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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
22.06.2018 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Adamečko Pavel
2. Miková Irena
3. Štefanišin Jaroslav
Starosta: Kimák Michal
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Baran Róbert
Zapisovateľ: Miková Irena
Overovatelia: Adamečko Pavel, Štefanišin Jaroslav
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu za rok 2017.
Záverečný účet obce za rok 2017.
Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Šarišský Štiavnik na celé
funkčné obdobie 2018 – 2022.
7. Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik na celé
volebné obdobie 2018 – 2022.
8. Verejné zhromaždenie obce Šarišský Štiavnik.
9. Cena poplatku verejnej kanalizácie.
10. Športový deň v obci Šarišský Štiavnik.
11. Diskusia.
12. Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce na štvrtom riadnom obecnom
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2018.

1

2. bod:
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov
zápisnice pán poslanec Pavel Adamečko a pán poslanec Jaroslav Štefanišin.
Návrh na UZNESENIE č. 18/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Pavela Adamečka a pána
poslanca Jaroslava Štefanišina.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.bod:
Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva a navrhol doplniť
doplňujúci bod programu:
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik za 2. polrok 2018.
Pán poslanec Pavel Adamečko navrhol doplniť doplňujúci bod programu:
- Výjazd z ulice “Poľana“ na hlavnú cestu I/21.

Návrh na UZNESENIE č. 19/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body.
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
4. bod:
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2017
V zmysle § 18f ods. l písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám odborné stanovisko
k návrhu záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2017.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
pre rok 2017 obce Šarišský Štiavnik.
1. Zákonnosť predloženého návrhu záverečného účtu
1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). Návrh záverečného účtu obce zohľadňuje
aj ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy“).
1.2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce
Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce v zákonnom
stanovenej lehote, t.j. 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, a to tak, ako na to
pamätá ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy.
1.3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany obce
Podľa § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy doposiaľ
nebola overená účtovná závierka podľa osobitného predpisu (zákon o obecnom zriadení - § 9
ods. 4).
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2. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu
Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné údaje (náležitosti) podľa § 16 ods.
5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to údaje o plnení rozpočtu v
členení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji
dlhu, finančné usporiadanie voči štátu.
Údaje o plnení rozpočtu boli spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle
opatrenia Ministerstva financií SR č. MF-010175/2004 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa
ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je
záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy.
B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Obec postupovala podľa § l6 ods. l zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne
spracovala do záverečného účtu obce. V súlade s § l6 ods. 2 cit. zákona finančne usporiadala
svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky zo
svojho rozpočtu.
I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU
Finančné hospodárenie obce Šarišský Štiavnik sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený
uznesením obecného zastupiteľstva číslo 63/2016 prijatého na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného dňa 12.12.2016.
Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný.
Schválený rozpočet obce Šarišský Štiavnik bol v priebehu roka upravovaný na základe
uznesení obecného zastupiteľstva a vykonaných rozpočtových opatrení, a to :
- uznesením č. 41/2017 zo dňa 25.09.2017 - 1. rozpočtové opatrenie,
- uznesením č. 61/2017 zo dňa 27.12.2016 - 2. rozpočtové opatrenie.
Rozpočet celkovo:
príjmy celkovo
výdavky celkovo
Hospodárenie- prebytok
–schodok

Schválený
rozpočet
58 510,00
58 510,00
0

Upravený
rozpočet
78 435,82
78 435,82
0

Čerpanie rozpočtu

Schválený
rozpočet
58 510,00
51 834,00
6 676

Upravený
rozpočet
75 469,74
69 368,82
6 100,92

Čerpanie rozpočtu

Schválený
rozpočet
0
3 000,00
- 3000,00

Upravený
rozpočet
105,00
5 067,00
- 4 962,00

Čerpanie rozpočtu

78 437,45
78 437,45
0

Bežný rozpočet:
bežné príjmy
bežné výdavky
Hospodárenie- prebytok
- schodok

75 471,37
69 370,16
6 101,21

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie- prebytok
- schodok

105,00
5 067,29
- 4 962,29
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Finančné operácie:
príjmové fin. operácie
výdavkové fin. operácia
Hospodárenie- prebytok
- schodok

