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

_________________________________________________________________ 
 
 

ZÁPISNICA 
 
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa 
28.05.2020 na Obecnom úrade v Šarišskom Štiavniku. 
 
Prítomní poslanci: 1. Mgr. Adela Adamečková 
                                  2. Jaroslav Červeňak 
                                  3. Irena Miková 
                                  4. Michal Tyč 
                                  5. Lenka Zeherová 
 
Starosta: Michal Kimák 
 
Hlavný kontrolór obce: JUDr. Róbert Baran  
Zapisovateľ: Mgr. Adela Adamečková 
Overovatelia: Jaroslav Červeňak, Irena Miková 
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu riadneho zasadnutia. 

4. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Šarišský Štiavnik. 

5. Stanovisko Hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik k Záverečnému  

účtu za rok 2019. 
6. Záverečný účet obce Šarišský Štiavnik za rok 2019. 

7. Diskusia. 

8. Záver. 

 

1. bod:                                       
      Starosta Michal Kimák otvoril zasadnutie riadneho obecného zastupiteľstva. Privítal 
všetkých prítomných. 
 
2. bod: 
      Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečková a 
za overovateľov pána poslanca Jaroslava Červeňaka a pani poslankyňu Irenu Mikovú. 
 
Návrh na UZNESENIE č. 12/2020: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani 
poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a za overovateľov pána poslanca Jaroslava Červeňaka a 
pani poslankyňu Irenu Mikovú.  
 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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3.bod: 
       Starosta obce dal možnosť o doplnenie doplňujúcich bodov do programu. Žiadne návrhy 
na doplnenie bodov neboli. Následne doplnil dva body. 
 
- Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 2. polrok 2020 
- MDD + Jánska vatra 2020  
 
 
Návrh na UZNESENIE č. 13/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúce body programu. 

   Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 
 4. bod: 
      
Všeobecné  záväzné  nariadenie č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Šarišský Štiavnik 

 

Návrh VZN  - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 2.3.2020 

                   -   zverejnený na webovom sídle obce: 2.3.2020 

VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa:  28.05.2020 

VZN zvesené z úradnej tabule obce  dňa:12.06.2020 

VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa: 28.05.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňom 13.06.2020 

 

      Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik na základe ust. § 15 ods. 7 zákona č. 

131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) 

v spojení s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uznieslo na tomto: 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

(1)  Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje ochranné pásmo pre pohrebisko – 

cintorín nachádzajúci sa v k. ú. Obce Šarišský Štiavnik. 

(2) Toto všeobecne záväzne nariadenie ustanovuje činnosti, ktoré budú v ochrannom pásme 

pre stavebnú činnosť a pietu počas pohrebu zakázané na základe zákona č.131/2010 Z. 

z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

§ 2 

Určenie ochranného pásma pohrebiska obce 

(1)  Obec zriaďuje ochranné pásmo pohrebiska obce, ktoré sa nachádza: 

a) Na parcele registra „KN – C č. 73/1 o výmere 4080 m2, ostatná plocha vo vlastníctve 

Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Šarišský Štiavnik  v k. ú. Šarišský Štiavnik. 

b) Na parcele registra „KN – C č. 73/2 o výmere 1399 m2, ostatná plocha bez listu 

vlastníctva  v k. ú. Šarišský Štiavnik. 

§ 3 

                                    Ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu 

(1) Obec Šarišský Štiavnik určuje ochranné pásmo pre stavebnú činnosť a pietu pre 

pohrebisko vo vzdialenosti 30 metrov od hranice pozemku. 

 

(2) V tomto ochrannom pásme je povolené umiestňovať len budovy, ktoré budú poskytovať 

služby súvisiace s pohrebníctvom, parkovisko, prístupovú cestu, chodník a pod. 
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(3) Počas konania pohrebov a cirkevných obradov sú zakázané nasledujúce činnosti: 

kosenie, pílenie, rôzne stavebné činnosti, oslavy a akcie pri ktorých je hluk, akákoľvek 

reprodukcia hudby a hovoreného slova, ktorá by rušila dôstojný priebeh pohrebu alebo 

iného cirkevného aktu, obradu. 

