č.4/
bod č. 8 (Prehodnotenie podnetov od občanov na zapracovanie do pripravovaných
Zmien a doplnkov ÚPN obce Štítnik) sa presúva za bod č. 4
ďalej sa vypúšťa bod č. 4 VZN č. 1/2015, ktoré bolo schválené uznesením 66/2015.
Za bod č. 8 sa vsúva bod Návrh na schválenie zhotoviteľa prístrešku pri dome smútku
/bod.č.9/

K navrhnutým zmenám programu poslanci nemali žiadne pripomienky
ZA

5

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, 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. Margitu Vilimovú, PhD. a za overovateľov
zápisnice boli zvolení poslanci p. Ján Gallo a p.Pavol Belányi.
ZA

5

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro,
Zdržali sa:
Proti:
K bodu č. 4 – Návrh na schválenie zhotoviteľa Zadania a doplnkov ÚPN obce Štítnik

Starosta obce konštatoval, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva dostal mandát,
aby urobil verejné obstarávanie na zhotoviteľa ZaDÚPN obce na základe ktorého bola
vybraná Ing.arch. Mariana Šimková (REVITAL PROJECT, Bankov č. 14, 040 01 Košice), ktorá sa
umiestnila na 1. mieste (dala najlacnejšiu ponuku – 4550,- € - nie je platca DPH), na 2. mieste
sa umiestnil Ing. arch. Peter Bischof, Modul, s.r.o. Rožňava (s cenovou ponukou 4950,00 € nie je platca DPH), na 3. mieste sa umiestnila firma ARCHIKON, s.r.o., Ing. arch. Ján Sekan,
Košice (s cenovou ponukou 6000,- € s DPH). Starosta obce požiadal OZ o schválenie Ing. arch.
Mariany Šimkovej za zhotoviteľa ZaD ÚPN obce Štítnik.
K navrhnutému uzneseniu poslanci nemali žiadne pripomienky
ZA

5

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

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

K bodu č. 5 – Prehodnotenie podnetov od občanov na zapracovanie do

pripravovaných Zmien a doplnkov obce Štítnik

Vzhľadom k tomu, že je podnetov od občanov ako aj podnikateľov k ZaD ÚPN málo dala
pani Ing. arch. Šimková návrh na vyhlásenie verejného zhromaždenia, kde sa jednak vysvetlí
význam a podstata ÚPN a budú sa môcť k tejto téme občania vyjadriť. Napr. bude chcieť
niekto v budúcnosti stavať na záhrade rodinný dom, poprípade nejaké iné stavby v katastri
obce, čo je potrebné už teraz zahrnúť do ÚPN.

Na Obecný úrad Štítnik zaslal pripomienku návrhu k územnému plánu obce Štítnik Mgr.
Milan Stančo. Dané územie treba posudzovať z hľadiska širších vzťahov, a preto je potrebné
pozrieť v ROEPke aké sú tam parcely, či by tam nebolo vhodné vyčleniť celú lokalitu pre
budúcu výstavbu rodinných domov. Beria sa v úvahu podnet Mgr. Milana Stanča.

ZA

5

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro,
Zdržali sa:
Proti:
Ďalší podnet prišiel od firmy FÚRA, s.r.o. Rozhanovce na rozšírenie skládky nie nebezpečného
odpadu III. etapa. Ing. arch. Šimková upozornila, že obec ide robiť ÚPN musí
rešpektovať nadradený ÚPN VÚC Košice, kde je tento zámer už schválený. Stále tu je šanca
skorigovať etapizáciu, do regulatívov ÚPN uviesť, že výstavba III. etapy bude podmienená
uzavretím II. etapy a podobne. Samotná realizácia je tiež podmienená aj odpredajom
pozemkov súkromných vlastníkov na mieste, kde má byť III. etapa. Vzhľadom k tomu, že tu
nie je prítomný pán Fúra p. starosta navrhol presun tohto bodu na pripravované verejné
zhromaždenie k ZaD ÚPN a do obecného zastupiteľstva. Počas tohto bodu prišiel Ing. Sisik
(16:30 hod.).

