
Uznesenia z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Štítniku konaného 

 dňa 22.02.2019 v zasadačke Obecného úradu v Štítniku 
 

obecné zastupiteľstvo v Štítniku 
 

 

49/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

podľa 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 
priamy prenájom nehnuteľnosti majetku Obce Štítnik z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa a to: 
 
 - prenájom nebytového priestoru č. 3, 4, 5 (pozostávajúci z 5 miestností s príslušenstvom, 
viď. situačný nákres) o celkovej výmere podlahovej plochy 158, 26 m2 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, obce Štítnik, zapísanej na LV č. 963, 
- pre Slovenskú republiku zastúpenú Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Bratislava 
Z účelom zriadenia Obvodného oddelenia Policajného zboru Štítnik na dobu neurčitú odo 
dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy, za nájomné 10,- EUR/m2/ rok a s podmienkou úhrady 
dodávky služieb spojených s nájmom 
Za dôvody hodné osobitného zreteľa, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) - nájom 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Obec Štítnik považuje: 
vzhľadom na skutočnosť, že tento objekt pre obec nemá zásadný hospodársky význam, obec 
nevyužíva ani nevyužívala celý objekt budovy, nakoľko ide o prenájom pre OO policajného 
zboru je to prenájom vo verejnom záujme. 
 
50/2019           obecné zastupiteľstvo ruší 

                          uznesenie č. 24/2018 
 
51/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

                          Návrh dodatku č. 3 k zásadám odmeňovania starostu, poslancov obecného   
                          zastupiteľstva a ďalších volených orgánov obce Štítnik 
   
52/2019          obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  Správu OO PZ Štítnik o bezpečnostnej situácii v územnej časti obvodu 
 
53/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

žiadosť na riešenie havarijnej situácie v MŠ a zároveň navrhuje obhliadku objektu MŠ 
komisiou Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 
  ochrany životného prostredia za účelom vyčíslenia výdavkov na rekonštrukciu 
 
54/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 
                          

                          podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov zámer prenájmu nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Štítnik, a to: 
- pozemku registra C číslo parcely 1086/5 trvalý trávny porast, vedeného na LV 963 katastra 
obce Štítnik o celkovej výmere 5723 m2 vo vlastníctve Obce Štítnik 
subjektu: FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce 
za účelom výstavby III. kazety skládky odpadov, jej prevádzkovania a následnej rekultivácie 



na dobu určitú do 31.12.2050 odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy v súlade s platným 
územným plánom. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je susediaci s pozemkom, ktoré 
dlhodobo užíva subjekt na prevádzku skládky, z prenájmu budú obci dlhodobo plynúť príjmy 
a je v súlade z doteraz platnými dlhodobými zmluvami medzi obcou a nájomcom. 
 
 

55/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

informáciu starostu obce o podnet p. Jozefa Kovácsa a manželky Jaroslavy Kovácsovej, 
ul. Mlynská 491, 049 32  Štítnik na preskúmanie nezákonnosti postupu obce - Obecného 
zastupiteľstva Štítnik pri prevode majetku obce - pozemku parc. KN-C č. 847/18, zapísanej na 
LV 1288, k.ú. Štítnik 
   
56/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

  protest prokurátora č. Pd 19/19/8808-2 
 

57/2019           obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

predĺženie nájomnej zmluvy č. 2/2014 DS1, uzavretej dňa 20.01.2014 s nájomcom Jozefína 
Plichtová - fi SoToS na dobu neurčitú 
 
58/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

žiadosť o výpomoc p. Jarmily Hlaváčovej, bytom Malá 203, 049 32  Štítnik na vyriešenie 
havarijného stavu strechy a  zároveň navrhuje obhliadku objektu komisiou Výstavby, 
územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a 
ochrany životného prostredia 

59/2019           obecné zastupiteľstvo berie na vedomie 

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosť Štítnik na pomoc pri záchrane NKP - kostola sv. Júdu, 
apoštola 
 
60/2019           obecné zastupiteľstvo presúva 

prejednanie zriadenia Miestnej občianskej poriadkovej služby na budúce zasadnutie OZ 
 
61/2019           obecné zastupiteľstvo neschvaľuje 

žiadosť o výrub stromov parku p. Miroslava Petrusa, bytom Námestie 1. mája 165, 049 32  
Štítnik 
 
 
 

V Štítniku, dňa 25.02.2019 

 

                   Ladislav Belányi 

                                                                                                                      starosta obce  

 

 

uznesenia č. 49/2019 - 61/2019 podpísané starostom obce 