                                                          §4 

                                        Záverečné ustanovenia 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský 

Štiavnik Uznesením č. 14/2020 dňa 28.05.2020. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.06.2020. 

 
          
Návrh na UZNESENIE č. 14/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecné záväzné 
nariadene obce č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska Šarišský Štiavnik. 
 

Za: 5               Proti: 0            Zdržal sa: 0 
 
5. Bod: 

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2019 

 

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 2019. 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU 

ZÁVEREČNÉHO ÚČTU 

Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu 

pre rok 2019 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).  

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. 

 



4 

 

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 56/2018 prijatého na riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva konaného dňa 15. 12. 2018. 

            Rozpočet Obce Šarišský Štiavnik na rok 2019 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. 42/2019 zo dňa 15. 11. 2019 - 1. rozpočtové opatrenie, 

- uznesením č. 50/2019 zo dňa 07. 12. 2019 - 2. rozpočtové  opatrenie. 

Rozpočet celkovo: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

príjmy celkovo 89 983,00 337 713,66 337 713,66 

výdavky celkovo 89 983,00 337 713,66 329 713,66 

Hospodárenie- prebytok 

–schodok 

0 0 8 000,00 

 

Bežný rozpočet: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

bežné príjmy  74 983,00 118 570,66 118 570,66 

bežné výdavky 53 890,00 119 544,84 119 544,84 

Hospodárenie- prebytok 

- schodok 

21 093,00 - 974,18 - 974,18 

Kapitálový rozpočet: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

Kapitálové príjmy  0 200 450,40 200 450,40 

Kapitálové výdavky  30 093,00 212 168,82 204 168,82 

Hospodárenie- prebytok 

- schodok 

- 30 093,00 - 11 718,42 - 3 718,42 

Finančné operácie: 

 Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet   

Čerpanie rozpočtu 

príjmové fin. operácie 15 000,00 18 692,60 18 692,60 

výdavkové  fin. operácia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 

Hospodárenie- prebytok 

- schodok 

9 000,00 12 692,60 12 692,60 

Významnou zložkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane. 

Daňové príjmy boli naplnené v celkovej sume 69 488,51 €. Podielové dane boli poukázané 

v sume 64 602,29 €.  

Daň z nehnuteľností bola v celkovej výške 3 221,72 €.  

Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vybraté v sume 1 492,50 

€.  

Významným nedaňovým zdrojom príjmu boli poplatky a platby za predaj výrobkov, 

tovarov a služieb v celkovej sume 4 895,84 €.  
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Nemenej dôležitým nedaňovým príjmom bol príjem z prenajatých budov, priestorov 

a objektov v celkovej sume 12 415,00 €. 

Významnou zložkou príjmov obce boli poskytnuté granty a transfery, a to v celkovej výške 

30 866,19 €. Tie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.  

V minulom rozpočtovom období boli významným zdrojom príjmov obce kapitálové 

príjmy.  

Kapitálové príjmy predstavovali príjem z predaja akcii VVS, a.s. v sume 4 880,40 €, 

príjem z predaja pozemkov v sume 9 570,00 €, ďalej to bol príjem v sume 8 000,00 € na 

rekonštrukciu – kúrenie Kultúrneho domu, príjem v sume 8 000,00 € na detské ihrisko a príjem 

v celkovej sume 170 000,00 na rekonštrukciu Kultúrneho domu.  

Obec v minulom rozpočtovom období mala aj príjmové finančné operácie v celkovej 

sume 18 692,60 €, z čoho bola suma 15 000,00 € ako nevyčerpané prostriedky zo ŠR na 

rekonštrukciu Kultúrneho domu.  

Výdavky obce boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 a zmien 

rozpočtu a v súlade s ich účelom, na ktorý boli viazané.  

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.  

Bežný rozpočet a kapitálový rozpočet boli v skutočnom čerpaní ako schodkové a rozpočet 

finančných operácií ako prebytkový.  

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu bol v celkovej sume 12 692,60 €. Ten bol 

upravený sumu prebytku rozpočtových opatrení.  

