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

ZÁPISNICA
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šarišský Štiavnik, konaného dňa
28.05.2021 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: Michal Tyč, Lenka Zeherová
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie zasadnutia.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Schválenie programu riadneho zasadnutia.
Záverečný účet obce Šarišský Štiavnik za rok 2020.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č.
513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
6. Žiadosť o odkúpenie bývalej telocvične.
7. Žiadosť o odkúpenie pozemku.
8. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šarišský Štiavnik 2015
– 2020 s výhľadom do rok 2024.
9. Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.
10. Rýchlostná cesta R4.
11. Určenie spádovej materskej školy.
12. Memorandum o partnerstve a spolupráci – PSK.
13. Hasičská zbrojnica DHZO Šarišský Štiavnik.
14. VZN obce Šarišský Štiavnik č. 2/2016, schválené uznesením č. 23/2016.
15. Uvítacia tabuľa obce Šarišský Štiavnik.
16. MDD 2021 + Jánska Vatra 2021.
17. Diskusia.
18. Záver.
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1. bod:
Starosta Michal Kimák otvoril štvrté riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku
2021. Privítal všetkých prítomných poslancov obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra
obce.
2. bod:
Starosta obce určil za zapisovateľku pani poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a
za overovateľov pána poslanca Michala Tyča a pani poslankyňu Lenku Zeherovú.
Návrh na UZNESENIE č. 28/2021: Obecné zastupiteľstvo určuje za zapisovateľku pani
poslankyňu Mgr. Adelu Adamečkovú a za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Tyča
a pani poslankyňu Lenku Zeherovú.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3.bod:
Starosta obce dal možnosť o doplnenie doplňujúcich bodov do programu. Žiadne návrhy na
doplnenie bodov od poslancov neboli.
Starosta navrhol doplniť:
- Revitalizácia cintorína v Šarišskom Štiavniku
Za doplňujúci bod boli všetci piati poslanci.
Návrh na UZNESENIE č. 29/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva a doplňujúci bod.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

4. bod:
Starosta obce dal na vedomie, že Záverečný účet obce Šarišský Štiavnik za rok 2020 bol
vyvesený na úradnej tabule obce 11.5.2021 a zverejnený na webovom sídle obce 11.5.2021.
Následne dal slovo hlavnému kontrolórovi obce.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce za rok 2020
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 2020.
A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU
ZÁVEREČNÉHO ÚČTU
Odborné stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu
pre rok 2020 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“).
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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.
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 52/2019 prijatého na riadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva konaného dňa 04. 12. 2019.
Rozpočet obce Šarišský Štiavnik na rok 2020 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. 45/2020 zo dňa 04. 12. 2020 - 1. rozpočtové opatrenie.
Rozpočet celkovo:
príjmy celkovo
výdavky celkovo
Hospodárenie-prebytok
–schodok

Schválený
rozpočet
84 683,00
84 683,00
0

Upravený
rozpočet
110 530,62
108 948,65
1 581,97

Čerpanie rozpočtu

Schválený
rozpočet
76 683,00
70 683,00
6 000,00

Upravený
rozpočet
89 847,62
90 305,90
- 458,28

Čerpanie rozpočtu

110 530,62
108 948,65
1 581,97

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

89 847,62
90 305,90
- 458,28
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Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Hospodárenie- prebytok
- schodok