Schválený
rozpočet
0
3 676,00
- 3 676,00

Upravený
rozpočet
2 861,08
4 000,00
- 1 138,92

Čerpanie rozpočtu
2 861,08
4 000,00
- 1 138,92

Významnou zložkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane.
Daňové príjmy boli naplnené na 100,0 %, čo predstavuje sumu 58 486,62 €. Podielové dane
boli poukázané v sume 52 740,40 €. Daň z nehnuteľností bola v celkovej výške 4 139,34 €,
pričom nedoplatky obce evidovala vo výške 341,99 €. Poplatky za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady boli vybraté v sume 1 422,88 €, pričom nedoplatky za komunálne odpady obec
evidovala v sume 255,66 €. Významným nedaňovým zdrojom príjmu boli poplatky a platby za
predaj výrobkov, tovarov a služieb v celkovej sume 4 940,48 €.
Významnou zložkou príjmov obce boli poskytnuté granty a transfery, a to v celkovej výške
10 871,74 €. Tie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.
Výdavky obce boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2017 a zmien
rozpočtu a v súlade s ich účelom, na ktorý boli viazané.
Obec má povinnosť vytvoriť rezervný fond – tvorbu a použitie prostriedkov rezervného
fondu ustanovuje § 15 ods. 1 až 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
O použití prostriedkov viazaných v rezervnom fonde rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Zostatok
prostriedkov rezervného fondu k 31.12.2017 činil sumu 1 777,48 €.
Sociálny fond – vytvára obec v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov. Zostatok prostriedkov sociálneho fondu k 31.12.2017 činil sumu
320,37 €.
Vykazovaný výsledok hospodárenia obce bol zistený v súlade s § 2 písm. b) a c) a § 10
ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a podľa opatrenia
Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31 v znení zmien a doplnkov, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC.
Podľa príslušných ustanovení § 15 a § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy o použití peňažných fondov rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Obecné
zastupiteľstvo rovnako rozhoduje aj o použití prebytku rozpočtu alebo o spôsobe vysporiadania
schodku pri prerokúvaní záverečného účtu obce.
Obec vykonala dve zmeny rozpočtu v roku 2017.
Prebytok rozpočtu (bežný a kapitálový) v sume 1 138,92 € bol navrhnutý na použitie
vysporiadania zostatku finančných operácií vo výške 1 138,92 €.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív - aktíva obce boli v hodnote 692 777,08 €, z toho neobežný majetok v hodnote
688 369,62 € a obežný majetok v hodnote 4 293,25 €.
2. Bilancia pasív – pasíva obce boli v hodnote 692 777,08 €, z toho vlastné imanie v hodnote
136 349,38 € a záväzky v hodnote 249 794,00 €.
3. Vývoj pohľadávok - dlhodobé záväzky v čiastke 320,37 €, krátkodobé pohľadávky v čiastke
124 891,77 € a bankové úvery a výpomoci v sume 51 081,86 €.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
V rámci celkových záväzkov obce dominuje krátkodobý záväzok dodávateľom v celkovej
výške 121 021,01 € z toho záväzok v sume 119 947,97 € po lehote splatnosti a úver poskytnutý
Prima bankou v zostatkovej výške 51 081,86 €. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na
skutočnosť, že po lehote splatnosti je vysoká suma záväzkov (vo vzťahu k výške skutočných
bežných príjmov obce), preto obec v danom prípade postupovala v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to predovšetkým ust. § 19 zákona a zaviedla
4

