
ZÁPISNICA 

ZO 7. ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠTÍTNIKU 

konaného dňa 15.12.2015 

v zasadačke OÚ v Štítniku 

 

Prítomní:  Ladislav Belányi – starosta obce 
 
Členovia obecného zastupiteľstva: 

Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Mgr.Bc.Marek Petro, Ing. 
Ján Sisik /meškal, prišiel o 17.12 hod., nehlasoval/ 
 
  

 
Neprítomní:  Ing.  Marek Kuzma , Miroslava Beneová,  Mgr Yveta Zdechovanová 
  / všetci sa ospravedlnili / 
 

  
 

 
Program  

1. Otvorenie a prezentácia 
2.  Program rokovania 
3. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
5. Prerokovanie výročnej správy za rok 2014 
6. Prejednanie protestu prokurátora  Pd 119/15/8808-5 
7. Prejednanie upozornenia prokurátora  Pd 101/15/8808-9 
8. Prejednanie upozornenia  prokurátora  Pd 125/15/8808-3 
9. Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k VZN obce Štítnik č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
10. Prerokovanie návrhu na obsadenie funkcie preventivára požiarnej ochrany obe Štítnik 
11. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 218/49 
12. Rôzne 
13. Diskusia 
14. Záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
K bodu č. 1 - Otvorenie a prezentácia 
 
Zasadnutie 7. obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce Ladislav Belányi a privítal 
prítomných. Zasadnutie sa kvôli omeškaniu poslancov začalo o 15.47 hod. 
Konštatoval, že sú prítomní piati poslanci,  OZ je uznášaniaschopné.  , 

 



               K bodu č. 2 - Program rokovania 
 
Starosta obce Ladislav Belányi  prítomných oboznámil  s programom rokovania , a so zmenou 
programu, a to      vypustením bodu 11. – prerokovanie žiadosti o odkúpenie parcely č. 
218/49 – po dohode s oboma záujemcami, na základe VZN bola parcela pridelená Petrovi 
Hroncovi a Ivete Kušnirákovej, Družstevná 130/5, Štítnik 

 
 k navrhnutému programu poslanci nemali žiadne pripomienky. 
 

ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 
 
 

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

 
 
 
K bodu č. 3 - Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice 
 
Starosta obce navrhol za  zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú a za overovateľov zápisnice 
poslancov  Ing. Rastislava Bartoša a Mgr. Bc. Mareka Petra 
 

ZA 5 ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 

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

 
 
K bodu č. 4 - Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014 
 
Záverečný účet za rok 2014 bol spolu s pozvánkou doručený všetkým poslancom.  Na OZ  
predložila ekonómka obce p. Jana Rogosová prítomným poslancom záverečný účet za rok 
2014 spolu so stanoviskom hlavnej kontrolórky obce. Záverečný účet za rok 2014 bol 
skontrolovaný aj audítorom. Bol spracovaný z dostupných materiálov bývalého vedenia obce. 
Záverečný účet obce za rok 2014 bol schválený bez výhrad. 

 

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

 
ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 
 

 
 
 
 



K bodu č. 5 - Prerokovanie výročnej správy za rok 2014 

 

 
Výročná správa za rok 2014 bola spracovaná a bola podložená aj správami audítorov. Bola 
predložená poslancom OZ. 

OZ berie na vedomie výročnú správu za rok 2014 bez výhrad a taktiež konštatuje ,že obec 

Štítnik v období od 01.01.2014 do 05.05.2015 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu, 

počas ktorého bolo povinné dodržiavať ustanovenia § 11 Zákona NR SR č. 583/2004 

Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 
 

ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 

 
Za hlasovali : Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Mgr. Bc. Marek 
Petro 
Zdržali sa:  
Proti:  
 