Schválený
rozpočet
0
8 000,00
- 8 000,00

Upravený
rozpočet
9 198,00
12 642,75
- 3 444,75

Čerpanie rozpočtu

Schválený
rozpočet
8 000,00
6 000,00
2 000,00

Upravený
rozpočet
11 485,00
6 000,00
5 485,00

Čerpanie rozpočtu

9 198,00
12 642,75
- 3 444,75

Finančné operácie:
príjmové fin. operácie
11 485,00
výdavkové fin. operácia
6 000,00
Hospodárenie- prebytok
5 485,00
- schodok
Významnou zložkou v hospodárení obce sú daňové príjmy, z toho hlavne podielové dane.
Daňové príjmy boli naplnené v celkovej sume 71 934,77 €, z toho podielové tvorili celkovú
sumu 63 169,65 €.
Dane z nehnuteľností boli v celkovej výške 5 765,26 €, z toho tvorili príjmy z dane
z pozemkov sumu 2 193,53 €, príjmy z dane zo stavieb sumu 3 479,00 € a príjmy z dane z bytov
sumu 92,73 €.
Poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli vybraté v sume 2 823,86
€.
Významným nedaňovým zdrojom príjmu boli poplatky a platby za predaj výrobkov,
tovarov a služieb v celkovej sume 4 222,44 €.
Dôležitým nedaňovým príjmom bol príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov
v celkovej sume 3 960,00 €.
Významnou zložkou príjmov obce boli poskytnuté granty a transfery, a to v celkovej výške
9 364,63 €. Tie boli účelovo viazané a použité v súlade s ich účelom.
V minulom rozpočtovom období boli dôležitým zdrojom príjmov obce kapitálové príjmy.
Kapitálové príjmy boli v celkovej výške 9 198,00 €.
Obec v minulom rozpočtovom období mala aj príjmové finančné operácie v celkovej
sume 11 485,00 €, z čoho predstavovala suma 3 485,00 € prijatú finančnú výpomoc z MF SR,
ktorá bola schválená na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 02. 10. 2020 pod číslom
uznesenia 39/2020 a suma 8 000,00 € ako nevyčerpané prostriedky zo ŠR na detské ihrisko.
Výdavky obce boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2020 a zmien
rozpočtu a v súlade s ich účelom, na ktorý boli viazané. Celková výška použitých výdavkov obce
predstavovala sumu 108 948,65 €.
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 – 3 903,03 €. Ten bol
upravený o sumu prebytku rozpočtových opatrení.
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Celkové hospodárenie obce bolo kladné, a to v sume 1 581,97 €. Táto suma sa v rámci
hospodárenia obce navrhuje použiť na tvorbu rezervného fondu, s čím ako hlavný kontrolór
obce súhlasím a taktiež to odporúčam.
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 31.12.2020 činil sumu 42,51 €.
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 31.12.2020 činil sumu
305,84 €.
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV
1. Bilancia aktív - aktíva obce boli v hodnote 807 101,07 €, z toho neobežný majetok v hodnote
799 788,25 €.
2. Bilancia pasív – pasíva obce boli v hodnote 807 101,07 €, z toho vlastné imanie v hodnote
226 149,05 € a záväzky v celkovej hodnote 114 984,88 €.
3. Vývoj pohľadávok - dlhodobé záväzky v čiastke 305,84 €, krátkodobé pohľadávky v sume
4 512,18 € a bankové úvery a výpomoci v sume 36 566,86 €.
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU
Celkové záväzky obce podľa návrhu záverečného účtu boli k 31.12.2020 v sume 4 512,18
€, z toho v lehote splatnosti boli v sume 3 787,47 € a po lehote splatnosti v sume 724,71 €.
Splátky istiny k 31.12.2020 bola v sume 6 000 €, pričom celkový zostatok úverového
zaťaženia obce bol v sume 33 081,86 €. Celková výška dlhu obce predstavovala sumu 36 566,86
€.
IV. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ
Obec nemala zriadenú príspevkovú organizáciu.
V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH
Obec poskytla dotácie v roku 2020, a to v sume 1 000 € pre GKC, farnosť Šarišský
Štiavnik a v sume 150 € pre GKC, Mukačevská Prešov.
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 2020 je spracovaný v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Návrh záverečného účtu obce Šarišský Štiavnik za rok 2020 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 2020 nebola doposiaľ podľa § 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 2020 nasledovným uznesením: celoročné hospodárenie schvaľuje bez
výhrad.
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Záverečný účet obce za rok 2020:
1. Rozpočet obce na rok 2020
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020.
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 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný
rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2019 uznesením č. 52/2019
Rozpočet bol zmenený jeden krát:
1. prvá zmena schválená dňa 04.12.2020 uznesením č. 45/2020
Rozpočet obce k 31.12.2020
Schválený rozpočet
Schválený rozpočet
po poslednej zmene
Príjmy celkom
84 683,00
110 530,62
z toho :
Bežné príjmy
76 683,00
89 847,62
Kapitálové príjmy
0
9 198,00
Finančné príjmy
8 000,00
11 485,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
84 683,00
108 948,65
z toho :
Bežné výdavky
70 683,00
90 305,90
Kapitálové výdavky
8 000,00
12 642,75
Finančné výdavky
6 000,00
6 000,00
Výdavky RO s právnou subjekivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
0,00
1 581,97
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
110 530,62
110 530,62
100
Z rozpočtovaných celkových príjmov 110 530,62 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
110 530,62 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
2020 po poslednej zmene
89 847,62
89 847,62
100
Z rozpočtovaných bežných príjmov 89 847,62EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume
89 847,62 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2020 po poslednej zmene
71 934,77

