
Uznesenia z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného dňa 

13.07.2016 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 

 
Obecné zastupiteľstvo 
 
135/2016        obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

program 11. OZ so zmenou programu, a to vzdanie sa mandátu poslanca OZ 
Mgr. Yvety Zdechovanovej a p. Miroslavy Beneovej, 
 
a vyhlásenie OZ o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca OZ, 
zloženie sľubu nového poslanca Mgr. Petra Vestera ml. a Miriam Blaškovej, 
odovzdanie osvedčenia o tom, že sa stal poslancom OZ, menovanie 
novozvoleného poslanca za člena komisie. 

 
 
 
136/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

a) overovateľov zápisnice poslancov Ing. Rastislava Bartoša a Ondreja Kalinu, 
b) zapisovateľku Ing. Klaudiu Gallovú 

 
 
 
137/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vberie na vberie na vberie na v edom ieedom ieedom ieedom ie 

zánik poslaneckého mandátu poslankyne Mgr. Yvety Zdechovanovej podľa § 
25 ods. 2 písm. c/zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 28.06.2016, čím 
došlo následne k uprázdneniu funkcie predsedu komisie sociálnej a bytovej 
výstavby a zániku funkcie smútočného rečníka 
 

 
 
138/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ie 

zánik poslaneckého mandátu poslankyne p. Miroslavy Beneovej podľa § 25 
ods. 2 písm. c/zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 28.06.2016, čím došlo 
následne k uprázdneniu funkcie člena komisie sociálnej a bytovej výstavby 

 
 

 
139/2016 obecné zastupiteľstvo konštatujekonštatujekonštatujekonštatuje 

že Mgr. Peter Vester dňa 13.07.2016 zložil zákonom predpísaný sľub poslanca 
OZ a ujal sa poslaneckej funkcie. 

 
 
 
 



140/2016 obecné zastupiteľstvo konštatujekonštatujekonštatujekonštatuje     

že p. Miriam Blašková dňa 13.07.2016 zložila zákonom predpísaný sľub 
poslanca OZ a ujala sa poslaneckej funkcie 

 
 
141/2016 obecné zastupiteľstvo m enujem enujem enujem enuje  

  p. Miriam Blaškovú za sobášiaceho rečníka 
 

 

142/2016 obecné zastupiteľstvo m enujem enujem enujem enuje 

  p. Miriam Blaškovú za predsedu komisie sociálnej a bytovej výstavby 
 
 
143/2016 obecné zastupiteľstvo m enujem enujem enujem enuje 

  Mgr. Petra Vestera za člena komisie sociálnej a bytovej výstavby 
 
 
144/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ie 

  individuálnu výročnú správu obce Štítnik za rok 2015 
 
 
145/2016 obecné zastupiteľstvo berie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ie 

  konsolidovanú správu obce Štítnik za rok 2015 
 
 
146/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedoberie na vedoberie na vedoberie na vedom iem iem iem ie     

  správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Štítnik k 31.12.2015 
 
 
147/2015 obecné zastupiteľstvo berie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ieberie na vedom ie 

správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke obce Štítnik 
za rok 2015 

 
 
148/2016 obecné zastupiteľstvo    schvschvschvschv aaaaľľľľujeujeu jeu je 

 záverečný účet obce – celoročné hospodárenie bez výhrad. 
  OZ schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 

13.390,40 € na tvorbu rezervného fondu vo výške 1.239,04 € a na kapitálové 
výdavky vo výške 11.151,36 € 

 
 
149/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

  záverečný účet obce za rok 2015 bez výhrad 
 
 
 
 



150/2016 obecné zastupiteľstvo presúvapresúvapresúvapresúva  

návrh zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Štítnik do 
najbližšieho zasadnutia OZ 
 

151/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Miestny odbor Matice slovenskej Štítnik 
v upravenej výške 356,- € 

 
152/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je     

žiadosť o poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor v požadovanej 
výške 3.500,- € 
 

153/2016 obecné zastupiteľstvo sssschvachvachvachvaľľľľujeujeu jeu je 

  žiadosť o poskytnutie dotácie pre ŠK Baník Štítnik v požadovanej výške  
                       7.200,-€ 
 
154/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľuje u je u je u je  

  Žiadosť o poskytnutie dotácie pre OZ Štítnická Concordia v požadovanej výške  
                       1.500,- € 
 
 
155/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

  návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  
                       odpadom na území obce Štítnik bez pripomienok 
 
156/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

podľa § 9 ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik, 
a to – pozemku parc. reg. CKN č. 799/8 (zastavané plochy a nádvoria) 
o výmere 10 m2 v katastrálnom území Štítnik, Obec Štítnik, zapísaného na LV 
č. 1288 kupujúcemu Ladislav Belányi a manž. Martina Belányiová, ul. Jelšavská 
324, Štítnik, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že ide 
o prevod pozemku nízkej výmery a na odpredaj pozemku iným spôsobom by 
vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní s dosiahnutým výnosom, a že 
žiadateľ je fyzická osoba, ktorá je v tejto obci starostom obce a jeho blízkou 
osobou, je predaj možný len v prípadoch uvedených v § 9 ods. 9 písm. c) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
 