ozdravný režim v obci, ktorý bol so súhlasom Ministerstva financií SR predĺžený. Ten čiastočne
splnil svoj účel a preto nútená správa v obci sa toho času nevyhlásila.
Výška skutočných bežných príjmov obce k 31.12.2016 bola v celkovej sume 77 092,40 €,
pričom výška zostatku úveru v lehote splatnosti bola k 31.12.2017 v sume 51 081,86 €, t.j.
pomer medzi výškou bežných príjmov predchádzajúceho roka a celkovou výškou záväzkov
v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bola
v podiele 66,26 %, čo je nad zákonný rozsah (60%).
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nemá zriadenú príspevkovú organizáciu.
V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec neposkytla dotácie v roku 2017.
VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť.
VII. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI ŠTÁTU
Návrh záverečného účtu obsahuje štruktúrovaný popis finančných usporiadaní obce voči
štátnemu rozpočtu v tabuľkovej forme, pričom obec nevystupovala v rámci finančných vzťahov
s inými obcami, či VÚC.
VIII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE A PROGRAMOV
VYŠŠIEHO ÚZEMNÉHO CELKU
Obec nemala rozpočtované programové rozpočty.
C. ZÁVER
Návrh záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2017 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2017 bol v zmysle § 9 ods. 2
zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.
Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce za rok 2017 nebola doposiaľ v súlade s
§ 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy overená audítorom.
V zmysle § 16 ods. 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce
Šarišský Štiavnik za rok 2017 nasledovným uznesením:
celoročné hospodárenie schvaľuje bez výhrad.
Vypracoval: JUDr. Róbert Baran, hlavný kontrolór obce.
Návrh na UZNESENIE č. 20/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného
kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2017.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Záverečný účet obce za rok 2017
OBSAH :
1. Rozpočet obce na rok 2017
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
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Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce
1. Rozpočet obce na rok 2017
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2017.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2017 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako vyrovnaný.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2016 uznesením č. 63/2016
Rozpočet bol zmenený dva krát:
- prvá zmena schválená dňa 25.09.2017 uznesením č. 41/2017
- druhá zmena schválená dňa 27.12.2017 uznesením č. 61/2017
Rozpočet obce k 31.12.2017
8.
9.

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce

Schválený
rozpočet
58 510,00

Schválený rozpočet
po poslednej zmene
78 437,45

58 510,00
0
0

75 469,74
105,00
2 861,08

58 510,00

78 437,45

51 834,00
3 000,00
3 676,00

69 370,16
5 067,29
4 000,00

0

0

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017
Poznámka: Rozbor plnenia príjmov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet schválený
obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor plnenia príjmov
sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na
rok 2017 po poslednej
zmene
78 435,82