Skutočnosť k 31.12.2020

% plnenia

71 934,77

100
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Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 63 169,65 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 63 169,65 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 5 765,26 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 5 765,26 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 2 193,53 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 3 479,00 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 92,73 EUR.
Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 3 980,16 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 1 785,10
EUR. K 31.12.2020 obec eviduje pohľadávky na dani u nehnuteľnosti v sume 968,11 EUR.
Daň za psa 176,00 EUR
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 2 823,86 EUR.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2019
% plnenia
2019 po poslednej zmene
8 512,94
8 512,94
100
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 3 981,70 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 3 981,70 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje, príjem z prenajatých pozemkov v sume 21,70 EUR
a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 960,00 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 308,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 308,80 EUR, čo je 100
% plnenie.
- Poplatky a platby z nepriameho a náhodného predaja služieb (stočné, traktor, karosa)
4 222,44 EUR.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
34,98
34,98
100
Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 34,98 EUR, bol skutočný príjem vo výške 34,98
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 9 364,93 EUR bol skutočný príjem vo výške 9 364,63
EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
ŠÚ SR
1 012,00 Sčítanie
MV SR
1 547,08 Voľby
ÚPSVaR
334,20 Dobrovoľnícka (§52a)
ÚPSVaR
1 101,99 Projekt
MV SR
27,16 ŽP
MV SR
94,38 REGOB
MV SR
18,00 Register adries
DPO
3 000,00 DHZO
MV SR
2 230,12 COVID - 19
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Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
9 198,00
9 198,00
100
Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 9 198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume
9 198,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 9 198,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 9 198,00 EUR, čo
predstavuje 100 % plnenie.
Granty a transfery
Z rozpočtovaných 0 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume 0 EUR, čo predstavuje 0 %
plnenie.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Suma v EUR
Účel
3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% plnenia
rok 2020 po poslednej
zmene
11 485,00
11 485,00
100
Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 11 485,00 EUR bol skutočný príjem
k 31.12.2020 v sume 11 485,00 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
V roku 2020 bola prijatá finančná výpomoc z MFSR v sume 3 485,00 EUR schválený obecným
zastupiteľstvom dňa 02.10.2020 uznesením č. 39/2020.
V roku 2020 boli použité
2. nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 8 000,00 EUR (Detské ihrisko)
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
108 948,65
108 948,65
100
Z rozpočtovaných celkových výdavkov 108 948,65EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 108 948,65 EUR, čo predstavuje 100,00 % čerpanie.
1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
rok 2020 po poslednej
zmene
90 305,90
90 305,90
100
Z rozpočtovaných bežných výdavkov 90 305,90 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 90 305,90 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 23 342,18 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2020 v sume
23 342,18 EUR, čo je 100 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.
Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 10 005,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
10 005,75 EUR, čo je 100 % čerpanie.
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Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 54 028,81 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
54 028,81 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 1 816,34 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
1 816,34 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými
výpomocami
Z rozpočtovaných výdavkov 1 112,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020 v sume
1 112,82 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
12 642,75
12 642,75
100
Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 12 642,75 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2020
v sume 12 642,75 EUR, čo predstavuje 100 % čerpanie.
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu.
Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:
a) Detské ihrisko
Z rozpočtovaných 6 289,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 6 289,40 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
b) Kúrenie Dom smútku
Z rozpočtovaných 1 995,40 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 1 995,40 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
c) Plynofikácia Kultúrneho domu
Z rozpočtovaných 2 132,89 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2020 v sume 2 132,89 EUR,
čo predstavuje 100 % čerpanie.
3. Výdavkové finančné operácie
Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2020
% čerpania
2020 po poslednej zmene
6 000,00
6 000,00
100
Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 6 000,00 EUR bolo skutočne čerpané
k 31.12.2020 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 31.12.2020 v sume 6 000,00 EUR, čo predstavuje
100 %.
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4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR

Bežné príjmy spolu
89 847,62
z toho : bežné príjmy obce
89 847,62
bežné príjmy RO
0,00
Bežné výdavky spolu
90 305,90
z toho : bežné výdavky obce
90 305,90
bežné výdavky RO
0,00
Bežný rozpočet
- 458,28
Kapitálové príjmy spolu
9 198,00
z toho : kapitálové príjmy obce
9 198,00
kapitálové príjmy RO
0,00
Kapitálové výdavky spolu
12 642,75
z toho : kapitálové výdavky obce
12 642,75
kapitálové výdavky RO
0,00
Kapitálový rozpočet
- 3 444,75
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
- 3 903,03
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
- 8 000,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku PČ
(doplnkový zdroj financovania HČ, zdroj financovania
0,00
PČ)
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového
- 3 903,03
rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích
11 485,00
prostriedkov
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích
6 000,00
prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
5 485,00
PRÍJMY SPOLU
110 530,62
VÝDAVKY SPOLU
108 948,65
Hospodárenie obce
1 581,97
0,00
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ
Upravené hospodárenie obce
1 581,97
Varianty riešenia hospodárenia obcí napr.:
6.varianta :
Schodok rozpočtu v sume 3 903,03 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
:
3. z návratných zdrojov financovania 3 485,00 EUR
4. z finančných operácií
418,03 EUR
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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 1 581,97 EUR, navrhujeme použiť na:
- tvorbu rezervného fondu 1 581,97 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 1.1.2020
42,51
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020
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 1.1.2020
404,08
Prírastky - povinný prídel - 1,0 %
199,30
- povinný prídel %
- ostatné prírastky
Úbytky - závodné stravovanie
297,54
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2020
305,84
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
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

ZS k 1.1.2020 v EUR
807 101,07
799 788,25

KZ k 31.12.2019 v EUR
827 088,22
813 698,35

799 788,25

813 698,35

7 014,71

13 144,01

5 102,28

4 828,53
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Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci
krát.
Časové rozlíšenie
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

1 912,43

8 315,48

298,11

245,86

ZS k 1.1.2020 v EUR
807 101,07
226 149,05

KZ k 31.12.2019 v EUR
827 088,22
221 195,01

226 149,05
114 984,88

262 671,50
129 328,91

73 600,00
0
305,84
4 512,18
36 566,86
465 967,14

73 600,00
8 000,00
404,08
8 242,97
39 081,86
476 564,30

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
Stav záväzkov k 31.12.2020
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2020 v EUR

z toho v lehote
splatnosti

1 265,97
1 851,99
1 069,53
324,69

541,26
1 851,99
1 069,53
324,69

724,71

4 512,18

3 787,47

724,71

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2020

z toho po
lehote
splatnosti

Stav úverov k 31.12.2020
Veriteľ

Prima banka
a.s.

Účel

INV

Výška
poskytnut
ého úveru

Ročná
splátka
istiny
za rok
2020
6 000,00

Ročná
splátka
úrokov
za rok
2020

Zostatok
Rok
úveru
splatnost
(istiny)
i
k 31.12.20
20
33 081,86
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Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, 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
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 31.12.2019
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
118 570,66
- skutočné bežné príjmy RO
0
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018
118 570,66
Celková suma dlhu obce k 31.12.2019 z toho:
- zostatok istiny z bankových úverov
33 081,86
- zostatok istiny z pôžičiek
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí
3 485,00
- 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 31.12.2020
36 566,86
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
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2020
Zostatok istiny k 31.12.2020

Skutočné bežné príjmy
§ 17 ods.6 písm. a)
k 31.12.2019
36 566,86
118 570,66
30,84 %
Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.
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b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :
Text
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12
k 31.12.2020
z toho:
- skutočné bežné príjmy obce
- skutočné bežné príjmy RO
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2019
Bežné príjmy obce a RO znížené o:
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy
- dotácie zo ŠR
- dotácie z ÚPSVaR
- príjmy z DHZ
- účelovo určené peňažné dary
- dotácie zo zahraničia
- dotácie z Eurofondov

