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O B E C N Ý   Ú R A D   V   Š T I A V N I K U                      
 

 

 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
 

z  11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku,  

konaného dňa 15.06.2012   

 

 

 

 

 

Prítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva: 

Jozef Bavlna,  Mgr. Mária Belková,  Botčínec Štefan,  Ing. Štefan Buchtínec,  Vlastimil 

Červenec,  Štefan Fajbík,  Bc. Jozef Glonek,  Bc. František Harciník, Mgr. Peter Hujo,  Ján 

Pobiak,  Peter Vároš. 
 

Neprítomní  poslanci Obecného zastupiteľstva:  

Ospravedlnení poslanci  Obecného zastupiteľstva:  Bc. Jozef Glonek - dostaví sa počas  

                                                                                        zasadnutia OZ. 

Ostatní prítomní:  Robert Palko a Anna Palková,  Ján Hodoník,  Stanislav Komanec,  Lukáš  

                                 Komanec. 

      

P R O G R A M   Z A S A D N U T I A: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ.  

2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie  programu zasadnutia OZ. 

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5. Riešenie nedostatkov vo vedení stránky obce. 

6. Schválenie odpredaja techniky  DH 112  a  UNC 060 . 

7. Schválenie harmonogramu a vyčlenenia finančných prostriedkov na opravy  

obecných ciest. 

8. Informácia o pridelení bytov. 

9. VZN  o úhradách za sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove 

sociálnych sluţieb Štiavnik v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik. 

10. Záverečný účet obce za rok 2011. 

11. Schválenie rozpočtových opatrení. 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok  2012. 

13. Schválenie zmluvy na havarijné poistenie poţiarneho auta  MERCEDES. 

14. Schválenie nájomnej zmluvy  na pozemok pod predajňou  Coop Jednota s.d.. v centre 

obce  parc.č. KNC 4021/4  a  KNC 4021/3. 

15. Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania v byte Jozefa Šutaru v byt. dome 1070. 
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16. Správa o činnosti Pálenice s.r.o. Štiavnik. 

17. Schválenie  kúpnej zmluvy na 4. poschodie  byt.domu 1070. 

18. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na polyfunkčný dom. 

19. Schválenie prestavby kotolne v ZS Štiavnik. 

20. Ţiadosti občanov. 

21.  Rôzne. 

22.   Záver.                                       
                                          

    

 

 

1.  Otvorenie zasadnutia 

     

 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku otvoril starosta obce Ing. Štefan Vároš .   

Privítal prítomných poslancov a konštatoval, ţe  z celkového počtu 11 poslancov je 

prítomných 10 poslancov, teda 11. riadne  zasadnutie  OZ v zmysle § 2 ods. 2, zák. SNR č. 

369/90 Zb. o obecnom zriadení je uznášania schopné. Poslanec Bc. Jozef Glonek bol 

ospravedlnený,  dostaví sa počas zasadnutia OZ. 

 

 

 

2.  Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 

 
     Starosta obce Ing. Štefan Vároš  navrhol overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú 

a Štefana Botčínca a zapisovateľku Kamilu Šutarovú. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   zapisovateľku Kamilu Šutarovú a  

overovateľov zápisnice Mgr. Máriu Belkovú a Štefana Botčínca. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

3.  Schválenie programu 11 riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

     Starosta obce predniesol návrh programu 11. riadneho zasadnutia OZ  a   vyzval 

prítomných poslancov aby ho doplnili.  

Návrh Ing. Štefana  Buchtínca  doplniť program zasadnutia o bod výstavba čakárne 

a parkoviska v centre obce a návrh Mgr. Márie Belkovej zverejniť na internetovej stránke 

obce správne poplatky obce,  starosta navrhol  riešiť v bode  rôzne. 

Nakoľko program uţ nikto z poslancov  nedoplnil, starosta dal  hlasovať o jeho schválení. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  s c h v á l i l o   program 11. riadneho zasadnutia OZ . 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

1. Otvorenie zasadnutia OZ.  

2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie  programu zasadnutia OZ. 

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5. Riešenie nedostatkov vo vedení stránky obce. 

6. Schválenie odpredaja techniky  DH 112  a  UNC 53 . 

7. Schválenie harmonogramu a vyčlenenia finančných prostriedkov na opravy  

obecných ciest. 
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8. Informácia o pridelení bytov. 

9. VZN  o úhradách za sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove 

sociálnych sluţieb Štiavnik v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik. 

