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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
24.11.2017 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku.
Prítomní poslanci: 1. Černický Juraj
2. Miková Irena
3. Štefanišin Jaroslav
Starosta: Kimák Michal
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Baran Róbert
Zapisovateľ: Miková Irena
Overovatelia: Černický Juraj, Štefanišin Jaroslav
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Správa o plnení ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.
Zámer predaja majetku obec Šarišský Štiavnik.
Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik k rozpočtu obce Šarišský
Štiavnik na roky 2018, 2019, 2020.
7. Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na roky 2018, 2019, 2020.
8. Verejné osvetlenie obce Šarišský Štiavnik.
9. Diskusia.
10. Záver.

1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie obecného zastupiteľstva. Privítal prítomných
poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra obce.
2. bod:
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani poslankyňa Irena Miková, za overovateľov
zápisnice pán poslanec Juraj Černický a pán poslanec Jaroslav Štefanišin.
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Návrh na UZNESENIE č. 51/2017: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Irenu Mikovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Juraja Černického a pána
poslanca Jaroslava Štefanišina.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.bod:
Starosta predložil program riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Návrh na UZNESENIE č. 52/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Správa obce Šarišský Štiavnik o plnení ozdravného režimu k dňu 24.11.2017
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.
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“.
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 %.
Ak celková suma dlhu obce dosiahne 60% a viac skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka, obec je povinná nevyhnutne 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.
Plnenie ozdravného režimu:
1. Stav záväzkov k 24.11.2017 ešte nezohľadňuje vplyv ozdravných opatrení, ktoré boli
zavedené 25.09.2017.
2. Štruktúra záväzkov po lehote splatnosti viac ako 60 dní k 24.11.2017 je uvedená v prílohe
č.1.
3. Návrh ozdravného rozpočtu počítal s vytvorením rezervy na úhradu záväzkov v banke
v lehote splatnosti vo výške 1 000,00 € do 31.12.2017. Od 01.01.2018 bude obec mať
zostavený nový rozpočet na rok 2018, v ktorom budú vytvorené rezervy na splátky.
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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.
Návrh na UZNESENIE č.53/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu o plnení
ozdravného režimu a ozdravného rozpočtu.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. bod:
Starosta obce zaradil bod programu - Zámer predaja majetku obce Šarišský Štiavnik
z dôvodu zlej finančnej situácie v obci a vyhnutí sa nútenej správe, ktorá obci hrozí. Navrhol
zverejniť zámer predaja budovy s. č. 29 (ZŠ) v obci Šarišský Štiavnik na parcele registra C č. 18
v k.ú. Šarišský Štiavnik a k nej prislúchajúci pozemok vo výmere 12 744 m2 na parcele registra
C č. 18 v k.ú. Šarišský Štiavnik. Starosta obce zdôraznil, že z predaja danej nehnuteľnosti by sa
v obci zmenilo veľa vecí a hlavne by sa ukončil spor s MPRV SR vo veci Hasičská zbrojnica a tým
pádom sa obec vyhne nútenej správe. Obec by mohla naďalej zamestnávať občanov obce cez
rôzne projekty cez UPSVaR Bardejov a tiež rozvíjať samotnú obec.
Pán poslanec Juraj Černický so zámerom predaja budovy s.č. 29 (ZŠ) v obci Šarišský
Štiavnik na parcele registra C č. 18 v k.ú. Šarišský Štiavnik a k nej prislúchajúci pozemok vo
výmere 12 744 m2 na parcele registra C č. 18 v k.ú. Šarišský Štiavnik nesúhlasí. Navrhol predať
budovu s. č. 65 (Obecný úrad) a hasičskú zbrojnicu. Obecný úrad a hasičskú zbrojnicu navrhol
presťahovať do priestorov budovy s. č. 29 (ZŠ).
Pán poslanec Jaroslav Štefanišin so zámerom predaja majetku nesúhlasil. Navrhol čakať
ako sa daný problém vykrištalizuje vo veci Hasičská zbrojnica.
