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1.  Identifikačné údaje obce   

 

Samosprávny kraj: Prešovský 

Okres: Svidník 

Región: Horný Šariš 

IČO: 00331058 

Počet obyvateľov: 292 

Rozloha: 527 ha 

Prvá písomná zmienka: v roku 1414 

Starosta: Michal Kimák 

 
 

2. Organizačná štruktúra obce a identifikáia vedúcich predstaviteľov 

 

 Štatutárny zástupca:             Michal Kimák, starosta 

 Obecné zastupiteľstvo:  Jaroslav Štefanišin   

Pavel Adamečko  

Juraj Černický  

Irena Miková  

Alena Kačmárová 

 
 

3.  Základná charakteristika obce Šarišský Štiavnik  

 

 Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. 

Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou 

úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej 

územia a o potreby jej obyvateľov. 

 

 3. 1. Geografické údaje 

  Šarišský Štiavnik leží v Nízkych Beskydách v strednej časti doliny 

Radomka.  Nadmorská výška v strede obce je 230 m n. m. a v chotári 220 – 

526 m n. m. Najvyšší vrch sa nazýva Baňa a meria 526 metrov nadmorskej 

výšky. Katastrálne územie obce ma rozlohu 527 ha z toho 192 ha  
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  poľnohospodárskej pôdy, 284 ha lesnej pôdy a zbytok územia tvorí 

zastavané územie a ostatné plochy. Mierne členitý povrch chotára tvoria 

flyšové súvrstvia, štvrtohorné náplavy riečky a svahové uloženiny. Les 

s prevahou buka, hrabu, brezy a borovice je vo východnej a západnej časti. 

V obci vyvierajú tri pramene so zásaditou a sírnou vodou, vhodné na pitné 

kúry a kúpeľnú liečbu. Pri prameňoch sa vyskytuje travertín. 

 

 3. 2. Demografické údaje 

  Počet obyvateľov:  
              z toho muži: 

                z toho ženy: 

292 

147 

141 

  Predproduktívny vek (0-14):    45 

  Produktívny vek žien(15-54):   92 

  Produktívny vek mužov (15-59): 103 

  Poproduktívny vek (ženy: 55, muži: 60):   52 

  Celkový prírastok (úbytok) obyvateľov:     4 

 

 3. 3. Logo obce 

 

 

 

V modrom štíte zo zeleného návršia medzi dvoma zlatými vyrastajúcimi 

prirodzenými stromami tryskajúci strieborný prameň. Nový erb s prírodným 

motívom vyjadrujúci skutočnosť, že chotár obce je zalesnený a nachádzajú sa 

v ňom minerálne pramene. Autormi erbu sú Peter Kónya, Leon Sokolovský a 

Sergej Pančák. Erb bol schválený podľa odtlačku historickej pečate obce z 19. 

Storočia a bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva dňa 29. októbra 

2005, č. OZ – 5/2005/B. Je zapísaný v heraldickom registri Slovenskej 

republiky pod signatúrou S – 352/2005.  

 

 3. 4. Vlajka obce 

 

 

Obecná vlajka má podobu štyroch pozdĺžnych pruhov zeleného, bieleho, 

žltého a modrého. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Farebnosť pruhov na vlajke 

je daná farbami obecného erbu. 
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 3. 5.  História obce 

  

Prvý krát sa v písomnej podobe spomína v roku 1414. Názov obce súvisí s 

minerálnym prameňom, ktorý je miestnym obyvateľstvom zvaný  

v nárečovom slove ščavica, označujúcom kyslú minerálnu vodu. Prvá 

najstaršia písomná správa o minerálnych vodách v Štiavniku pochádza z 

roku 1683 a 1685. V 18. storočí tam dali šľachtici Szirmayovci postaviť 

kúpele, ktoré sa postupne zveľaďovali. Využívali sa na liečenie chorých bez 

bližších poznatkov minerálnych vôd, ktoré tam vyvierali na povrch zeme. 