10. Záverečný účet obce za rok 2011. 

11. Schválenie rozpočtových opatrení. 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok  2012. 

13. Schválenie zmluvy na havarijné poistenie poţiarneho auta  MERCEDES. 

14. Schválenie nájomnej zmluvy  na pozemok pod predajňou  Coop Jednota s.d.. v centre 

obce  parc.č. KNC 4021/4  a  KNC 4021/3. 

15. Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania v byte Jozefa Šutaru v byt. dome 1070. 

16. Správa o činnosti Pálenice s.r.o. Štiavnik. 

17. Schválenie  kúpnej zmluvy na 4. poschodie  byt.domu 1070. 

18. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na polyfunkčný dom. 

19. Schválenie prestavby kotolne v ZS Štiavnik. 

20. Ţiadosti občanov. 

21.  Rôzne. 

22.   Záver.                                   
                                          

    

                                                
 

4.    Informácia o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí   

 

Starosta obce  podal informáciu o plnení uznesení z 10. riadneho zasadnutia OZ nasledovne: 

 

1. Neuhradená faktúra 43.000,- eur  Ing. Prošeka. 

----------------------------------------------------------- 

Dňa 30.05.2012   na základe výzvy na uhradenie hore uvedenej faktúry bolo zvolané 

rokovanie za účasti: 

za stranu ţalobca -  Ing. Prošek  a jeho právny zástupca JUDr. Jozef Plačko, 

za stranu ţalovaný  -  starosta obce, právna zástupkyňa JUDr. Hadbábna  a poslanci 

Peter Hujo, Mgr. Mária Belková a Štefan Botčínec.   

Záver rokovania:  Objedná sa súdny znalec v odbore stavebníctvo,  odvetvie odhady 

hodnoty stavebných prác , ktorý bude financovaný  50%  obec a 50 %  Ing. Prošek.  

Na základe jeho záveru obec uhradí ním stanovené oprávnené práce naviac, 

maximálne  do výšky  ţalovaných 43.000,- eur. 

 

2. Zber odpadu v obci Štiavnik. 

-------------------------------------- 

            Starosta informoval, ţe do kaţdej domácnosti bude doručená písomná informácia  

            o zbere komunálneho odpadu od 1.1.2013 a výhodách jeho separovania pre občanov. 

            Poţiadal poslancov, aby sa k uvedenej informácii vyjadrili, či je zrozumiteľná pre 

            beţného občana. Uvíta kaţdý návrh od poslancov o jej doplnenie.             

 

3. Zabudovanie zrkadiel na zatáčke poniţe obchodu u Babiara -  musí prebehnúť  

-------------------------------------------------------------------------  

             výberové konanie na dodávateľa zrkadla. 

 

4.  Informácia o plnení úloh - drobné obecné práce. 

------------------------------- 

Splnené : 

-  Bol realizovaný výrub stromov a krovín v súlade s rozhodnutím ObÚ ŢP. Jednalo sa  
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   hlavne o presvetlenie centra obce, rizikových zákrut, nájazdov a výjazdov z mostov  

   a priestorov pred mostom u Fujačka. 

-  Dokončenie regulácie potoka pri poţiarnej zbrojnici. 

-  Osadenie rúr v Novej Ţiline. 

-  Regulácia potoka Pieškovce. 

-  Regulácia priekopy na zákrute povyše kaplnky pri č. d. 385. 

-  Osadenie  ţľabov Ondrovce. 

-  Osadenie ţľabov a odvodňovacích rúr oproti Blaţkovi. 

-  Osadenie ţľabov pri Halifaxe. 

-  Osadenie ţľabov do priekopy pri Blaţkovi. 

-  Opravy zábradlí na mostoch. 

 

            Plán : 

            -  Dokončiť zárubný  múr. 

            -  Čistenie odvodňovacích ţľabov  Višňové. 

            -  Oprava ţľabov u Damaškov. 

            -  Osadenie ţľabov Pavlíčkovce.   

            -  Osadenie priepustov - Osmajovce, pri Primačovi, pri Sečeňovi, na Potôčku, poniţe  

                                                    mosta na Lúčkach.  

            -  Oprava ţľabov v ulici pri obchode ZETKOV. 

            -  Oprava pamätníkov II. svetovej vojny -  u Nemčáka, pri Šútorkovi. 

            -  Oprava potoka pri Skotnickom - vymieľa kanalizáciu. 

            -   Dokončenie údrţby mostov. 

 

Poslanec Ján Pobiak mal pripomienku k zápisnici z 10. riadneho zasadnutia  OZ k bodu  

 „ prerokovanie platu starostu obce“, ţe  v hlasovaní o prvom návrhu chýba počet poslancov, 

ktorí boli za návrh, proti návrhu a ktorí sa zdrţali hlasovania.  