Pani poslankyňa Irena Miková bola za návrh zámeru predaja. Zdôvodnila to tým že obec
nemusí hneď predávať majetok, ale aspoň by vedela, že či je o danú nehnuteľnosť záujem.
Po dlhej diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie č. 54/2017.
Návrh na UZNESENIE č. 54/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer predaja budovy s.č.
29 v obci Šarišský Štiavnik na parcele registra C č. 18 v k.ú. Šarišský Štiavnik a k nej prislúchajúci
pozemok vo výmere 12 744 m2 na parcele registra C č. 18 v k.ú. Šarišský Štiavnik.
Za: 0
Proti: 2 (Juraj Černický, Jaroslav Štefanišin)
Zdržal sa: 1 (Irena Miková)
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6. bod:
STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE K NÁVRHU ROZPOČTU NA
ROK 2018
Podľa § 18 ods. 1 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
rozpočtu obce Šarišský Štiavnik na rok 2018 (ďalej len „Stanovisko“).
Pri spracovaní Stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného
rozpočtu na roky 2018 – 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2018, a to z hľadiska zákonnosti,
z hľadiska metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie
obecnému zastupiteľstvu (ďalej len „OZ“).
Zákonný rámec, tvorba a základná charakteristika návrhu rozpočtu
Zákonný rámec rozpočtu obce je ukotvený v zákone o obecnom zriadení, zákone č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) a zákone
č. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“.)
Základnou úlohou rozpočtu obce je zabezpečenie financovania obce najmenej v troch po
sebe nasledujúcich rozpočtových rokoch. Rozpočet obce sa zostavuje ako viacročný rozpočet
a programový rozpočet.
Viacročný rozpočet obce sa vnútorne člení na :
- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)
- finančné operácie.
Novelizáciou zákona č. 583/2004 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2014 môže obecné
zastupiteľstvo obce do 2000 obyvateľov rozhodnúť (uznesením) o neuplatňovaní programovej
štruktúry rozpočtu.
Obec pri zostavovaní rozpočtu na konkrétny rozpočtový rok vychádza (predovšetkým):
- zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom obci,
- zo svojho viacročného rozpočtu,
- zo svojich programov koncipovaných najmenej na tri rozpočtové roky.
Pri zostavovaní rozpočtu musí obec vychádzať z čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011
Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov.
Obec má povinnosť zostaviť rozpočet podľa rozpočtovej klasifikácie, a to v súlade
s osobitným právnym predpisom, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. Povinnosť uplatňovať
rozpočtovú klasifikáciu sa vzťahuje na všetky subjekty verejnej správy, t.j. aj na obec. V praxi
to znamená, že príjmy a výdavky, bežné aj kapitálové, musia byť členené podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie.
Rozpočet na rozpočtový rok 2018 je po jeho schválení OZ záväzný, rozpočty na
nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné.
Dodržanie informačnej povinnosti
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Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení: Pred schválením je rozpočet obce
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce
vyjadriť;...
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce bola splnená.
Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli obce Šarišský Štiavnik dňa 08.11.2017.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná dňa 24.11.2017. Návrh rozpočtu je tak zverejnený
v súlade so zákonom, t.j. je vyvesený 15 dní v deň konania zasadnutia OZ.
Návrh rozpočtu – príjmy, výdavky, výsledok hospodárenia
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004
Z. z. ako viacročný rozpočet na tri po sebe nasledujúce roky 2018, 2019, 2020, t.j. ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce.
Viacročný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 je zostavený v rovnakom členení, v akom
sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.
Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 58 440 eur.
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Spolu