ZA

6

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro,
Ing. Ján Sisik
Zdržali sa:

Proti:
Od firmy Ondreja Kalinu, Stolárska a drevárska výroba, Štítnik prišla žiadosť o rozšírenie
priemyselnej zóny v časti Veľká Maša na parcelách: 956/7, 956/8, 956/9, 956/13, 956/14,
956/15, 839/3, 839/4, ktoré sa nachádzajú v osobnom vlastníctve žiadateľa a časť pozemkov
je prenajatá v dlhodobom prenájme od ŠL SR. Žiadosť odôvodňuje p. Kalina tým, že priľahlé
parcely sú už zaradené v priemyselnej zóne obce Štítnik.

ZA

4

ZDRŽALI SA

2

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Ing. Marek Kuzma,
Zdržali sa: Mgr. Bc. Marek Petro, Ing. Ján Sisik
Proti:

Od RNDr. Miloša Vargu, bytom Veľká Maša, Štítnik prišla žiadosť o zapracovanie zmeny
funkcie bývania do ZaD ÚPN obce Štítnik, ktorý žiada o zapracovanie funkčného využitia
územia, na parc. číslach 952/8, 952/9, 952/10, 952/15, 1106/3 k.ú. Štítnik na obytné územie,
zástavba rodinných domov ako hlavnú funkciu priestorového usporiadania územia
s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti – administratíva, o vyňatie rodinných domov
a budov z priemyselnej zóny a následné preradenie do obytnej zóny.

ZA

0

ZDRŽALI SA

5

PROTI 1

Za hlasovali :
Zdržali sa: Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro, Ing. Ján Sisik
Proti: Ondrej Kalina
Komposesorát p.s. Štítnik, Veľká Maša, Štítnik podal do OZ žiadosť o zapracovanie zmeny
funkcie bývania do ZaD ÚPN obce Štítnik, kde žiada o zapracovanie funkčného využitia
územia, na parc. číslach 952/4,952/10, 952/11, 952/12,952/14, 949/1, 949/2 k.ú. Štítnik na
obytné územie, zástavba rodinných domov ako hlavnú funkciu p riestorového usporiadania
územia s doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti – administratíva, o vyňatie rodinných
domov a budov z priemyselnej zóny a následné preradenie do obytnej zóny.

ZA

0

ZDRŽALI SA

5

PROTI 1

Za hlasovali :
Zdržali sa: Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc.Marek Petro, Ing. Ján Sisik
Proti: Ondrej Kalina
Od p. Ladislava Greczára ml. a p. Andrei Belákovej, bytom Veľká Maša, Štítnik, prišla žiadosť
o zapracovanie funkčného využitia územia, na prac. číslach 952/3, 952/10, 1106/1, 1106/4,

1106/5 k.ú. Štítnik na obytné územie, zástavba rodinných domov
ako hlavnú funkciu priestorového usporiadania územia s doplnkovou funkciou občianskej
vybavenosti – administratíva, o vyňatie rodinných domov a budov z priemyselnej zóny
a následné preradenie do obytnej zóny.
Ing. arch. Šimková uviedla príklad, že aj v Košiciach sú plochy, ktoré sú styčné – plochy výroby
Susedia cez ulicu s pásom zelene s obytnou plochou a pokiaľ sa tam dodržujú hygienické
parametre tak nie je problém. Preto by sa mal nájsť nejaký kompromis. A tí ľudia, ktorí tam
bývajú by si mali na vlastnom pozemku vysadiť zeleň, aby sa znížili parametre hluku.
ZA

0

ZDRŽALI SA

4

PROTI 1

Za hlasovali :
Zdržali sa: Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro
Proti: Ondrej Kalina
p. Ing. Ján Sisik počas hlasovania odišiel.