157/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

podľa § 9 ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov prenájom nehnuteľností vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
nebytového priestoru č. 4 o výmere podlahovej plochy 23 m2 nachádzajúceho 
sa na poschodí budovy Dom služieb, Námestie 1. mája súpisné číslo 168 
postavenej na pozemku reg. CKN parcelné číslo 51/2 v katastrálnom území 
Štítnik, Obec Štítnik, zapísanej na LV č. 936 pánovi Róbertovi Emodimu, Košice 
za účelom prevádzkovania kaderníctva na dobu neurčitú odo dňa uzatvorenia 
nájomnej zmluvy, za nájomné 10,- €/m2/rok a s podmienkou úhrady dodávky 



služieb spojených s nájmom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý je 
daný tým, že vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt pre obec nemá zásadný 
hospodársky význam, obec nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy 
a záujemcovia o prenájom týchto priestorov na svoje náklady ich rekonštruujú 
a udržiavajú ich v prevádzkovom stave. Obec potrebuje doplniť službu, ktorá 
v obci stagnuje. 
 

158/2016 obecné zastupiteľstvo    schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je     

Zverejnenie zámeru priameho prenájmu majetku obce s výzvou na podávanie 
cenových ponúk: Obec Štítnik so sídlom Obecný úrad, Námestie 1. mája 167, 
Štítnik v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje : 
Zámer prenájmu svojho majetku a výzvu na predloženie cenových ponúk na 
prenájom nebytových priestorov č. 6 o výmere podlahovej plochy 47,50 m2 ( 
miestnosť 33,7 m² jedna miestnosť s príslušenstvom ( s vodou a WC bez 
kúrenia) nachádzajúceho sa na poschodí  budovy Dom služieb, Námestie 
1.mája, súpisné č .168 postavenej na pozemku reg. C-KN parcelné č.51/2 
v katastrálnom území Štítnik, obec Štítnik, zapísanej na LV č. 963. Minimálna 
cena nájmu , za ktorú Obec Štítnik ponúka na prenájom vyššie uvedený 
nebytový priestor je 10,- € /m2/ kalendárny rok. 

Mesačný prenájom je 39,58 EUR, k uvedenej sume za nájom sa pripočítajú 
režijné náklady na energetické média a služby. 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:  

1.Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Štítniku 
alebo poštou na adresu Obecný úrad, Námestie 1. mája 167, 04932 Štítnik, tak 
aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Štítniku najneskôr 
1.8.2016 do 12:00 hodiny. 

2.Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku 
v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PRENÁJOM – NEBYTOVÝ 
PRIESTOR DOM SLUŽIEB – Neotvárať!“ 

3.Cenová ponuka musí obsahovať: 

a) označenie záujemcu: fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a 
rodinný stav Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu. 
Výpis zo živnostenského registra. 

právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je 
právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na 
podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, 
prípadne mailovú adresu. Výpis z obchodného registra, resp. z iného registra 
potvrdzujúcu právnu subjektivitu záujemcu.  



b) účel využitia prenajatého priestoru, 
c) výška cenovej ponuky nájmu za 1 m2 a rok,  
d) čestné vyhlásenie záujemcu že nepatrí medzi osoby , ktoré si nemôžu 

priamym spôsobom prenajímať majetok obce Štítnik v zmysle § 9a ods. 6 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

e) súhlas záujemcu - fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely 
zámeru a uzatvorenia nájomnej zmluvy . 

f) Obec Štítnik si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, 
odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy prenájom zrušiť. 

g) Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Obecnému 
zastupiteľstvu v Štítniku schváli prenájom nebytového priestoru 

 
159/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

nájomnú zmluvu č. 2/2016 uzavretú medzi Strednou odbornou školou 
technickou, Hviezdoslavova 5, Rožňava a Obcou Štítnik o prenájme 
nehnuteľnosti areálu vodného hradu. 

 
160/2016       obecné zastupiteľstvo súhlasísúhlasísúhlasísúhlasí    

  so zbúraním domu na Jelšavskej ulici s. č. 314 
 
161/2016 obecné zastupiteľstvo súhlasísúhlasísúhlasísúhlasí    

  s náhradným ubytovaním pre rodinu p. Alexandrea Žigu do konca mesiaca júl  
                       2016. 
 
 
162/2016 obecné zastupiteľstvo schvaschvaschvaschvaľľľľujeujeu jeu je 

rozpočet na hradné hry, ktoré sa uskutočnia v obci dňa 13.8.2016, vo výške 
5.670,- € 
 

163/2016 obecné zastupiteľstvo nesúhlasínesúhlasínesúhlasínesúhlasí 

so žiadosťou p. Ľubomíra Šimka o odkúpenie nehnuteľnosti na ul. Jelšavskej č. 
314. 

 
 
V Štítniku, 15.07.2016 
 
                        Ladislav Belányi 

               starosta obce 

 

 

 

 

Uznesenia 135 až 159 a uznesenia 161 až 163 boli podpísané starostom obce. 