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. 2019 nie je v návrhu záverečného účtu uvedený.   

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. 2019 činil sumu 

404,08 €. 

 II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV 

1. Bilancia aktív  - aktíva obce boli v hodnote 827 088,22 €, z toho neobežný majetok v hodnote 

813 698,35 €.  

2. Bilancia pasív – pasíva obce boli v hodnote 827 088,22 €, z toho vlastné imanie v hodnote 

221 195,01 € a záväzky v hodnote 129 328,91 €. 

3. Vývoj pohľadávok - dlhodobé záväzky v čiastke 404,08 €, krátkodobé pohľadávky v sume 

8 242,97 € a bankové úvery a výpomoci v sume 39 081,86  €.  

  III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU 

Celkové záväzky obce podľa návrhu záverečného účtu boli k 31. 12. 2019 v sume 

47 728,91 €, z toho v lehote splatnosti boli v sume 47 004,20 € a po lehote splatnosti v sume 

724,71 €.  

Splátky istiny a úrokov k 31. 12. 2019 boli v sume 7 209,04 €.      

IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ 

Obec nemala zriadenú príspevkovú organizáciu. 

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH 

Obec neposkytla dotácie v roku 2019.   
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VI. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 

         Obec nevykonávala 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 2019 je spracovaný v súlade 

s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Návrh záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2019 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 2019 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 2019 nasledovným uznesením: 

celoročné hospodárenie  schvaľuje bez výhrad. 

 
Návrh na UZNESENIE č. 15/2020: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko 
hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik k Záverečnému účtu za rok 2019. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

6. Bod:  
         Starosta obce spracoval a predložil Záverečný účet obce za rok 2019 poslancom 

obecného zastupiteľstva dňa 12.05.2020. Na Úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 

záverečný účet bol dňa 12.05.2020 vyvesený.  

 

Záverečný účet obce za rok 2019 

 

1. Rozpočet obce na rok 2019  

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2019. 

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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný 

rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. 

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2018 uznesením č. 56/2018 

Rozpočet bol zmenený dva krát: 

- prvá zmena schválená dňa 15.11.2019 uznesením č. 42/2019 

- druhá zmena schválená dňa 07.12.2019 uznesením č. 50/2019 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2019  

 

 Schválený rozpočet  Schválený rozpočet  

po poslednej zmene 

Príjmy celkom 89 983,00 337 713,66 

z toho :   

Bežné príjmy 74 983,00 118 570,66 

Kapitálové príjmy 0 200 450,40 

Finančné príjmy 15 000,00 18 692,60 

Príjmy RO s právnou subjektivitou   

Výdavky celkom 89 983,00 337 713,66 

z toho :   

Bežné výdavky 53 890,00 119 544,84 

Kapitálové výdavky 30 093,00 212 168,82 

Finančné výdavky 6 000,00 6 000,00 

Výdavky RO s právnou subjekivitou   

Rozpočtové hospodárenie obce 0,00 0,00 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

337 713,66 337 713,66 100 

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 337 713,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

337 713,66 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

1. Bežné príjmy 

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

118 570,66 118 570,66 100 

 

Z rozpočtovaných bežných príjmov 118 570,66 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 

118 570,66 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

a) daňové príjmy  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

69 488,51 69 488,51 100 

 

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 64 602,29 EUR z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 64 602,29 EUR, čo predstavuje 

plnenie na 100 %.  
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Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných 3 221,72 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 3 221,72 EUR, čo 

predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 1 986,09 EUR, 

príjmy dane zo stavieb boli v sume 1 142,90 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,73 EUR.  

 

Daň za psa  172,00 EUR 

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 1 492,50 EUR. 

 

b) nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

17 911,54 17 911,54 100 

 

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 

Z rozpočtovaných 12 861,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 12 861,70 EUR, čo 

je 100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume 446,70 

EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 12 415,00 EUR. 

 

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 

Administratívne poplatky - správne poplatky: 

Z rozpočtovaných 154,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 154,00 EUR, čo je 100 

% plnenie.  