Prameň kyselky sa tu vyskytuje doteraz. Jazyková príslušnosť názvu zas 

dosvedčuje, že dedina vznikla v staršom slovenskom jazykovom prostredí. 

Obec založená v polovici 16. storočia patrila panstvu Makovica. Obec je 

doložená z roku 1567 ako Chawnyk, neskôr ako Sczawnik (1572), Slawnik 

(1786), Sčawník (1808), Štiavník (1920), Šťavník (1927), Šarišský Štiavník 

(1946); maďarsky Scavnyik, Sósfüred. 

V roku 1787 mala 29 domov a 208 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov 

a 307 obyvateľov. Zaoberali sa chovom dobytka a ošípaných, pálením 

dreveného uhlia. V rokoch 1850 – 90 tu bolo veľké vysťahovalectvo. 

Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali spracúvaním prevažne bukového dreva 

(výroba železničných podvalov) a poľnohospodárstvom. 

Obec Šarišský Štiavnik sa výrazne zapísala do histórie v druhej svetovej 

vojne. Bola známa partizánskym hnutím. Z uvedeného obdobia je známy 

partizánsky prepad vojenskej nemeckej kolóny nad Šarišským Štiavnikom. 

Bola to jedna z najväčších partizánskych akcií pred SNP (Slovenským 

národným povstaním). 9.8.1944 prepadla v obci žandársku stanicu, kde 

ukoristila zbrane a odsúdila na smrť 4 žandárov pre udavačstvo 

a prenasledovanie partizánov. Nachádzajú sa tam aj ďalšie miesta 

významných bojov a pamätníkov z druhej svetovej vojny.  

Od roku 1960 väčšiu časť poľnohospodárskej pôdy užívalo jednotné 

roľnícke družstvo, ktoré v roku 1993 zaniklo. 

V roku 1960 bola v obci postavená Základná deväťročná škola. 

V roku 1963 bol daný do prevádzky nový kúpeľný dom v ktorom bola 

zriadená detská ozdravovňa s 50 posteľmi , ktorú až do  
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roku 1999 spravovala NsP Svidník. V roku 1999, z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov na prevádzku, prevádzka detskej ozdravovne 

zanikla a objekty ako aj zastavané plochy boli ponúknuté na odpredaj.  

Časť obyvateľstva pracovala v priemysle vo Svidníku, Košiciach a pri ČSAD 

pri Giraltovciach. 

 

 3. 6.  Pamiatky 

  

Sakrálna dominanta Šarišského Štiavnika je  chrám svätého Michala 

archanjela, ktorý pochádza z roku 1928. Jeho interiér zdobí vzácny 

ikonostas.  

 V obci bola vystavaná i drevená zvonica zo zvyškov dreveného grécko-

katolíckeho kostola z roku 1773, zbúraného v roku 1927 

V 18. storočí boli na ňom vybudované kúpele. Budova bývalých kúpeľov je  

z polovice 19. Storočia. Z roku 1963 pochádza kúpeľný dom, ktorého 

súčasťou je i detská ozdravovňa. 

V obci sa nachádza vojnový cintorín z prvej svetovej vojny. Starostlivosťou 

o vojnový cintorín bola v medzivojnovom období poverená Žandárska 

stanica v obci Kurima. Vojnový cintorín v obci Šarišský Štiavnik patrí medzi 

menšie vojnové cintoríny v okrese. Na tomto cintoríne sa nachádza 

šestnásť hrobov. Tri hroby sú spoločné. V každom z nich sú pochovaní traja 

vojaci. Zvyšných trinásť hrobov je jednotlivých. Spolu je na cintoríne 

pochovaných devätnásť vojakov. V súčasnosti poznáme iba približnú 

polohu vojnových hrobov na tomto obecnom cintoríne. Medzi 

pochovanými vojakmi sú aj ostatky ruského cárskeho plukovníka V. 

Robakova, príslušníka 3. ruskej armády. S veľkou pravdepodobnosťou 

môžeme povedať, že tento vojnový cintorín zanikol a  pravdepodobne už 

nikdy nebude obnovený. 