Skutočnosť k 31.12.2017

% plnenia

78 437,45

100
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Z rozpočtovaných celkových príjmov 78 435,82 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017
v sume 78 437,45 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
75 469,74
75 471,37
100
Z rozpočtovaných bežných príjmov 75 469,74 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume
75 471,37 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
58 485,00
58 486,62
100
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 52 739,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 52 740,40 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 4 139,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 4 139,34 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 072,23 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 974,38 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,73
EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 4 139,34 EUR, za nedoplatky z minulých rokov
325,70 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 341,99
EUR.
Daň za psa
Z rozpočtových 184,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 184,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 184,00 EUR, nedoplatky
z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani za psa vo výške 24,00
EUR.
Daň za užívanie verejného priestranstva
Nebolo vyberaná
Daň za nevýherné hracie prístroje
Nebolo vyberaná
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtových 1 423,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 1 422,88 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 %. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 422,88 EUR,
nedoplatky z minulých rokov 0 EUR. K 31.12.2016 obec eviduje pohľadávky na dani za
komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 255,66 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
5 498,00
5 497,48
100
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 218,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 218,00 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v sume 200,00 EUR – budovy, 18,00 EUR – pozemky
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
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Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 234,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 234,00 EUR, čo je
100 % plnenie.
Poplatky a platby za predaj výrobkov tovarov a služieb
Z rozpočtovaných 4 941,00 EUR bol skutkový príjem k 31.12.2016 v sume 4 940,48 EUR, čo
je plnenie 99,99 %.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
720,00
720,53
100,07
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 720,00 EUR, bol skutočný príjem vo výške
720,53, čo predstavuje 100,07 % plnenie.
Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 10 871,74 EUR bol skutočný príjem vo výške 10 871,74
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
MV SR
764,08 Voľby
MV SR
96,36 REGOB
MV SR
22,80 Register adries
MV SR
27,29 Životné prostredie
UPSVaR
6 104,15 Aktivačné práce
UPSVaR
369,56 Dobrovoľnícka služba
DPO
2 987,50 DHZ
ÚV SR
500,00 Divadlo
Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
105,00
105,00
100
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% plnenia
rok 2017 po poslednej
zmene
2 861,08
2 861,08
100
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 2 861,08 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2017 v sume 2 861,08 EUR.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Obec nemá zriadenú organizáciu s právnou subjektivitou.
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017
Poznámka: Rozbor čerpania výdavkov sa vykoná v takej štruktúre v akej bol rozpočet
schválený obecným zastupiteľstvom (napr. ak bol rozpočet schválený na kategórie rozbor
čerpania výdavkov sa vykoná na kategórie ...)
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
rok 2017 po poslednej
zmene
78 435,55
78 437,45
100
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Z rozpočtovaných celkových výdavkov 78 435,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 78 437,45 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
rok 2017 po poslednej
zmene
69 368,55
69 370,16
100
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 69 368,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017
v sume 69 370,16 čo predstavuje 100 % čerpanie.
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 22 329,32 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume
22 329,05 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
Spoločného stavebného úradu, aktivačných pracovníkov.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 8 984,22 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
8 984,30 EUR, čo je 100 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 35 149,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
35 152,13 EUR, čo je 100 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za
nájom a ostatné tovary a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 1 341,26 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
1 340,99 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 564,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume
1 563,69 EUR, čo predstavuje 99,98 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
rok 2017 po poslednej
zmene
5 067,00
5 067,29
100,01
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 5 067,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2016
v sume 5 067,29 EUR.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
rok 2017 po poslednej
zmene
4 000,00
4 000,00
100
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2017 v sume 4 000,00 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 4 000,00 EUR na splácanie istiny
z prijatých úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 4 000,00 EUR, čo predstavuje
100 %.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
% čerpania
rok 2017 po poslednej
zmene
0
0
0
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Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2017
rok 2017 po poslednej
zmene
0
0
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

% čerpania

0

Skutočnosť k 31.12.2017 v EUR
75 471,37
75 471,37
0,00

69 370,16
69 370,16
0,00

6 101,21
105,00
105,00
0,00

5 067,29
5 067,29
0,00

- 4 962,29
1 138,92
0,00
1 138,92

Príjmové finančné operácie

2 861,08

Výdavkové finančné operácie

4 000,00

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

- 1 138,92
78 437,45
78 437,45
0,00
0,00
0,00

Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:
1.varianta :
Prebytok rozpočtu v sume 0 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Prebytok rozpočtu v sume 1 138,92 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, navrhujeme použiť na :
- tvorbu rezervného fondu
0,00 EUR
- tvorbu peňažného fondu
0,00 EUR
- na vysporiadanie zostatku finančných operácií 1 138,92 EUR
Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume ................... EUR, navrhujeme vysporiadať z :
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- rezervného fondu
.......... EUR
- peňažného fondu
.......... EUR
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške
0,00 EUR.
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
4 373,60
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
264,96
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
2 861,08
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017
1 777,48
Peňažný fond
Obec nevytvára peňažný fond
Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v EUR
ZS k 1.1.2017
281,08
Prírastky - povinný prídel %
208,89
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
169,60
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2017
320,37
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
708 183,46
692 777,08
700 912,30
688 369,62
0,00
652 117,24
48 795,06
7 004,31

0,00
639 580,32
48 789,30
4 293,25

2 098,35
4 905,96

2 214,56
2 078,69
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Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