- Poplatky a platby z nepriameho a náhodného predaja služieb (stočné, traktor, karosa) 

4 895,84 EUR. 

 

c)  iné nedaňové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

304,42 304,42 100 

 

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 304,42 EUR, bol skutočný príjem vo výške 304,42 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.  

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.  

 

d) prijaté granty a transfery 

Z rozpočtovaných grantov a transferov 30 866,16 EUR bol skutočný príjem vo výške 30 866,19 

EUR, čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR 13 000,00 Interiér KD 

MV SR 3 676,04 Voľby 

ÚPSVaR 238,56 Dobrovoľnícka (§52a)  

ÚPSVaR 10 850,33 §50j 

MV SR 27,30 ŽP 

MV SR 96,36 REGOB 

MV SR 18,00 Register adries 

DHZ 2 959,60 DHZ 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom. 
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2. Kapitálové príjmy:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

200 450,40 200 450,40 100 

 

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 200 450,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 

v sume 200 450,40 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

Príjem z predaja kapitálových aktív: 

Z rozpočtovaných 4 880,40 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 4 880,40 EUR, čo je 

100 % plnenie.  

Príjem z predaja VVS akcii vo výške 4 880,40 EUR. 

 

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív  

Z rozpočtovaných  9 570,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9 570,00 EUR, čo 

predstavuje 100 % plnenie. 

 

Granty a transfery 

Z rozpočtovaných 186 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 186 000,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % plnenie. 

 

Prijaté granty a transfery 

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel 

MF SR 8 000,00 Rekonštrukcia – kúrenie KD 

ÚV SR 8 000,00 Detské ihrisko  

Environmentálny fond 170 000,00 Energet. zhod. KD 

   

 

3. Príjmové finančné operácie:  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia 

18 692,60 18 692,60 100 

 

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 18 692,60 EUR bol skutočný príjem 

k 31.12.2019 v sume 18 692,60 EUR, čo predstavuje  100 % plnenie.  

 

V roku 2019 boli použité: 

- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 15 000,00 EUR (Rekonštrukcia KD) 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019  

 

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

337 713,66 329 713,66 97,63 

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 337 713,66 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 329 713,66 EUR, čo predstavuje  97,63 % čerpanie.  
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1. Bežné výdavky  

 

 Schválený rozpočet na 

rok 2019 po poslednej 

zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

119 544,84 119 544,84 100 

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 119 544,84 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 119 544,84 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.  

 

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:  

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 

Z rozpočtovaných výdavkov 30 151,74 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 

30 151,74 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, 

mestskej polície, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, 

opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych 

subjektov. 

 

Poistné a príspevok do poisťovní 

Z rozpočtovaných výdavkov 11 601,43 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

11 601,43 EUR, čo je 100 % čerpanie.  

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných výdavkov 75 446,30 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

75 446,30 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 1 096,33 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 1096,33 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie. 

Splácanie úrokov a  ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými     finančnými 

výpomocami 

Z rozpočtovaných výdavkov 1 249,04 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume 

1 249,04 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

2. Kapitálové výdavky  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

212 168,82 204 168,82 96,23 

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 212 168,82 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2019 

v sume 204 168,82 EUR, čo predstavuje  96, 23 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného 

účtu.  

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:  

a) Rekonštrukcia kúrenia KD 

Z rozpočtovaných  8 190,00 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 8190,00 EUR, 

čo predstavuje 100 % čerpanie.  
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b) Energet. zhod. KD 

Z rozpočtovaných  178 949,84 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 178,949,84 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

c) Rekonštrukcia KD (2018) 

Z rozpočtovaných  15 903,98 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2019 v sume 15 903,98 

EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.  

 

3. Výdavkové finančné operácie  

  

Schválený rozpočet na rok 

2019 po poslednej zmene 

Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania 

6 000,00                   6 000,00 100 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané  

k 31.12.2019 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje  100 % čerpanie.  

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek v oblasti finančných operácií je prílohou 

Záverečného účtu.  

 

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR na splácanie istiny 

z prijatých úverov a z leasingu bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 6 000,00 EUR, čo 

predstavuje 100 %.  