Suma v EUR

118 570,66
0
118 570,66
30 866,19
141,66
27 764,93
2 959,60

Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2019
87 704,47
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019*
87 704,47
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
1 042,78
- 651003
- 651004
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019**
7 042,78
Suma ročných splátok
Skutočné upravené bežné
§ 17 ods.6 písm. b)
vrátane úhrady výnosov za
príjmy k 31.12.2019*
rok 2020**
7 042,78
87 704,47
8,03 %
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 2020 poskytla dotácie:
Žiadateľ dotácie
Suma
Suma skutočne
Rozdiel
poskytnutých
použitých
finančných
finančných
prostriedkov
prostriedkov
Greckokat. cirkev,
1 000,00
1 000,00
0,00
Farnosť Šarišský Štiavnik
Greckokat. cirkev,
150,00
150,00
0,00
Mukačevská Prešov
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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 štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ Účelové určenie grantu, transferu Suma
Suma
Rozdiel
uviesť : školstvo, matrika, ....
poskytnutých skutočne
(stĺ.3 - bežné výdavky
finančných
použitých
stĺ.4 )
- kapitálové výdavky
prostriedkov finančných
-1-2-3prostriedkov
-4-5MV SR
Voľby - BV
1 547,08
1 547,08
MV SR
REGOB - BV
94,38
94,38
MV SR
Register adries - BV
18,00
18,00
MV SR
Životné prostredie - BV
27,16
27,16
MV SR
COVID - 19
2 230,12
2 230,12
DPO
DHZ - BV
3 000,00
3 000,00
ÚPSVaR
§52a - DS
334,20
334,20
ÚPSVaR
Projekt BV
1 101,99
1 101,99
ŠÚ SR
Sčítanie - BV
1 012,00
1 012,00
Po diskusii starosta prečítal návrhy na uznesenie.
Návrh na UZNESENIE č. 30/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu Hlavného
kontrolóra obce Šarišský Štiavnik a stanovisko k Záverečnému účtu obce Šarišský Štiavnik za
rok 2020.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Návrh na UZNESENIE č. 31/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce
Šarišský Štiavnik za rok 2020 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na UZNESENIE č. 32/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku
rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 1 581,97 EUR.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