 

 3. 6.  Významné osobnosti obce 

  

Akademik Dionýz Ilkovič sa narodil sa 18. januára 1907 v Šarišskom 

Štiavniku. Podieľal sa na rozvoji slovenskej fyziky. Bol vedúcim Katedry 

fyziky Elektrotechnickej fakulty SVŠT, predsedom Vedeckého kolégia 

fyziky SAV, predsedom Národného komitétu pre čistú a aplikovanú fyziku, 

členom predsedníctva  Slovenskej  komisie  pre  udeľovanie  vedeckých  

hodností.  Bol  tiež  
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hlavným redaktorom vedeckého časopisu SAV (od jeho založenia v 

roku 1957). V roku 1982 predsedníctvo SAV zriadilo čestnú plaketu 

Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách. Pred 

niekoľkými rokmi vznikla Nadácia Dionýza Ilkoviča na podporu nadaných 

študentov. Keď v Mlynskej doline v Bratislave vzniklo „akademické 

mestečko“, kde sídlia Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, 

Matematicko-fyzikálna fakulta i Prírodovedecká fakulta UK, teda niekdajšie 

Ilkovičove pôsobiská, Národný výbor hl. mesta Bratislavy pomenoval ulicu 

vedúcu k tomuto areálu Ilkovičova ulica. 7. januára 2008 sa konala 

Laudácia pri príležitosti odhalenia reliéfu Dionýza Ilkoviča v budove 

Chemického ústavu SAV 

Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc. (* 22. máj 1932, Šarišský 

Štiavnik – † 11. február2012, Nitra) bol rusínsky literárny vedec, filológ, 

univerzitný profesor a spisovateľ(esejista). Za jeho hlavný prínos sa 

považuje rozpracovanie esteticko-antropologickej koncepcie literatúry. 

Venoval sa výučbe ruskej literatúry 19. storočia, teórie literatúry, literárnej 

komparatistiky, semiotiky, slovensko-ruských literárnych vzťahov, dejín 

literárnoteoretického myslenia. Bol garantom 25 vedeckých seminárov. Je 

autorom 24 samostatných vedeckých publikácií a vyše 500 štúdií v 

domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch. Ďalej sa ako editor a 

spoluautor podieľal na tvorbe 48 zborníkov, taktiež bol editorom a 

vedeckým redaktorom periodika Almanach Nitra.  

K jeho najvýznamnejším oceneniam patrí Medaila Puškina (rus. Медаль 

Пушкина) udelená prezidentom Ruskej federácie Vladimirom 

Vladimirovičom Putinom v roku 2000 „za veľký osobný prínos pre rozvoj 

rusko-slovenských vzťahov“ a Rad Ľudovíta Štúra II. triedy 

udelený prezidentom SR Rudolfom Schusterom v roku 2002 „za rozvoj 

esteticko-antropologickej koncepcie literatúry“.[9] V roku 2008bola 

symbolicky zavŕšená jeho spoločenská rehabilitácia „Pamätným listom 

pánovi Andrejovi Červeňákovi ako prejav vďaky za občianske a vlastenecké 

postoje, intelektuálne výkony, za obhajobu hodnôt demokracie a slobody 

Prebudenej spoločnosti r. 1968“, ktorý mu udelil predseda vlády SR Robert 

Fico. Za celoživotné dielo bol ocenený Pamätným listom slavistickej 

spoločnosti Franka Wollmana. V roku 2012 mu bola udelená in 

memoriam Zlatá plaketa Nitrianskeho samosprávneho kraja. 
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4. Plnenie funkcií obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)  

 
 

 Občianska a technická vybavenosť 

 

 Pohostinské odbytové stredisko 

 Telocvičňa 

 Verejná kanalizácia 

 Kanalizačná sieť pripojená na ČOV 

 Rozvodná sieť plynu 

 Komunálny odpad 

 Využívaný komunálny odpad 

 Zneškodňovaný komunálny odpad 

 

 

 

V obci je zriadený 

 Dobrovoľný hasičský zbor 

 Dom nádeje 

 Denný stacionár 

 