Ďalšia žiadosť prišla od Mgr. Ladislava Bischofa s manželkou Gabrielou Bischofovou, ktorí
žiadajú o zaradenie prístupovej cesty k rodinnému do č. 88 nachádzajúcom sa na parcele č.
278/5 v k.ú. Štítnik do ZaD ÚPN Obce Štítnik.
Na parcele č. 278/4, ktorá je v ich vlastníctve, je naplánovaný obchvat historického
centra. Táto parcela slúži ako prístupová komunikácia k ich rodinnému domu. Ing. arch.
Šimková podotkla, že v ÚPN VÚC Košice je od roku 2014 plánovaný obchvat už len z jednej
strany, a to od Plešivca.
ZA

5

ZDRŽALI SA

1

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Zdržali sa: Ing. Ján Sisik
Proti:
Ďalší podnet prišiel od p. Ondreja Urbana, bytom č. 201 Rožňavské Bystré , ktorý má
zrealizovanú garáž so súp. č. 597 na ul . Ochtinskej – pozemok parc. č. KN C 457/2
v katastrálnom území Štítnik, kde sú označené plochy na bývanie, ktoré chce v budúcnosti
využívať na opravu automobilov a ako pneuservis. Jedná sa o parcelu vedľa plochy strediska
služieb škole. Ing. arch. Šimková dala podnet, aby sa do navrhli nejaké plochy pre tých, ktorí

by chceli do budúcna robiť nejakú výrobu.
ZA

5

ZDRŽALI SA

1

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Zdržali sa: Ing. Ján Sisik
Proti:
Ďalší podnet prišiel od firmy KIBUC, s.r.o. Veľká Maša 486, Štítnik, zastúpená Ing. B.
Zobolovou. Treba tieto konkrétne predstavy dať formou grafického návrhu a podrobnejšie
vysvetliť a potom sa tento podnet bude prejednávať v ďalšom zastupiteľstve.
ZA

5

ZDRŽALI SA

1

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Zdržali sa: Ing. Ján Sisik
Proti:
K bodu č. 6 - Návrh VZN č. 2/2015 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
Vzhľadom k tomu, že bolo toto VZN z podnetu prokuratúry v Rožňave v minulosti
zrušené bolo potrebné ho prepracovať. Predložené VZN obsahuje požadované
zmeny.
ZA

5

ZDRŽALI SA

1

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Zdržali sa: Ing. Ján Sisik
Proti:
K bodu č. 7: Menovanie štyroch zástupcov zriaďovateľa za členov Rady školy pri ZŠ

Štítnik

Starosta obce navrhol týchto zástupcov za zriaďovateľa do p. Jána Galla, p. Ondreja Kalinu,
Ing. Mareka Kuzmu, p. Pavla Belányiho

ZA

6

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Ing. Ján Sisik
Zdržali sa:
Proti:
K bodu č. 8: Menovanie p. Miriam Blaškovej za smútočného rečníka

Starosta obce navrhol za smútočného rečníka p. Miriam Blaškovú.
ZA

6

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Ing. Ján Sisik
Zdržali sa:
Proti:
K bodu č. 9 Návrh na schválenie zhotoviteľa prístrešku pri dome smútku
Starosta obce informoval, ako bolo prerokované na neformálnom stretnutí poslancov, drevo,
ktoré sa popílilo z cintorína sa použije na výstavbu prístrešku pri dome smútku.
Vstupná časť sa devastuje vplyvom počasia a keď je viac ľudí na pohrebe, tak musia stáť aj
vonku. Umelecké dielo sa dá dole a na stenu sa dá škrabaná omietka, aby to bolo trvácnejšie.
Potom sa dielo umiestni späť nad strechu. P. starosta dal kolovať tri predložené cenové
ponuky.
Na základe výberového konania bola vybraná cenová ponuka od Ing. D.Doboša, DOBART,
s.r.o., ktorý ponúkol najnižšiu cenu 5520,- € s DPH.
ZA

6

ZDRŽALI SA

0

PROTI 0

Za hlasovali : Pavol Belányi, Ján Gallo, Ing. Marek Kuzma, Mgr.Bc. Marek Petro, Ondrej Kalina
Ing. Ján Sisik
Zdržali sa:
Proti:
DISKUSIA:

V rámci tohto bodu riaditeľka MŠ Štítnik Bc. Monika Kolesárová upozornila na havarijnú
situáciu budovy MŠ: žľaby sú v dezolátnom stave, dochádza k poškodzovaniu fasády, okná sú
vyžadujú výmenu. Následkom týchto nedostatkov zateká do budovy a dochádza
k poškodzovaniu vnútorného zariadenia,. Aby nevznikali ďalšie škody je potrebné budovu
rekonštuovať.
Zástupca starostu Ing. Marek Kuzma podotkol, že najlepšie by bola osobná obhliadka
budovy.
Starosta obce v tejto súvislosti uviedol, že je otvorená výzva na podávanie projektov
z Environmentálneho fondu, kde je možné žiadať na jeden projekt až do výšky 200 000,- €,
teda by sa dala zrealizovať celková oprava: okná, strecha a omietka. Zatiaľ sa prevedie
nevyhnutná oprava žľabov.
Starosta obce informoval, že v kancelárii u p. Rogosovej je umiestnený router pre potreby
matričného úradu, no bolo vy finančne náročné ho presťahovať do súčasnej kancelárie
matričného úradu. Aj v minulosti sa počítalo s tým, že sa matričný úrad presťahuje do
priestorov na prízemí (bývalý zelovoc), ktoré bude potrebné zrekonštruovať.
Starosta ďalej informoval, že naši futbalisti z ŠK Baník Štítnik trénujú a budú hrať 23.08. prvý
zápas.
Starosta obce informoval, že obec získala 50 000,- € z odboru školstva na opravu septiku pre
ZŠ, bolo urobené verejné obstarávanie, ktoré vyhrala firma PD Roštár, ktorá v tomto čase
prebrala stavbu. Výsledná cenová ponuka firmy PD Roštár bola na sumu cca 35 000,- €.
Aby sme nemuseli tieto prostriedky vracať oslovili sme odbor školstva v Košiciach, či by sme

mohli tieto zdroje použiť na opravu pretekajúcej strechy na pavilóne č. 6 v základnej škole.
Starosta obce upriamil pozornosť na skutočnosť, že verejné obstarávanie k projektu
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štítnik je na kontrole v Košiciach.
Starosta obce navrhol, aby sa dal pomerať „chodník na poštu“, aby sa ešte tohto roku dal
urobiť. Prvý úsek od predajne „mäsňa“ po most by vyložil zámkovou dlažbou, ktorá by sa
zakúpila, rovnako aj piesok a obrubníky. Ďalšia časť: most až k pošte by sa dala vyasfaltovať.
Mgr. Bc. Marek Petro podotkol, že by bolo vhodné dať urobiť aj chodník na východnej časti
Ochtinskej ulice. Podľa starostu obce sa budú robiť všetky chodníky v obci postupne.
Chodník k pošte je najviac využívaný, preto dostal prioritu.
Ing. Ján Sisik upozornil, že nie je schválený plán činnosti hlavného kontrolóra. Dostal
vysvetlenie, že hlavná kontrolórka je momentálne na PN.
Ďalej starosta obce informoval prítomných ohľadne obecných novín. Začiatkom marca sme
dostali list z Ministerstva kultúry SR, kde nás upozornili na to, že v minulom roku obec
nevydala 4 výtlačky periodickej tlače, ako sa zaviazala. Tlač, ktorá bola vydaná, nebola
doručená MK SR a na koniec obec v minulosti nepožiadala univerzitnú knižnicu v Bratislave
o pridelenie ISSN (medzinárodné štandardné číslo seriálu). Za tieto skutočnosti hrozila obci
podľa § 3 zákona čk 2012/1997 Z.z. pokuta do výšky 3319,- €. Vybavili sme dodatočne ISSN
kód pre Štítnické zvesti. Vzhľadom k vyššie uvedenej skutočnosti bol znížený počet
povinných ročných výtlačkov zo 4 na 2.
Záver
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a pripomienky a uzavrel 5.
zasadnutie OZ v Štítnik

Zapísala: Ing. Margita Vilimová, PhD.
V Štítniku dňa 06.08.2015

-------------------------------Ladislav Belányi
starosta obce

--------------------------------------------------1. overovateľ Ján Gallo

-----------------------------------------------------------2.overovateľ Pavol Belányi