5. bod:
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že aj tento rok obec plánuje
dať vypracovať Správu nezávislého audítora k UZ a VS a Výročnú správu k 31.12.2020. Cena za
vypracovanie je 600 €. Poslanci obecného zastupiteľstva s súhlasili.
Návrh na UZNESENIE č. 33/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu o poskytovaní
audítorských služieb uzavretú podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov medzi Dodávateľom: Ing. Ema Šivecová, štatutárny audítor č.
licencie A 138, Sabinovská 26, 080 01 Prešov, IČO: 10670351 a Odberateľom: Obec Šarišský
Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65, IČO: 00331058.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. bod:
Dňa 01.03.2020 bola na Obecnom úrade prerokovaná žiadosť firmy JAKS s.r.o. 090 42
Šarišský Štiavnik 68 o odkúpenie bývalej telocvične v obci Šarišský Štiavnik. Na základe tejto
žiadosti Obecné zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 24/2021 dať vypracovať znalecký
posudok časti budovy s.č. 29 - telocvičňa, kuchyňa, jedáleň a priestory bývalej MŠ na LV č. 1 v
k.ú. Šarišský Štiavnik.
Obec dala vypracovať znalecký posudok Ing. Tatiane Zdraveckej, Dlhá 509/13, 089 01
Svidník, kde hodnota spomínanej nehnuteľnosti s pozemkom je vyčíslená na 80 000 EUR. Za
vypracovanie znaleckého posudku obec zaplatila 500 EUR a za vyhotovenie geometrický plánu
na vytvorenie nových parciel obec zaplatila 480 EUR. Po vypracovaní znaleckého posudku
a vyhotovení geometrického nehnuteľnosti časti budovy s. č. 29 v k.ú. Šarišský Štiavnik firma
JAKS s.r.o. 090 42 Šarišský Štiavnik 68 opätovný záujem už neprejavila.
Návrh na UZNESENIE č. 34/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stiahnutie žiadosti
o kúpu bývalej telocvične firmou JAKS s.r.o., 090 42 Šarišský Štiavnik 68.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na UZNESENIE č. 49/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásiť Obchodnú verejnú
súťaž č. 2/2021 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov, a podľa § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnosti, formou výberu víťaza najvhodnejšieho návrhu
na uzatvorenie kúpnej zmluvy, vo veci predaja:
- budovy, na parcele registra C č. 18/5, v k.ú. Šarišský Štiavnik druh stavby: Telocvičňa, jedáleň,
kuchyňa (vhodné na skladové priestory) v celkovej výmere 756 m2 . V súčasnosti vedený na
liste vlastníctva LV č. 1, vlastník: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65, vlastnícky
podiel 1/1.
- Pozemok, na parcele registra C č. 18/4, v k.ú. Šarišský Štiavnik druh pozemku: Zastavaná
plocha a nádvorie v celkovej výmere 780 m2 . V súčasnosti vedený na liste vlastníctva LV č. 1,
vlastník: Obec Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65, vlastnícky podiel 1/1.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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7. bod.
Dňa 03.03.2021 bola na Obecný úrad doručená žiadosť Františka Kolcuna, 090 42 Šarišský
Štiavnik 68 o odkúpenie pozemku časti parcely registra C č. 20/1 o výmere 450 m2. Po diskusii
sa poslanci zhodli vyhlásiť ZÁMER NA ODPREDAJ OBECNÉHO POZEMKU: “Obec Šarišský
Štiavnik týmto v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov zverejňuje zámer na prevod vlastníctva majetku obce formou priameho predaja,
konkrétne zámer na odpredaj časti obecného pozemku o veľkosti 450 m2 (novovytvorená
parcela registra C KN č. 20/4 v k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 450 m2 ) z parcely registra C KN
č. 20/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 930 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 1 v k. ú.
Šarišský Štiavnik vo výlučnom vlastníctve obce, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Cenové ponuky záujemcov o danú časť pozemku doručte v obálke s nápisom „Neotvárať“
do sídla obecného úradu v lehote do 01.07.2021 do 12.00 hod.“
Návrh na UZNESENIE č. 35/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer o odpredaji
pozemku časti parcely registra C č. 20/1 v k.ú. Šarišský Štiavnik o výmere 450 m2 z dôvodu
hodného osobitného zreteľa.
Za: 4 (Mgr. Adela Adamečková, Jaroslav Červeňak, Irena Miková, Michal Tyč)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Lenka Zeherová)
8. bod.
Starosta obce dal na vedomie:
V zmysle zákona č. 539/2008 Z. z o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov je
existencia PHRSR obce podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkových
zdrojov pre rozvojové projekty obce. Spracovanie PHRSR by malo byť motivované predovšetkým
potrebou koncepčného, cieľavedomého a transparentného riadenia a rozhodovania obce v snahe
čo najefektívnejšie riešiť problémy a výzvy rozvoja obce Šarišský Štiavnik.
Aktuálne platným rozvojovým dokumentom obce je ,,Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho
rozvoja obce Šarišský Štiavnik obdobie 2014-2020“.
Začatiu prác na príprave nového Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na
roky 2021 – 2027 s výhľadom do roku 2030 bránia viaceré dôvody spracovania PHRSR i našej obce.
Konkrétne:
-Úrad PSK je zapojený do projektu SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť v rámci výzvy OP EVS
Inteligentný a lepší samosprávny kraj. PHRSR PSK na roky 2021-2030 spolu so SMART koncepciou
PSK predstavujú hlavné výstupy v rámci povinnej aktivity projektu. Tento projekt je len v štádiu
rozpracovanosti.
- Nová metodika tvorby a implementácie programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja
regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart
(inteligentného, rozumného) rozvoja pre obdobie po roku 2020 (nová metodika tvorby PHRSR) bola
Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zverejnená vo februári 2020.
Nakoľko bol opis hlavnej aktivity s povinným výstupom PHRSR PSK na roky 2021-2030 projektu
SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť pripravovaný pred novembrom 2019, nezohľadňuje aktuálne
platnú metodiku. Konkrétne na rozdiel od predchádzajúceho obdobia bude v novom programovom
období Integrovaná územná stratégia (predtým RIUS PSK) Strategicko-plánovacieho regiónu Šariš
ako súčasti PHRSR PSK na roky 2021-2027 s výhľadom do roku 2030.
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- Okrem novej metodiky tvorby PHRSR bola na pripomienkovanie zverejnená aj nová Metodika
tvorby integrovanej územnej stratégie (IUS). Jej definitívna verzia bola predstavená 27. júla 2020
na stretnutí zástupcov samosprávnych krajov so zástupcami kompetentných sekcií Ministerstva
investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRaI SR).
- Za prípravu, schválenie a prípadné aktualizácie PHRSR PSK bude zodpovedná Rada
partnerstva PSK, v ktorej budú zastúpení sociálno-ekonomickí partneri. Na národnej úrovni doteraz
nie je schválený Štatút, ani rokovací poriadok Rady partnerstva pre
územnú stratégiu na nové programové obdobie. V čase prípravy materiálu bola predložená finálna
verzia Štatútu a rokovacieho poriadku rady partnerstva pre územnú stratégiu zo strany MIRRI SR.
Momentálne pripravuje MIRRaI vysvetlenia k predloženej metodike.
- Po novom sa do strategického plánovania pridáva ďalší „medzistupeň“. Nový medzistupeň
predstavujú tzv. Strategicko-plánovacie regióny (SPR), ktorých hranice zadefinuje VÚC a schváli
Rada partnerstva PSK. Tieto SPR si následne budú taktiež vypracúvať svoje vlastné PHRSR (v zmysle
zákona o regionálnom rozvoji, pôjde de facto o spoločné Programy rozvoja obcí).
- Súčasťou nového PHRSR PSK na roky 2021-2027 budú i Stratégie udržateľného mestského rozvoja
(UMR). Z národnej úrovne bol koncom júla 2020 identifikovaný definitívny počet UMR v PSK.
Konkrétne okrem Prešova pribudli v rámci PSK aj mestá Poprad a Humenné.
-Na základe požiadaviek PSK sa vyžaduje od obcí spracovávať tematicky orientované dotazníky,
ktorých výstupy budú slúžiť ako vstupy pre odborné pracovné skupiny, ktoré získané potreby
a problémy územia zapracujú do priorít a cieľov územia, do Vstupnej správy PSK. Prípadnou
nespoluprácou obce to môže vyústiť do problémov pri schvaľovaní a realizácii projektových
zámerov i obce Šarišský Štiavnik.
- Z dôvodu konania parlamentných volieb, transformácie UPVII na MIRRI SR a kvôli opatreniam
prijatým proti šíreniu vírusu Covid 19 nastalo na úrovni centrálnych orgánov v príprave nového
programového obdobia 2021 – 2027 oproti pôvodne navrhovaným termínom (koniec marca 2020,
koniec mája 2020) výrazné zdržanie.
Všetky vyššie uvedené dôvody výrazným spôsobom ovplyvňujú začatie procesu tvorby PHRSR PSK
na roky 2021-2027 a samozrejme i našej obce. Na základe novej metodiky sa odhaduje
vypracovanie PHRSR obce a jej schválenie do konca roka 2022. Z uvedeného dôvodu navrhujeme
platnosť aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišský Štiavnik na roky
2015-2020 do konca kalendárneho roku 2022.

