Obec Šarišský Štiavnik
Obecný úrad, 090 42 Šarišský Štiavnik č. 65
_________________________________________________________________

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
29.01.2018 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel
2. Černický Juraj
3. Miková Irena
4. Štefanišin Jaroslav
Starosta: Kimák Michal
Zapisovateľ: Miková Irena
Overovatelia: Černický Juraj, Štefanišin Jaroslav
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Začatie správneho konania - upovedomenie.
Správa o plnení ozdravného režimu obce.
Diskusia.
Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva na prvom riadnom obecnom zastupiteľstve v obci Šarišský
Štiavnik v roku 2018.
2. bod:
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov
zápisnice pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec Jaroslav Štefanišin.
Návrh na UZNESENIE č. 1/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Juraja Černického a pána
poslanca Jaroslava Štefanišina.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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3.bod:
Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh na UZNESENIE č. 2/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Dňa 15.01.2018 obec Šarišský Štiavnik obdŕžala list z Ministerstva financií SR, Generálny
tajomník služobného úradu-samostatné oddelenie správneho konania, vo veci začatie
správneho konania – upovedomenie, z dôvodu, že celková suma dlhu Obce Šarišský Štiavnik
dosiahla 76,67 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka (k
31.12.2015). Podľa čl. 6 ods. 3 ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. ak celková suma dlhu obce
alebo vyššieho územného celku dosiahne 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a viac, obec alebo vyšší územný celok sú povinní zaplatiť pokutu, ktorú
ukladá ministerstvo financií, a to vo výške 5 % z rozdielu medzi celkovou sumou dlhu a 60 %
skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Celkovú sumu dlhu obce
alebo vyššieho územného celku ustanovuje zákon (§ 17 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z.).
Návrh na UZNESENIE č. 3/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie začatie správneho
konania - upovedomenie z Ministerstva financií SR, Generálny tajomník služobného úradusamostatné oddelenie správneho konania.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Správa obce Šarišský Štiavnik o plnení ozdravného režimu k dňu 29.01.2018
Uznesením č. 43/2017 obecné zastupiteľstvo v Šarišskom Štiavniku dňa 25.09.2017
schválilo zavedenie ozdravného režimu a uznesením č. 42/2017 bol schválený ozdravný
rozpočet.
Dňa 29.12.2017 obec Šarišský Štiavnik žiadala Ministerstvo financií SR o predĺženie
lehoty ozdravného režimu o 90 dní, z dôvodu, že obec nové úverové zaťaženie nevytvára, ale
naopak, obec sa snaží o zlepšenie výsledkov hospodárenia. Navyše dňa 24.11.2017 bol
uznesením obecného zastupiteľstva č. 56/2017 schválený rozpočet obce na rok 2018, v ktorom
sú vytvorené rezervy na úhrady záväzkov v celkovej výške 11 388 eur.
Stav výšky záväzkov obce k 31.12.2016 podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy predstavoval po lehote splatnosti 119 947,97 €. Spolu s
rozpočtovými a príspevkovými organizáciami to činilo viac ako 15 % skutočných bežných
príjmov obce k 31.12.2016.
To znamená, že podľa § 19 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy bola prekročená hranica 15% a bolo nevyhnutné o tomto stave informovať MF SR.
Obecné zastupiteľstvo muselo zaviesť ozdravný režim a prijať opatrenia, ktorými sa do 90 dní
podarí znížiť stav záväzkov pod uvedenú hranicu.
Neuhradené uznané záväzky obce po lehote splatnosti viac ako 60 dní sú vo výške
119 947,97 €.
Najväčšiu časť tvoria záväzky voči (dodávateľ) Ján Velebír STAVITEĽ vo výške 119 223,26 €.
Hlavným dôvodom nárastu záväzkov bolo odstúpenie od zmluvy MPRV SR pri projekte
„Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v Šarišskom Štiavniku“.
2

V zmysle záverečného účtu obce za rok 2016 obec vykazovala dlh v sume 55 081,86 eur
voči bankám, ktorý bol/je v lehote splatnosti. V zmysle záverečného účtu obce za rok 2015
celková skutočná výška bežných príjmov za rok 2015 bola v sume 71 765,15 eur. Podiel dlhu
obce k 31.12.2016 bol vo vzťahu k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho roka, t.j.
k stavu ku dňu 31.12.2015, v podiele 76,67 %.
Zostatok úveru č. 403308 k 29.01.2018 je 50 581,86 €.
Plnenie ozdravného režimu:
1. Stav záväzkov k 29.01.2018 nezohľadňuje vplyv ozdravných opatrení, ktoré boli zavedené
25.09.2017.
2. Štruktúra záväzkov po lehote splatnosti viac ako 60 dní k 29.01.2018 je uvedená v prílohe
č.1.
3. Dňa 24.11.2017 uznesením č. 56/2017 bol schválený rozpočet obec na rok 2018, v ktorom
sú vytvorené rezervy na splátky v celkovej sume 11 388,00 €.
Opatrenia v oblasti príjmov:
- Prehodnotia sa pohľadávky a stav ich vymáhania. (príloha č. 2)
Stav vymožených pohľadávok za posledný mesiac je 0,00 €.
- Opätovne sa zreviduje každý daňovník a jeho predmet dane ako aj daňovníci, ktorí podliehajú
miestnym daniam a poplatkom.
- Zvážiť predaj prebytočného obecného majetku.
Opatrenia v oblasti výdavkov:
- Všetky úhrady z účtov a pokladne bude po zvážení nevyhnutnosti a efektívnosti v súlade s
platnou legislatívou podpisovať hlavný kontrolór obce.
- Budú sa objednávať, obstarávať len tie výdavky, ktoré vyplývajú z existujúcich zmluvných
vzťahov a energie.
- Prehodnotia sa rozpočtované výdavky na nákup akéhokoľvek materiálu, prípadne služby.
Vypracoval: Michal Kimák
Návrh na UZNESENIE č. 4/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu ozdravného
režimu obce Šarišský Štiavnik.
Za: 4

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. bod:
Diskusia bola zameraná z časti na štvrtý bod programu.
7. bod:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na prvom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik v roku 2018.
V Šarišskom Štiavniku dňa 29.01.2018
Overovatelia:
Juraj Černický

Zapisovateľka:
.............................

Irena Miková

...................................

Jaroslav Štefanišin .............................
Michal Kimák, starosta obce
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