266,85

114,21

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2017 v EUR
KZ k 31.12.2017 v EUR
708 183,46
692 777,08
208 623,21
136 349,38

208 623,24
181 519,15

136 349,38
249 794,00

400,00

73 500,00

281,08
125 756,21
55 081,86
318 041,10

320,37
124 891,77
51 081,86
306 633,70

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017
Stav záväzkov k 31.12.2017
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2017 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

121 021,01
2 082,00
1 223,48
265,28

1 073,04
2 082,00
1 223,48
265,28

51 081,86

51 081,86

175 673,63

55 725,66

119 947,97

119 947,97

Stav úverov k 31.12.2017
Veriteľ
Prima banka a.s.

Účel
SK18 56000000
0036 4037 3001

Výška
poskytnutého
úveru
92 665,00

Ročná splátka
istiny
za rok 2017
4 000,00

Ročná splátka
úrokov
za rok 2017
1 523,69

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2017
51 081,86

Rok
splatnosti
r. 2023

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky istiny a úrokov sú mesačné.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie
svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok
záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku
25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o
prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu
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verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia
alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.
a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):
Text

Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Celková suma dlhu obce k 31.12.2017:
- zostatok istiny z bankových úverov
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov
EÚ
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu
- zostatok istiny z ........
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty
- z úveru z Environmentálneho fondu
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ
- z úverov ................
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu
obce
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2017
Skutočné bežné príjmy
k 31.12.2016

Zostatok istiny k 31.12.2017

77 092,40
77 092,40
0,00
0,00
0,00
51 081,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 081,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 081,86
§ 17 ods.6 písm. a)

51 081,86
77 092,40
66,26 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. nebola splnená.
b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2016:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2016
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- prenesený výkon
- UPSVaR
- UV SR (Divadlo)
- DHZ
- Voľby
Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2016
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2016
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017
s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:
- 821004
- 821005
- 821007
- 821009
- 651002
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2017

Suma v EUR

77 092,40
77 092,40
0,00
77 092,40
0,00
132,67
69,00
9 631,81
500,00
2 000,00
966,08
63 792,84

4 000,00

1 523,69

5 523,69
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Suma ročných splátok vrátane
úhrady výnosov za rok 2017

Skutočné upravené bežné
príjmy k 31.12.2016

§ 17 ods.6 písm. b)

5 523,69

63 792,84

8,65 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií:
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
Obec v roku 2017 neposkytla dotácie
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nepodniká
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Príspevková organizácia

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

- prostriedky vlastné
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Príspevková organizácia

Vlastné finančné
prostriedky
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ

-1-

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :
školstvo, matrika, ....
- bežné výdavky
- kapitálové výdavky
-2-

Suma
poskytnutých
finančných
prostriedkov
-3-

MV SR
Voľby
764,08
MV SR
REGOB
96,36
MV SR
Register adries
22,80
MV SR
Životné prostredie
27,29
UPSVaR
Aktivačné práce
6 104,15
UPSVaR
Dobrovoľnícka služba
369,56
DPO
DHZ
2 987,50
ÚV SR
Divadlo
500,00
c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom
Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-4-

Rozdiel
(stĺ.3 - stĺ.4 )