58 440
0
0
58 440

Návrh rozpočtu 2018

V rámci uvedeného je teda zrejmé, že na strane príjmov 100% príjmov predstavujú bežné
príjmy. Najväčší podiel na tvorbe príjmov majú vlastné príjmy daňové, pričom podiely na
daniach v správe štátu sú navrhované v celkovej sume 47 080 eur. Významnou zložkou na
strane príjmov tvoria mieste dane, a to najmä dane z nehnuteľností. Významným
rozpočtovaným zdrojom príjmu sú príjmy za služby s ekonomickou klasifikáciou 223001.
Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 58 440 eur.
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Spolu

58 440
0
0
58 440

Návrh rozpočtu 2018

Výdavková časť rozpočtu je vnútorne členená podľa rozpočtovej klasifikácie na funkčnú
a ekonomickú. V rámci výdavkovej časti v rozpočte na roky 2018-2020 chýba reflektovanie na
právnu úpravu vo vzťahu k právnym predpisom na úseku zamestnanosti a vývoju národného
hospodárstva (napr. na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, ktorá má vplyv aj na
stanovenie tarifných platov a následne platených odvodov do Sociálnej poisťovne
a zdravotných poisťovní).
Najväčší podiel na strane výdavkov predstavuje hlavná kategória č. 6 ekonomickej
klasifikácie. Najväčšími položkami na strane výdavkov v rámci plánovaného rozpočtu na rok
2018 tvoria tarifné platy v spojení s odvodmi do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
energie (632001), všeobecný materiál (633006), všeobecné služby – TKO (637004) a špeciálne
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služby (637005), výdavky na odmeny mimo pracovného pomeru (637027), všeobecné služby
(637004), energie – ČOV (632001), dohody - ČOV (637027) a energie – VO (632001).
Vzhľadom na to, že obecné zastupiteľstvo schválilo ozdravný režim, obec vo zvýšenej
miere plánuje výdavky na splácanie úrokov a splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov,
a to v rozpočtovaných sumách 1 750 eur, resp. 10 938 eur. Finančné prostriedky potrebné na
splácanie úveru v zmysle rozpočtu obec plánuje ušetriť na výdavkoch na reprezentačnom, na
odmenách, konkurzoch a súťažiach pre DHZ, na transferoch cirkvi, kultúrnych podujatiach,
športových aktivitách. Tieto kroky obce, ak je v ozdravnom režime, vítam.
Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný rozpočet, čo je v súlade so zákonom č.
583/2004 Z. z.
ZÁVER
Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 583/2004
Z. z. ako viacročný rozpočet na tri po sebe nasledujúce roky 2018, 2019, 2020, t.j. ako
strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce.
Najväčší podiel na tvorbe príjmov majú bežné príjmy, z ktorých sú to vlastné príjmy
daňové, pričom podiely na daniach v správe štátu podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o
rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predstavujú najvyššiu sumu na strane príjmov.
Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, čo je v súlade so zákonom.
Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov.
Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce bola splnená.
Viacročný rozpočet na roky 2018, 2019, 2020 je zostavený v rovnakom členení, v akom
sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok.
Rozpočet nie je zostavený v programovej štruktúre rozpočtu a taktiež chýba jeho
vnútorné členenie na bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky), kapitálový rozpočet
(kapitálové príjmy a kapitálové výdavky) a finančné operácie.
Vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja obce, jej územia a potrieb
jej obyvateľov.
Odporúčam obci racionalizovať spotrebu obce šetrením výdavkov a zabezpečovať
plynulé plnenie vlastných daňových a nedaňových príjmov. Taktiež odporúčam zriadiť rezervu
(napr. v rámci rezervného fondu) na použitie úhrad neočakávaných výdavkov, či bežných
výdavkov na odstránenie havarijných stavov majetku obce, alebo na likvidáciu škôd
spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou. V neposlednom rade
treba mať na pamäti možné negatívne dôsledky pre rozpočet obce v prípade negatívneho
právoplatného skončenia súdneho konania so žalobcom Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, pričom netreba zabúdať na ozdravný režim obce.
Vypracoval: JUDr. Baran Róbert
Návrh na UZNESENIE č. 55/2017: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného

kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na roky 2018, 2019, 2020.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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7. bod:
Starosta obce oznámil, že Návrh rozpočtu na rok 2018, 2019, 2020 bol zverejnený na
úradnej tabuli obce Šarišský Štiavnik dňa 08.11.2017. Pripomienký k navrhovánemú rozpočtu
obce neboli. Po diskusii starosta obce prečítal návrh na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 56/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce Šarišský
Štiavnik na roky 2018, 2019, 2020.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. bod:
Starosta obce navrhol šetrenie energií v obci Šarišský Štiavnik z dôvodu ozdravného
režimu a hroziacej nútenej správy. Navrhuje svietenie verejného osvetlenia obce Šarišský
Štiavnik v zimnom období ráno od 04.30 hod. do + - 6:30 hod. a večer od + - 16.00 hod. do
22.00 hod.
Návrh na UZNESENIE č. 57/2017: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje svietenie verejného
osvetlenia obce Šarišský Štiavnik v zimnom období ráno od 04.30 hod. do 06.30 hod. a večer
od 16.00 hod. do 22.00 hod.
Za: 3

Proti: 0

Zdržal sa: 0

9. bod:
Diskusia bola zameraná z časti na 5 bod programu, na šetrenie obecných financií. Pán
poslanec Jaroslav Štefanišin prišiel v diskusii s myšlienkou ušetriť financie na mzde starostu
obce.
10. bod:
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na siedmom riadnom zasadnutí
obecného zastupiteľstva v obci Šarišský Štiavnik.
V Šarišskom Štiavniku dňa 24.11.2017
Overovatelia:
Juraj Černický

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

Irena Miková

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

Jaroslav Štefanišin .............................

Michal Kimák, starosta obce
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