 

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019 

 

 

Hospodárenie obce  
 

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR 

  

Bežné  príjmy spolu 118 570,66 

z toho : bežné príjmy obce  118 570,66 

             bežné príjmy RO 0,00 

Bežné výdavky spolu 119 544,84 

z toho : bežné výdavky  obce  0,00 

             bežné výdavky  RO 0,00 

Bežný rozpočet 974 18 

Kapitálové  príjmy spolu 200 450,40 

z toho : kapitálové  príjmy obce  200 450,40 

             kapitálové  príjmy RO 0,00 

Kapitálové  výdavky spolu 204 168,82 

z toho : kapitálové  výdavky  obce  204 168,82 

             kapitálové  výdavky  RO 0,00 

Kapitálový rozpočet  - 3 718,42 

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 4 692,60 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ - 8 000,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ  

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania 

PČ) 

0,00 

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového 

rozpočtu 
- 12 692,60 
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Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov  
18 692,60 

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích 

prostriedkov 
6 000,00 

Rozdiel finančných operácií 12 692,60 

PRÍJMY SPOLU   337 713,66 

VÝDAVKY SPOLU 329 712,66 

Hospodárenie obce  8 000,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ 8 000,00 

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ 

(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania 

PČ) 

0,00 

Upravené hospodárenie obce 0,00 

 

Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:  

 

6.varianta : 

Schodok rozpočtu v sume 12 692,60 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, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR 

a podľa osobitných predpisov v sume 8 000,00 EUR  bol v rozpočtovom roku 2019 

vysporiadaný : 

- z  rezervného fondu 3 692,60 EUR  

- z finančných operácií  4 307,40 EUR 

 

Schodok rozpočtu 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 sa upravuje - zvyšuje o : 

 

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na kapitálové  výdavky  poskytnuté v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku  v sume 8 000,00 EUR, a to na : 

- Detské ihrisko v sume 8 000,00 EUR 

 

Zostatok  finančných operácií v sume  4 692,60  EUR, bol  použitý na: 

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 4 692,60 EUR 

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 

0 ,00 EUR.  

  

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných 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 1.1.2019  1 777,48       

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý  

                  rozpočtový rok  

1 957,63      

                - z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi  

                  z podnikateľskej činnosti po zdanení  
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                - z finančných operácií  

Úbytky   - použitie rezervného fondu : 3 692,60       

               - krytie schodku rozpočtu  

               - ostatné úbytky   

KZ k 31.12.2019 42,51 

 

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 1.1.2019 321,09 

Prírastky - povinný prídel -    1 %                    287,09 

               - povinný prídel -        %                        

               - ostatné prírastky  

Úbytky   - závodné stravovanie                     204,10 

               - regeneráciu PS, dopravu                

               - dopravné                             

               - ostatné úbytky                                                    

KZ k 31.12.2019 404,08 

 

KZ k 31.12.2019        

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019  

A K T Í V A  

Názov   ZS  k  1.1.2019  v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Majetok spolu 696 762,85 827 088,22 

Neobežný majetok spolu 673 452,62 813 698,35 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 624 663,32 813 698,35 

Dlhodobý hmotný majetok 48 789,30  

Dlhodobý finančný majetok 23 024,15 13 144,01 

Obežný majetok spolu   

z toho :   

Zásoby   

Zúčtovanie medzi subjektami VS   

Dlhodobé pohľadávky   

Krátkodobé pohľadávky  3 987,00 4 828,53 

Finančné účty  19 037,15 8 315,48 

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

dlh. 

  

Poskytnuté návratné fin. výpomoci 

krát. 