764,08
96,36
22,80
27,29
6 104,15
369,56
2 987,50
500,00

0
0
0
0
0
0
0
0

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Obec

-5-

-4-

-4-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

VÚC

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

Návrh na UZNESENIE č. 21/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce
a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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6. Bod: Určenie rozsahu výkonu funkcie (úväzku) starostu obce Šarišský Štiavnik na celé
funkčné obdobie 2018 – 2022.
Pán poslanec Jaroslav Štefanišin navrhol schváliť 50 % úväzok starostu obce na celé funkčné
obdobie 2018 -2022 z dôvodu šetrenia financií a splácania dlhov obce Šarišský Štiavnik.
Návrh na UZNESENIE č. 22/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šarišský
Štiavnik na polovičný úväzok (50 %).
Za: 1 (Jaroslav Štefanišin)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Pavel Adamečko, Irena Miková)
Starosta obce podľa pokynov Hlavného kontrolóra prečítal ďalší návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 23/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 rozsah výkonu funkcie starostu obce Šarišský
Štiavnik na plný úväzok (100 %).
Za: 2 (Pavel Adamečko, Irena Miková)
Proti: 1 (Jaroslav Štefanišin)
Zdržal sa: 0
7. bod:
Určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik na celé volebné
obdobie 2018 – 2022.
Poslanci sa zhodli a navrhli 5 poslancov na nasledujúce volebné obdobie:2018 - 2022
Návrh na UZNESENIE č. 24/2018: Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods. 3 zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na
celé nasledujúce volebné obdobie: 2018 – 2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva
obce Šarišský Štiavnik na 5 poslancov.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. bod:
Starosta obce navrhol tak ako pominulé roky zvolať Verejné zhromaždenie obyvateľov obce
Šarišský Štiavnik z dôvodu informovanosti občanov o chode obce a o záujme VVS a.s. o kúpu
vodovodu.
Návrh na UZNESENIE č. 25/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje verejné zhromaždenie obce
Šarišský Štiavnik dňa 22.07.2018 (nedeľa) o 15.00 hod. v sále Obecného úradu v Šarišskom
Štiavniku.
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0

16

9. bod:
Cena poplatku verejnej kanalizácie. Dňa 14.05.2018 obec obdŕžala list/potvrdenie o cene
č. 0004/2018/V-PC od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví kde ruší potvrdenie o cene č.
0698/2017/V-PC zo dňa 21.02.2017. Doteraz obec počítala: 55m3 /rok x 1 osoba x 0,40 €/m3 x
365 dní = 21,99 €. Podľa novej ceny a počtu m3, nová kalkulácia po dohode s Ing. Peter Leško
PVS ONDAVA je: 34m3 /rok x 1 osoba x 0,5617 €/m3 x 365 dní = 19,09 €.
Návrh na UZNESENIE č. 26/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje cenu za odvádzanie
a čistenie odpadovej vody pre obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2021 podľa výpočtu 34m3 /rok
x 1 osoba x 0,5617 €/m3 x 365 dní = 19,09 €.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

10. bod:
Starosta obce navrhol usporiadať Športový deň v obci Šarišský Štiavnik a pálenie Jánskej
vatry na sobotu 30.06.2018 za spolupráci DHZ Šarišský Štiavnik.
Návrh na UZNESENIE č. 27/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Športový deň obci Šarišský
Štiavnik dňa 30.06.2018 o 16.00 hod pri OcÚ.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Doplňujúce body:
11. bod:
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠARIŠSKÝ
ŠTIAVNIK NA 2. POLROK 2018
V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) hlavný kontrolór obce
Šarišský Štiavnik predkladá obecnému zastupiteľstvu v Šarišskom Štiavniku Plán kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2018.
V súlade s vyššie citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení rozsah kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra obce je zameraný na kontrolu:
- zákonnosti,
- účinnosti,
- hospodárnosti,
- efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
- príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
- stavu vybavovania sťažnosti a petícií,
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov,
- dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce,
- dodržiavania plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
- kontrola dodržiavania interných predpisov obce a
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa riadi zákonom o obecnom zriadení
a predovšetkým zákonom 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
ktorý upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.
V rámci kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce by mali byť kontroly zamerané
predovšetkým na kontrolu dodržiavania ustanovení nasledovných zákonov:
- zákona o obecnom zriadení,
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-