K bodu č. 6 - Prejednanie protestu prokurátora  Pd 119/15/8808-5 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štítniku na svojom zasadnutí konanom dňa 11.02.2015, prijalo 
uznesenie č. 23/2015, ktorým “ súhlasilo s prenájmom tretej strane pre žiadateľku p. Martinu 
Belányiovú“. 
Proti tomuto uzneseniu bol podaný podľa § 22 ods. 1 písm. b) s použitím § 26 zákona NR SR č. 
153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov  ( ďalej len zákon  o prokuratúre) 
protest prokurátora. 
Predlžovanie už existujúcej nájomnej zmluvy s nájomcom, ktorý sa od uzavretia nájomnej 
zmluvy medzičasom stal starostom obce Štítnik ( t.č. už s ukončenou živnosťou) a uzatvorenie 
dodatku č. 4 k tejto zmluve v prospech jeho manželky bez aplikácie § 9a ods. 9 zákona 
o majetku obcí sa javí ako obchádzanie zákona. 
OZ schválilo podľa § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov priami prenájom nehnuteľnosti majetku Obce Štítnik z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to : 
- prenájom nebytového priestoru č. 1 o výmere podlahovej plochy 97,9 m2 

nachádzajúceho sa na prízemí budovy Dom služieb, Námestie 1. Mája, súpisné č. 
168 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č. 51/2 v katastrálnom území 
Štítnik, zapísanej na LV č. 963,  

- pre : fi BELA, Jelšavská 324, Štítnik, IČO : 48040029     
za účelom prevádzkovania kvetinárstva a pohrebníctvo 
na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, na nájomné  
10,00,- EUR/m2/rok a s podmienkou úhrady dodávky služieb spojených s nájmom, 
 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je daný tým, že žiadateľ je fyzická osoba, 
ktorá je v tejto obci starostom obce a nový nájomca je jeho blízkou osobou, len 
v prípadoch uvedených v § 9a ods. 9 písm c Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov.  Doterajší nájomca sa vzdal živnostenského oprávnenia 
a z dôvodu ďalšieho fungovania existujúcej prevádzky musí byť uzavretá nová 
nájomná zmluva, 



Zámer priameho prenájmu nehnuteľnosti majetku z dôvodu osobitného zreteľa bol 
zverejnený dňa 24.11.2015 

 
 

ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 

 
Za hlasovali :  Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Mgr. Bc. Marek 
Petro 
Zdržali sa:  
Proti: 
 
K bodu č. 7 - Prejednanie upozornenia prokurátora  Pd 101/15/8808-9 

 
Na základe podnetu prokuratúra v Rožňave preskúmala postup obce pri prejednaní žiadosti 
Základnej školy Štítnik o stanovenie celkovej ceny obeda v školskej jedálni na rok 2015. OZ 
v Štítniku, na svojom zasadnutí konanom dňa 08.07.2015, pod bodom 7/programu 
zasadnutia prerokovalo žiadosť ZŠ v Štítniku, v zastúpení Mgr. Jarmilou Motúzovou, 
riaditeľkou školy, zo dňa 20.05.2015 o stanovenie celkovej ceny obeda v ŠJ na rok 2015. 
Keďže má obec v platnosti VZN o určení výšky príspevku za stravovanie v ŠJ na rok 2011, 
schválené na zasadnutí OZ v Štítniku dňa 14.12.2011, predmetné VZN upravuje výšku 
príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka za stravovanie v MŠ a v ZŠ – 1. Stupeň a 2. 
Stupeň. Šetrením bolo zistené, že predmetné VZN nebolo zrušené, ale ani aktualizované 
s ohľadom na zmenu výšky ceny obeda oproti roku 2011. V súčasnosti nie je dostatočne  
zrejmé, v akej výške prispieva zákonný zástupca na stravovanie v ŠJ. 
Z uvedeného vyplýva, že od roku 2011 obec  neaktualizovala VZN. 
 

ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 

 
Za hlasovali :  Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Mgr. Bc. Marek 
Petro 
Zdržali sa:  
Proti: 
 
K bodu č. 8 - Prejednanie upozornenia  prokurátora  Pd 125/15/8808-3 

 

 
Na základe podnetu prokuratúra v Rožňave preskúmala zákonnosť  postupu obce Štítnik 
v súvislosti s podpisovaním uznesení OZ zástupcom starostu obce Štítnik. Výkonom funkcie 
zástupcu starostu obce Štítnik, bol v súlade s § 13b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o obecnom zriadení), dňa 
11.02.2015 starostom obce poverený poslanec OZ Ing. Marek Kuzma.  Rozsah zastupovania je 
určený v písomnom „ Poverení“ starostu obce zo dňa 11.02.2015  nasledovne : „ práva 
a povinnosti zástupcu starostu vyplývajú z platnej právnej úpravy týkajúcej sa zástupcu 
starostu obce a z vnútroorganizačných predpisov obce, najmä Zásad odmeňovania poslancov 
OZ obce Štítnik.  V danom prípade je nepochybné, že takto vymedzený rozsah zastupovania, 
bez konkretizácie okruhu úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať, 
nie je v súlade s § 13b ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ktorý ustanovuje, že zástupca 
starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.  Na základe 
upozornenia OP v Rožňave bolo vypracované poverenie  pre Ing.  Mareka Kuzmu, poslanca 



OZ. V poverení je presne písomnou formou špecifikovaný rozsah kompetencií zástupcu 
starostu obce Štítnik.,   
 

ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 

 
Za hlasovali :  Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Mgr. Bc. Marek 
Petro 
Zdržali sa:  
Proti: 
 
 
K bodu č. 9 - Prerokovanie návrhu dodatku č. 1 k VZN obce Štítnik č. 4/2012 o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

OZ bol prerokovaný návrh dodatku č. 1 k VZN obce Štítnik č. 4/2012 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady. Tento dodatok bol 
vyvesený na úradnej tabuli Obce Štítnik dňa 01.12.2015. OZ schválilo návrh dodatku č. 1 
k VZN obce Štítnik č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady s pripomienkami a to zmenou sadzby poplatku z  
0,078 € / kg na  0,025€ / kg drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín., 
 

ZA 5  ZDRŽALI SA  0  PROTI 0 

 
Za hlasovali :  Ing. Rastislav Bartoš, Pavol Belányi, Ján Gallo, Ondrej Kalina, Mgr. Bc. Marek 
Petro 
Zdržali sa:  
Proti: 
 
K bodu č. 10 - Prerokovanie návrhu na obsadenie funkcie preventivára požiarnej ochrany 
obe Štítnik 
 
OZ v Štítniku menovalo Ing. Milana Pamulu v zmysle § 15 ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Funkciu preventivára bude 
vykonávať v oblasti prevencie. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diskusia : 
 
Starosta obce informoval OZ a prítomných hostí  o zmluve o spolufinancovaní CVČ v Rožňave, 
ktorá bola  doručená dňa 11.11.2015. Dňa 17.02.2015 na 1. Riadnom zasadnutí OZ bola 
uznesením 24/2015 zamietnutá žiadosť o dotáciu na prevádzku CVČ v Rožňave. 
Ďalej starosta obce informoval o majetkoprávnom usporiadaní nehnuteľností medzi Úradom 
KSK Košice a obcou Štítnik. Jedná sa o zámenu pozemkov, nájom stavieb a priľahlých 
pozemkov ako aj prevodu vlastníctva šatní a skleníka bez pozemkov. 
Do diskusie sa ďalej zapojil p. poslanec O. Kalina, ktorý navrhol riešiť otázku a prehodnotiť 
existenciu  hracích automatov v obci Štítnik.  
Mgr. Bc. M Petro , poslanec OZ navrhol zaoberať sa umiestnením smetných košov aj mimo 
námestia 1. mája, Štítnik.  

 
Záver  
Na záver starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a pripomienky a uzavrel 7.  
zasadnutie OZ v Štítnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zapísala: Ing. Klaudia Gallová             -------------------------------- 
V Štítniku dňa 23.12.2015                                                          Ladislav Belányi 
              starosta obce  
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------ 

                 1. overovateľ Ing. Rastislav Bartoš         2.overovateľ Mgr. Bc. Marek Petro 