Návrh na UZNESENIE č. 36/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie dôvod predĺženia
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišský Štiavnik 2015 – 2020 do
31.12.2022.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na UZNESENIE č. 37/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predĺženie platnosti
aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Šarišský Štiavnik 2015 – 2020
do 31.12.2022 v plánovacom období 2021 – 2027.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

18

9. bod.
Obec Šarišský Štiavnik obdŕžala ponuku dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny od
dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice. K dodatku k zmluve
sa poslanci so starostom zhodli, že ponuku nepríjmu.
Návrh na UZNESENIE č. 38/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok k zmluve
o združenej dodávke elektriny od dodávateľa Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31,
042 91 Košice.
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 5
10. bod.
OZ Náš Prešov, nás požiadalo o pridanie sa k petícii o podporu výstavby rýchlostnej cesty
R4, kde sa obec Šarišský Štiavnik zúčastní aj na blokádach dopravy na ceste I/21 za boj
výstavby R4.
Návrh na UZNESENIE č. 39/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik prijíma
uznesenie, že pre rozvoj Severovýchodného Slovenska, ale aj pre obec Šarišský Štiavnik je
nevyhnutné dobudovanie rýchlostnej cesty R4 s napojením na diaľnicu D1 a preto žiada
dotknuté orgány (ÚV SR, MDaV SR, MF SR, NDS) urýchliť procesy a pokračovať v stavbe R4 na
území Prešovského kraja až k hraniciam s Poľskom.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

11. bod.
Dňa 11.05.2021 na Obecný úrad v Šarišskom Štiavniku bola doručená z Mesta Svidník
žiadosť o zaslanie žiadosti o určenie spádovej materskej školy pre obec Šarišský Štiavnik
z dôvodu legislatívnych zmien. Starosta obce navrhol Materskú školu, Ul. Ľ. Štúra 318/23, 089
01 Svidník.
Návrh na UZNESENIE č. 40/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dohodu
o určení spoločnom spáde Materskej školy na Ul. Ľ. Štúra 318/23, 089 01 Svidník pre obec
Šarišský Štiavnik.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