Starosta obce  konštatoval, ţe zápisnica bude opravená a doplnená o hlasovanie. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie    informáciu starostu obce o plnení 

uznesení z 10. riadneho zasadnutia OZ. 

Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

5. Riešenie nedostatkov vo vedení obecnej stránky   

 

Starosta obce uviedol, ţe na základe pripomienok na 10. riadnom zasadnutí OZ  prizval 

správcu obecnej stránky na zasadnutie OZ  s cieľom upresniť poţiadavky občanov na 

internetovú stránku obce. 

Na zasadnutie OZ sa dostavili Ján Hodoník, Stanislav Komanec a Lukáš Komanec,  preto 

starosta vyzval poslancov aby im  predniesli svoje návrhy a poţiadavky.  

K uvedenej téme sa ako prvý vyjadril poslanec Peter Hujo, ktorý konštatoval,  ţe obecná 

stránka je nedostačujúca, neprehľadná, neobsahuje aktuálne akcie, ktoré v obci prebiehajú.  

Poslankyňa Mgr. Mária Belková  poukázala na to, ţe na obecnej stránke chýba  prezentácia  

podnikateľov v našej obci.  

K pripomienkam sa vyjadrili Ján Hodoník a Stanislav Komanec, ktorí povedali, ţe obecná 

stránka prešla viacerými zmenami a stále sa snaţia ju vylepšovať. Obsahuje iba tie 

informácie, ktoré sú im poskytnuté. Nemôţu byť všade a ak im nikto informáciu o dianí 

v obci neposkytne, nemôţu ju zverejniť. Obecné zloţky majú svoje heslá, cez ktoré si sami 

aktualizujú svoje akcie. Prezentácia podnikateľov nie je naplnená, lebo sa im nikto 



5 

 

neprihlásil.  Budú sa snaţiť stránku ďalej vylepšovať a ocenia ďalšie návrhy a zasielanie 

informácií o spoločenskom dianí v obci. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie    riešenie nedostatkov vo vedení  

obecnej stránky. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 

 

6.  Schválenie  odpredaja  techniky  DH  112  a UNC  060 

 

Na úvod starosta obce informoval,  ţe technika UNC 060  a DH 112  sú staré,  veľmi často 

poruchové stroje.  Do dnešnej doby  boli vynaloţené veľké  finančné prostriedky na ich 

opravy.  

 UNC 060  bolo v roku 2008 zakúpené od AVANTI TRANS s.r.o. po celkovej generálnej 

oprave za cenu 822.290,- Sk.   

Pôvodne plánoval ich odpredaj.  No po kalkulácii vykonaných prác a nákladov  bol zistený 

výsledok + 978,- eur a taktieţ  boli zrenovované hlavné súčiastky /motor/, preto  by bolo 

dobré  s odpredajom počkať aspoň 1 rok, či budú stále poruchové.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie    informáciu starostu obce o stave 

techniky UNC 060 a HD 112. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 
7. Schválenie  harmonogramu a vyčlenenia FP na opravy obecných ciest 

 

Starosta obce uviedol, ţe v opravách obecných ciest sa bude pokračovať v súlade s uţ 

schválenými uličkami, ktoré sú zahrnuté na realizáciu v roku 2012. Ďalej sa budú realizovať 

uličky, ktoré sú najviac obývané a ich stav spôsobuje vedľajšie následky ako sú vyplavovanie 

hliny a šutoliny na hlavnú cestu alebo  na vedľajšie obecné cesty. 

Starosta navrhol harmonogram a vyčlenenie finančných prostriedkov na asfaltovanie 

obecných ciest v roku 2012 v sume do 60.000,- eur bez DPH nasledovne: 

 -   Obnova povrchu ciest v časti obce  Fojtovce ,  Ondrovce,  Druţstevná, 

 -   vybudovanie cestičky v časti obce Vicenovce, Kúrovce aţ stará druţstevná,  

 -   oprava ciest v časti obce Pavlíčkovce /oproti cintorínu/, Damaškovce,  Osmajovce. 