  

Časové rozlíšenie  286,08 245,86 
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P A S Í V A  

Názov ZS  k  1.1.2019 v EUR KZ  k  31.12.2019 v EUR 

Vlastné imanie a záväzky spolu 696 762,85 827 088,22 

Vlastné imanie  262 671,50 221 195,01 

z toho :   

Oceňovacie rozdiely    

Fondy   

Výsledok hospodárenia  221 195,01 262 671,50 

Záväzky 138 865,05 129 328,91 

z toho :   

Rezervy  73 600,00 73 600,00 

Zúčtovanie medzi subjektami VS 15 000,00 8 000,00 

Dlhodobé záväzky 321,09 404,08 

Krátkodobé záväzky 4862,10 8 242,97 

Bankové úvery a výpomoci 45 081,86 39 081,86 

Časové rozlíšenie 295 226,30 476 564,30 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019 

 

Stav záväzkov k 31.12.2019    

Druh záväzku Záväzky celkom 

k 31.12.2019 v EUR 

z toho v  lehote 

splatnosti  

z toho po 

lehote 

splatnosti 

Druh záväzkov voči:     

- dodávateľom 4 068,90 3 344,19 724,71 

- zamestnancom 2 490,04 2 490,04  

- poisťovniam  1 366,06 1 366,06  

- daňovému úradu 317,97 317,97  

- štátnemu rozpočtu    

- bankám 39 081,86 39 081,86  

- štátnym fondom    

- ostatné záväzky 404,08 404,08  

Záväzky spolu k 31.12.2019 47 728,91 47 004,20  

 

Stav úverov k 31.12.2019  

 

Veriteľ  

 

Účel 

Výška 

poskytnuté

ho úveru 

Ročná 

splátka 

istiny  

za rok 

2019 

Ročná 

splátka 

úrokov  

za rok 

2019 

Zostatok 

úveru 

(istiny) 

k 31.12.20

19 

Rok 

splatnost

i 

 

Prima banka 

a.s. 

INV  6 000,00 1 209,04 39 081,86  

       

       

       

 

Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky istiny a úrokov sú mesačné. 
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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 

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 31.12.2018 

z toho::  

78 990,94 

- skutočné bežné príjmy obce  78 990,94 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018  

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho: 39 081,86 

- zostatok istiny z bankových úverov 39 081,86 

- 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 31.12.2019 39 081,86 

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 

0,00 

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 39 081,86 

 

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy 

k 31.12.2018 

§ 17 ods.6 písm. a) 

 

39 081,86 39 081,86 49,48 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : 

Text Suma v EUR 

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2018 

78 990,94 
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z toho:  

- skutočné bežné príjmy obce  78 990,94 

- skutočné bežné príjmy RO   

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 78 990,94 

  

Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené: 11 537,50 

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 140,93 

- dotácie zo ŠR 526,86 

- dotácie z ÚPSVaR 7 869,71 

- príjmy z náhradnej výsadby drevín  

- účelovo určené peňažné dary   

- dotácie zo zahraničia  

- dotácie z Eurofondov   

- DHZ 3 000,00 

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2018  

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 67 453,44 

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 

k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného 

splatenia:  

 

- 821004  

- 821005 6 000,00 

- 821007  

- 821009  

-   

- 651002 1 262,32 

- 651003  

- 651004  

-   

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 7 262,32 

 

Suma ročných splátok 

vrátane úhrady výnosov za 

rok 2019** 

Skutočné upravené bežné 

príjmy k 31.12.2018* 

§ 17 ods.6 písm. b) 

7 262,32 67 453,44 10,77 % 

 

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.  

 

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 
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a) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: 

 

Poskytovateľ  

 

 

    

        - 1 - 

Účelové určenie grantu, transferu 

uviesť : školstvo, matrika, ....  

- bežné výdavky 

- kapitálové výdavky 

- 2 - 

Suma  

poskytnutých 

finančných 

prostriedkov  

- 3 - 

Suma 

skutočne 

použitých 

finančných 

prostriedkov   

- 4 - 

Rozdiel 

(stĺ.3 - 

stĺ.4 ) 

 

 

- 5 - 

UV SR KV – Detské ihrisko 8 000,00         8 000,00 

     

  

         Zo strany poslancov Obecného zastupiteľstva pripomienky k Záverečnému účtu obce za 
rok 2019 neboli žiadne. 
     
Návrh na UZNESENIE č. 16/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce za rok 
2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 
Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 

 

Doplňujúce body 

 

7. bod:  
PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK 

NA 2. POLROK 2020 

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 2020.   