12. bod.
Memorandum o partnerstve a spolupráci – PSK. Starosta obce zdôraznil cieľ tohto
memoranda prostredníctvom zriadeného Nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny
(jej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj) pomáhať rodinám pri riešení krízových
situácií zapríčinených prírodnými pohromami či nepredvídateľnými udalosťami v Prešovskom
kraji. Starosta vyzdvihol, že je to dobrá myšlienka a človek nikdy nevie kedy bude potrebovať
sám pomoc z dôvodu klimatických zmien.
Návrh na UZNESENIE č. 41/2021: Obecné zastupiteľstvo obce Šarišský Štiavnik schvaľuje
Memorandum o partnerstve a spolupráci medzi Nadáciou PSK pre podporu rodiny, Námestie
mieru 2, 080 01 Prešov a Obcou Šarišský Štiavnik, 090 42 Šarišský Štiavnik 65.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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13. bod.
Starosta obce pripomenul problematiku Hasičskej zbrojnice DHZO Šarišský Štiavnik.
Hlavný problém je samotná zbrojnica a parkovanie hasičských vozidiel. Pripomenul aktuálnu
situáciu v súdnom konaní, kde obec Šarišský Štiavnik je v súdnom spore s MPRaV SR.
Návrh na UZNESENIE č. 42/2021: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie problematiku DHZO
Šarišský Štiavnik.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

14. bod.
VZN obce Šarišský Štiavnik č. 2/2016, schválené uznesením č. 23/2016. Zo strany strojníka
DHZO Juraja Černického bolo viac krát pripomienkované zníženie ceny za služby poskytované
obcou vozidlom Karosa. Poslanci a starosta obce sa zhodli, že zníženie cenovej tarify pre obec
by bolo v neprospech obce.
Návrh na UZNESENIE č. 43/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu VZN obce Šarišský
Štiavnik č. 2/2016, schválené uznesením č. 23/2016.
Za: 0

Proti: 0

Zdržal sa: 5

15. bod.
Starosta obce navrhol zrekonštruovať, osadiť nové uvítacie tabule obce z dôvodu
poškodenia. Starosta urobil prieskum trhu kde firma CBS ponúka drevenú tabuľu v sume 300
€ (bez osadenia) a firma Stolárstvo Jozef Orenič ponúka drevenú tabuľu v sume 325 € (s
osadením, bez potlače). Poslanci sa zhodli na oslovení viacerých firiem.
Návrh na UZNESENIE č. 44/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie uvítacích tabúľ
obce Šarišský Štiavnik v hodnote 1 ks v sume do 300 €.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

16. bod.
Starosta obce navrhol zorganizovať Deň pre deti 2021 a Jánsku Vatra 2021 z dôvodu
pandémie a nosenia rúšok na koniec júna. Navrhol zakúpiť deťom balíčky v hodnote 5 €. Na
podujatí bude zo strany obce a sponzorov zabezpečený výčap, hudba, guľáš, grilovaná klobása
a skákacie hrady.
Návrh na UZNESENIE č. 45/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zorganizovať Deň pre deti
2021 a Jánsku vatru 2021 dňa 26.06.2021 od 14.00 hod. pri KD Šarišský Štiavnik.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na UZNESENIE č. 47/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zakúpenie detských
balíčkov v hodnote 5 € pre jedno dieťa do 15 rokov pri príležitosti Deň pre deti 2021.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0
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Doplňujúci bod:
17. bod.
Starosta obce navrhol Revitalizáciu cintorína v Šarišskom Štiavniku. Navrhol zakúpenie
lavičiek k chrámu sv. Michala archaniela a informačnú tabuľu na cintorín.

Návrh na UZNESENIE č. 46/2021: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje kúpu parkových lavičiek k
chrámu sv. Michala archaniela v počte 2 ks v hodnote 1 ks 180 €.
Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

18. bod.
Starosta obce otvoril voľnú diskusiu ktorá bola zameraná zo strany starostu na Dom
smútku – náter strechy.
19. bod.
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na štvrtom riadnom obecnom
zastupiteľstve obce Šarišský Štiavnik v roku 2021.
V Šarišskom Štiavniku dňa 28.05.2021.

Overovatelia:

Zapisovateľka:

Michal Tyč

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

Lenka Zeherová

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

Mgr. Adela Adamečková

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

Michal Kimák, starosta obce
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