V budúcom roku : 

  -   Pred bytovkou 1070,  okolo pálenice,  Svehlovce,  Višňové,  Rapantovce,         

      Kladivovce -  do Botčincov a do Kopuncov.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo harmonogram a vyčlenenie finančných 

prostriedkov na asfaltovanie obecných ciest v roku 2012 v sume do 60.000,- eur bez DPH 

nasledovne : 

 -   Obnova povrchu ciest v časti obce  Fojtovce ,  Ondrovce,  Druţstevná, 

 -   vybudovanie cestičky v časti obce Vicenovce, Kúrovce aţ stará druţstevná,  

 -   oprava ciest v časti obce Pavlíčkovce /oproti cintorínu/, Damaškovce,  Osmajovce. 

V budúcom roku : 

  -   Pred bytovkou 1070,  okolo pálenice,  Svehlovce,  Višňové,  Rapantovce,         

      Kladivovce -  do Botčincov a do Kopuncov.  
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Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 
8. Informácia o pridelení bytov 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o pridelení obecných bytov za posledné 

obdobie.  Pridelenie bytov  bolo uskutočnené v bytovom dome 1340  /Paţite/  nasledovne: 

1. Štepovej Sabine bola pridelená garzonka po Pláňavskom Stanislavovi, na základe 

dlhodobej ţiadosti. 

2. Pláňavskému Stanislavovi bol pridelený 2 - izbový byt po Kučákovej Ivane, ktorá 

ukončila nájom. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  informáciu starostu obce o pridelení 

obecných bytov. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 
9. VZN  o úhradách za sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov 

a Domove sociálnych sluţieb Štiavnik 

 

K uvedenému  VZN  starosta obce informoval poslancov, ţe obec konečne dostala  podporu 

od štátu na domov dôchodcov  a to vo výške 75.000,- eur.  Takţe  v tomto roku by obec uţ na 

DD nemala doplácať / 50%  štát, 50% občan /. Preto muselo byť  vypracované  nové VZN, 

ktoré tieto zmeny obsahuje. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne 

sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych sluţieb Štiavnik.. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 
10.    Záverečný účet obce 

 

Starosta obce vyzval poslancov aby sa vyjadrili k Záverečnému účtu obce za rok 2011, ktorý 

bol zverejnený na internetovej stránke obce a na úradnej tabuli.   

Poslankyňa Mgr. Mária Belková poukázala na to, ţe Záverečný účet obce za rok 2011 nebol 

zverejnený podľa §16 ods. 5, zákona č. 583/2004 Z.z.  na internetovej stránke obce pred 

zastupiteľstvom, ale bol zverejnený Finančný výkaz k 31.12.2011 a súvaha, čo nie je 

záverečný účet. Ţiadala aby bol dodatočne zverejnený na internetovej stránke obce v zmysle 

uvedeného zákona, nakoľko ide  verejne dostupné informácie, ktoré majú byť zrozumiteľné 

pre všetkých občanov obce.   

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo záverečný účet obce za rok 2011 

s pripomienkou, ţe na internetovej stránke obce je ho potrebné zverejniť v zmysle §16 ods. 5, 

zákona č. 583/2004 Z.z. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
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11.  Schválenie rozpočtových opatrení 

 
Nakoľko hlavná kontrolórka obce pani Šípková sa nemohla dostaviť na zasadnutie OZ , 

starosta obce vysvetlil, ţe sa jedná o 1. návrh zmeny rozpočtu obce pre rok 2012 a vnútorný 

predpis o postupe a zaraďovaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, zo 

zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy 

a darov, ak darca určí účel daru do rozpočtu obce.  

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  

            Vnútorný predpis obce Štiavnik  č. 1/2012,  ktorým sa upravuje postup a zaraďovanie 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých 

na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru 

do rozpočtu obce.   

                                                    

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  

            zmenu rozpočtu  v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako 

i ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územneju 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to 

navýšenie beţných príjmov obce o 87.436,- € / granty a transfery/. 

                                                    

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  

            zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 

1/2012 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších 

predpisov podľa priloţeného návrhu: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

  

OZ berie na 

vedomie 

v € 

OZ schvaľuje  

návrh  

na 1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

Rozpočet 

obce na rok 

2012  

po 1. zmene 

v € 

Beţné príjmy  1 858 907 + 87 436 + 192 496 2 138 839 

Kapitálové príjmy     340 000 0 0    340 000 

Finančné operácie príjmové        30 000 0     -30 000    0 

Príjmy spolu 2 228 907 + 87 436   +162 496 2 478 839 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

OZ schvaľuje 

návrh 

na 1. zmenu 

rozpočtu  

na rok 2012 

v € 

 Rozpočet 

obce na rok 

2012  

po 1. zmene 

v € 
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Beţné výdavky  1 625 899 + 153 746  1 779 645 

Kapitálové výdavky    408 780     +  96 768    505 548 

Finančné operácie výdavkové     57 068     0     57 068 

Výdavky spolu 2 091747 + 250 514  2 342 261 

  

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

                                                    

 
12.   Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2012 

 

Starosta obce uviedol, ţe s návrhom plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  na II. 

polrok 2012 sa mohli poslanci oboznámiť na svojich emailových stránkach . 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla, do plánu kontrolnej činnosti HK obce doplniť   

kontrolu  čerpania a vyúčtovania grantových fondov , aby to bolo v súlade so zákonom. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej 

kontrolórky obce na II. polrok 2012 s doplnením bodu -  kontrola čerpania a vyúčtovania 

grantových fondov. 