V obci sú zriadené súkromné prevádzky: 

 drevovýroba a porez guľatiny 

 kaderníctvo 

 pohostinstvo  

 penzión 
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5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva  

 

 5. 1.  Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2015  

 

Bežné príjmy 71 765,15 

Kapitálové príjmy 4 000,00 

Finančné operácie 9 674,06 

Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy 
a výdavky školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a 
výdavky 0 

Príjmy spolu 85 439,21 

 

Bežné výdavky 74 654,97   

Kapitálové výdavky 10 664,24 

Finančné operácie 120,00 

Podnikateľská činnosť subjektu verejnej správy, príjmy 
a výdavky školského stravovania a iné nerozpočtované príjmy a 
výdavky 0 

Výdavky spolu 85 439,21 

 
 

 5. 2.  Prebytok /schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015  

 

Prebytok hospodárenia  0 

Schodok hospodárenia  0 

 

6. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva  

 

 6. 1.  Majetok  

 

Názov Netto 2014 v € Netto 2015 v € 

Majetok spolu 740 069,48 719 841,22 

Neobežný majetok spolu 709 498,00 711 432,10 

z toho:   

Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 

Dlhodobý hmotný majetok 660 702,94 662 637,04 

Dlhodobý finančný majetok 48 795,06 48 795,06 
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Obežný majetok spolu 30 118,04 8 055,06 

z toho:   

Zásoby 0 0 

Zúčtovanie medzi objektami VS 0 0 

Dlhodobé pohľadávky 0 0 

Krátkodobé pohľadávky 7 823,49 3 596,52 

Finančné účty 22 294,55 4 458,54 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé 0 0 

Poskytnuté návratné finančné výpomoci 
krátkodobé 0 0 

Časové rozlíšenie 453,44 354,06 

 

 6. 2.  Vlastné imanie a záväzky   

 

Názov Netto 2014 v € Netto 2015 v € 

Vlastné imanie a záväzky spolu 740 069,48 719 841,22 

Vlastné imanie 216 036,11 206 243,17 

z toho:   

Oceňovacie rozdiely 0 0 

Fondy 0 0 

Výsledok hospodárenia 216 036,11 206 243,17 

Záväzky 188 294,77 184 279,55 

z toho   

Rezervy 600,00 600,00 

Zúčtovanie medzi objektami VS 0  

Dlhodobé záväzky 0 86,17 

Krátkodobé záväzky 128 892,91 124 911,52 

Bankové úvery a výpomoci 58 801,86 58 681,86 

Časové rozlíšenie 335 738,60 329 318,50 

 

7. Výsledok hospodárenia za rok 2015 - vývoj nákladov a výnosov   

 

Výsledok hospodárenia pred zdanením - 7 759,56 € 

Výsledok hospodárenia po zdanení          - 7 759,66 € 
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 Výkaz ziskov a strát za rok 2015 

 

Náklady € 

Spotrebované nákupy   17 492,69 

Služby   15 982,88 

Osobné náklady 40 176,68 

Dane a poplatky 498,81 

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 1 719,43 
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 13 809,00 

Finančné náklady 3 016,87 

Náklady na transfét      0 

Celkom 92 696,36 
 

Výnosy € 

Tržby za vlastné výkony a tovar 7 683,79 

Daňové a colné výnosy z prevádzkovej činnosti   49 862,73 

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 1 191,34 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti 
a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 600,00 

Finančné výnosy 1,22 

Výnosy z transférov a rozpočtových príjmov    20 831,15 

Celkom 84 936,80 
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Záver  

 

V budúcom období bude obec i naďalej zabezpečovať plnenie úloh v zmysle 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

             Táto  výročná  správa sa vyhotovuje  za účtovné obdobie od 1. januára 2015 do 31. 

decembra 2015. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na 

Daňovom úrade vo Svidníku v písomnej aj elektronickej forme v zákonom stanovenom 

termíne. 

 Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, 

ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. 

V Šarišskom Štiavniku dňa 25.08.2016 

 

 

 

 

 

  

 Michal Kimák 

starosta obce 
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