
 

Uznesenia 

zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štítniku  konaného dňa 14.09.2015 
 
 
 
87/201  obecné zastupiteľstvo schvaľuje  

     program 6.zasadnutia obecného zastupiteľstva  
 

 
88/201 obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

a)  overovateľov zápisnice poslancov  Ing. R. Bartoša, p. O. Kalinu 
b) zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú 
 
 

89/2015 obecné zastupiteľstvo ruší  

  uznesenie 81/2015 v plnom znení 
 
 
90/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet p. Ondreja Urbana, bytom Rožňavské    

                              Bystré č. 201 v nasledujúcom znení:  zapracovať do ZaD ÚPN obce Štítnik plochy  
                             na ktorých má zrealizovanú garáž č. súp. 597 na ulici Ochtinskej  pozemok č. par.   

457/2 ako plochu obytnej zóny s možnosťou podnikania  v intenciách stavebného 
zákona 

 
  
91/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet p.  Mariana Pavlíka, bytom Gočaltovo 66 

v nasledujúcom znení :   zapracovať do ZaD ÚPN obce Štítnik plochy  
                             na ktorých má zrealizovanú garáž  v časti trhoviska  pozemok č. par.   

54/3 ako  plochy obytnej zóny s možnosťou podnikania v intenciách stavebného 
zákona 

 
92/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet p.  Jozefa Husaníka s manželkou Zlaticou 

Husaníkovou, bytom Družstevná 129, Štítnik v nasledujúcom znení :   zapracovať do 
ZaD ÚPN obce Štítnik plochu rodinného domu ako jestvujúcu plochu rodinného 
domu a lokalitu navrhnúť na výstavbu nových rodinných domov s inžinierskymi 
sieťami 

 
 
93/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje  podnet p.  Imricha Ďurána s manželkou Ivetou 

Ďuránovou, bytom Ochtinská 503, Štítnik v nasledujúcom znení :   zapracovať do 
ZaD ÚPN obce Štítnik parc. č. C KN 464/21 v k. ú. Štítnik ako lokality bývania 
v danom území aj  s inžinierskymi sieťami 

 
 
94/2015 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet  Komposesorátu, p.s.   

                              zapracovať ZaD ÚPN na parc. číslach 952/4, 952/10, 952/11, 952/12, 952/14,  
                             949/1, 949/2 k.ú. Štítnik ako jestvujúcu plochu bývania s návrhom na   
                             polyfunkčnú plochu bývania a občianskej vybavenosti 
 
 



 
 
 
95/2015 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet RNDr. Miloša Vargu  

                              zapracovať funkčné využitie územia na parc. číslach 952/8, 952/9, 952/10,   
                              952/15, 1106/3 k.ú. Štítnik do budúcich ZaD ÚPN ako jestvujúcu obytnú  plochu 
 
 
 
96/2015 obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podnet  p. Ladislava Greczára ml. a Andrei 

Belákovej, bytom Veľká Maša Štítnik zapracovať ZaD ÚPN  na parc. číslach 952/3 
,952/10, 1106/1, 1106/4, 1106/5 k.ú. Štítnik na obytné územie zástavba rodinných  
domov 

 
 
97/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje podnet p.  Ing. Beáty Zobolovej, KIBUC s.r.o., Veľká 

Maša 486, Štítnik v nasledujúcom znení :   zapracovať podnet do pripravovaných 
ZaD ÚPN obce Štítnik  

 
 
 
98/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje  upresniť lokalizáciu jestvujúcej skládky TKO 

a prístupovej komunikácie k tejto skládke do ZaD ÚPN obce Štítnik 
 
 
99/2015  obecné zastupiteľstvo neschvaľuje zakreslenie zámeru Fúra, s.r.o., Rozhanovce 

s uvedením podmienok výstavby do ZaD ÚPN obce Štítnik 
 
 
100/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje spoločnosť REVÍZIE s.r.o., zastúpenú Štefanom 

Bodnárom, za vykonávateľa  stavebného dozoru k realizácii stavby „ 
Modernizácia verejného osvetlenia“ 

 
 
101/2015 obecné zastupiteľstvo schvaľuje výberové konanie na spracovateľa projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu  Materská škola Štítnik – zvyšovanie energetickej 
účinnosti  

 

 
102/2015   obecné zastupiteľstvo schvaľuje JUDr. Pavla Kontru, advokáta, ako zástupcu obce 

v konaní o zaplatenie náhrady mzdy za nevyčerpanú dovolenku bývalému 
starostovi Milošovi Gallovi Barnákovi   

 
 
 

 
 
 
 
     Uznesenia 87 – 102/2015 podpísané starostom obce 
 

 