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 najmä 

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,  

- zákona o finančnej kontrole, 

- zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
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- 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 v súvislosti s mimoriadnou 

situáciou na území Slovenskej republiky spojenej s ochorením Covid - 19. 

2. Kontrola kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov za rok 2019. 

3. Kontrola príjmových a výdavkových finančných operácií za rok 2019. 

C. Ostatné kontroly 

1. Kontrola vybavovania sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a kontrola 

evidencie doručených sťažnosti za rok 2019. 

2. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva v Šarišskom Štiavniku. 

3. 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 2019.  

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021. 

3. Vybavovanie sťažností a petícií, ak budú postúpené starostom obce hlavnému 

kontrolórovi na vybavenie.  

4. Vypracovanie a predloženie správy o vybavovaní sťažností za rok 2019 a správy o 

kontrole vybavovania sťažností za rok 2019. 

5. 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 rámci kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom a majetkovými právami obce sa 

zisťuje a hodnotí skutočný stav z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych 

predpisov a všeobecne záväzných nariadení obce.  

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 

vybavované prednostne a na základe ich rozsahu, kontroly zo schváleného Plánu kontrolnej 

činnosti môžu byť tak presunuté do ďalšieho kontrolného obdobia.  

 

Návrh na UZNESENIE č. 17/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti 
hlavného kontrolóra obce Šarišský Štiavnik na 2. polrok 2020. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
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8. bod: 
        Starosta obce navrhol zorganizovať 27.06.2020 (sobota) v poobedňajších hodinách oslavu 
MDD 2020 a k večeru osláviť/zapáliť Jánsku vatru 2020. Po krátkej diskusii starosta prečítal 
návrh na uznesenie.  
 
Návrh na UZNESENIE č. 18/2020: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať dňa 
27.06.2020 (sobota) so začiatkom o 15.00 hod. pri Kultúrnom dome v Šarišskom Štiavniku 
oslavu MDD 2020 a Jánsku vatru 2020. 
 

Za: 5               Proti: 0               Zdržal sa: 0 
 

9. bod: 
         V diskusii vystúpil starosta obce. Poslancom obecného zastupiteľstva dal na vedomie 
uznesenie č. 9/2020 zo dňa 28.02.2020, kde obec mala dať vypracovať nový geometrický plán 
na parcele registra C č. 131/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik za účelom vybudovania novej obecnej 
komunikácie po súhlase všetkých majiteľov parcely registra C č. 131/1 v k. ú. Šarišský Štiavnik. 
Niektorí majitelia parcely registra C č. 131/1 v k. ú. Šarišský Štiavnik nesúhlasili s ponukou obce 
Šarišský Štiavnik – asfaltovanie menovanej parcely. Po oboznámení sa s touto skutočnosťou 
ostali poslanci obecného zastupiteľstva prekvapení. 
        Starosta obce dal na vedomie poslancom obecného zastupiteľstva, že obec Šarišský 
Štiavnik dňa 21.05.2020 žiadala Farnosť Šarišský Štiavnik o odkúpenie nehnuteľnosti v obci 
Šarišský Štiavnik. Ide o pozemok parcely registra C č. 133/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 1 
576 m2. Zámerom odkúpenia pozemku, parcely registra C č. 133/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik 
o výmere 1 576 m2 za symbolickú sumu, je zveľaďovať obec. Obec chce žiadať Úrad vlády SR 
o NFP na výstavbu multifunkčného ihriska a vybudovanie oddychovej zóny pre občanov našej 
obce Šarišský Štiavnik. 
 
10. bod. 
         Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na tretom riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva v roku 2020.  
 
V Šarišskom Štiavniku dňa 28.05.2020. 
 
Overovatelia:                                                      Zapisovateľka: 
                                                                       
Jaroslav Červeňak       .............................           Mgr. Adela Adamečková        ...................................     
 
                                                     
Irená Miková              .............................                      
                  
 
 
 
                                                                                                      Michal Kimák, starosta obce                             