zákona o finančnej kontrole,
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
A. Pravidelné kontroly
1. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik
(priebežne).
B. Finančné kontroly
1. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami obce za rok 2016 a 2017 (kontrola
presunutá z roku 2017).
2. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v súvislosti s ukončeným ozdravným
režimom v obci.
3. Kontrola vybavovania sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
a kontrola evidencie doručených sťažnosti za rok 2017.
C. Ostatné kontroly
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Šarišskom
Štiavniku.
2. Kontroly vykonávané na základe zistených poznatkov v rámci svojej činnosti
a z podnetov obyvateľov obce Šarišský Štiavnik.
D. Stanoviská a ďalšie činnosti
1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2017.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za
rok 2017 (v prípade, ak to nebude predmetom činnosti v 1. polroku 2018).
3. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019.
4. Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému
kontrolórovi na vybavenie.
5. Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za rok 2017 a správy
o kontrole vybavovania sťažností za rok 2017.
6. Spolupráca s obcou a s poslancami obecného zastupiteľstva pri tvorbe koncepčných
materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení obce a pri
prijímaní uznesení obecným zastupiteľstvom.
Záverečné ustanovenia

V zmysle predloženého Plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie
vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať, a to v závislosti od
kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva kontrolovaných údajov a stavu zistených
nedostatkov.
Do Plánu kontrolnej činnosti môžu byť operatívne zaradené aj požiadavky poslancov
obecného zastupiteľstva Šarišský Štiavnik na vykonanie určitej kontroly. Takéto kontroly budú
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vybavované prednostne a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného Plánu kontrolnej
činnosti môžu byť tak presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia.
Vypracoval: JUDr. Róbert Baran, hlavný kontrolór obce.
Návrh na UZNESENIE č. 28/2018: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik za 2. polrok 2018
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 0
12. bod:
Výjazd z ulice “Poľana“ na hlavnú cestu I/21. Starosta obce dal slovo pánovi poslancovi
Pavelovi Adamečkovi, ktorý navrhol bod do programu.
Pán poslanec Pavel Adamečko reagoval na ústnu sťažnosť občanov obce, že pri výjazde
z ulice je zlý výhľad na cestu smerom od Svidníka, kde k výhľadu bráni plot na parcele registra
C č. 165/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik. Starosta obce podotkol, že majiteľ plotu neporušil žiadny
zákon. Podal ohlásenie na stavebný úrad, kde mu následne bolo vystavené povolenie k stavbe.
Starosta uviedol, že je si toho vedomí, že výhľad je horší ako bez plota, ale uviedol aj to, že
pred troma rokmi výhľad bol ešte horší, keď na samotnej križovatke bola postavená
autobusová čakáreň. Na ceste I/21 je rýchlostné obmedzenie na 40 km/hod a je veľký
problém, že túto rýchlosť vodiči nedodržujú, dodal starosta. Poslanci navrhli umiestniť
dopravné značenie - zrkadlo čo by zlepšilo daný problém. Starosta uviedol, že bude žiadať
povolenie od KR PZ, KDI Prešov na umiestnenie dopravnej značky – zrkadla na danú križovatku.
Návrh na UZNESENIE č. 29/2018: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku
výjazdu z ulice “Poľana“ na cestu I/21.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

13. bod:
Diskusia bola zameraná z časti na bod č. 12. Pán poslanec Jaroslav Štefanišin uviedol aj
problém šírky príjazdovej cesty z cesty I/21 na ulicu “Poľana“ kde sa neobyjdú dve vozidlá.
Navrhuje svojpomocne daný úsek rozšíriť. Starosta pripomenul, že jedná sa o pripojenie na
cestu I/21 kde by sa to bez PD neschválilo. Pani poslankyňa Irena Miková pripomienkovala, že
prečo sa daný úsek nerozšíril pri rekonštrukcii obecnej komunikácie.
Ďalším bodom v diskusii zo strany starostu bol problém vývozu kontajnera z obecného
cintorína.
14. bod:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na štvrtom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik v roku 2018.
V Šarišskom Štiavniku dňa 22.06.2018
Overovatelia:
Pavel Adamečko

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

Irena Miková

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

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