 

 Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

 

 
13.  Schválenie zmluvy na havarijné poistenie poţiarneho auta MERCEDES 

 

Starosta obce poslancov informoval, ţe na nové poţiarne auto musí byť uzatvorená poistná 

zmluva pre havarijné poistenie. Je to drahé auto a pri pouţívaní môţe dôjsť k jeho 

poškodeniu. Náhradné  súčiastky sú veľmi drahé,  preto si nemôţe dovoliť ho nepoistiť. 

Poisťovňa Kooperetíva bola vybraná ako najlepšia ponuka z troch poisťovní.  Vypracovala 

návrh zmluvy, podľa ktorej je ročné poistné vo výške 3508,95 eura. 

Poslanec Ing. Štefan Buchtínec  poukázal na chyby v zmluve - zlé evidenčné číslo vozidla, 

ktoré je potrebné opraviť. 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  zmluvu na havarijné poistenie poţiarneho 

vozidla  MERCEDES  za 3508,95 eur ročne. 

 Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

 

 
14.  Schválenie nájomnej zmluvy na pozemok pod predajňou Coop Jedota, s.d. 

 
Starosta obce oboznámil poslancov, ţe v súvislosti s úpravou centra obce a zvýšenia  

bezpečnosti cestnej premávky, Coop Jednota, s.d. plánuje vchod do predajne zozadu 

a predajňu rozšíriť o súčasnú terasu, čím sa z predajne stane supermarket. Nakoľko pozemky 

sú obecné,  Coop Jednota poţiadala o prenájom uvedenej terasy, aby mohla začať vybavovať 
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stavebné povolenie.  Jedná sa o  nájomnú zmluvu na dobu neurčitú za 1,- euro ročne. 

Poslancov vyzval, aby sa k nej vyjadrili.  

Niektorí poslanci vyjadrili obavu, ţe ak sa Coop Jednote prenajme celá terasa, či nebude od 

CVČ ţiadať nájom za jej uţívanie. No nakoľko v zmluve je uvedené, ţe nájomca nemôţe 

pozemok prenajímať tretej osobe, s nájomnou zmluvou súhlasili. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  nájomnú zmluvu na pozemok parc.č. KNC 

4021/3  o výmere 152 m2 pre Coop Jednota, s.d. , Predmestská 71, Ţilina, pre stavebné účely 

za 1,- euro ročne na dobu neurčitú. 

 Hlasovanie:    za - 10,  proti - 0,   zdrţali sa  - 1 

 

 
15.  Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania v byte Jozefa  Šutaru v bytovom 

dome 1070 
 

K uvedenému bodu starosta obce povedal, ţe z dôvodu zrušenia centrálneho vykurovania 

v bytovom dome  1070, pán Jozef  Šutara celé zimné obdobie kúril elektrinou. Preto sa prišiel 

dohodnúť, ţe zaplatí podielovú sumu za komín a za zateplenie bytovky, len aby mu obec  dala 

súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania na plyn. Taktieţ spláca dlh na nájomnom za byt 

exekútorovi. Vykurovanie si urobí  na vlastné náklady, záleţí iba na tom, či mu obec dá 

súhlas. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania 

v byte Jozefa Šutaru v bytovom dome s.č. 1070 po splnení nasledovných podmienok: 

-  Uhradí zateplenie bytu,  uhradí podiel na vybudovaní komína,  predloţí potvrdenie 

o splácaní dlhu na nájomnom a sluţieb s tým spojených. 

 Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 
16.  Správa o činnosti Pálenice Štiavnik 

 

Vzhľadom k tomu, ţe konateľ pálenice pán František Červenec  náhle zomrel, správu o jej 

činnosti  za obdobie k 31.12.2011 odprezentovala ekonómka spoločnosti pani Anna Palková. 

Starosta obce  informoval poslancov, ţe plánuje do pálenice zakúpiť zdviţnú plošinu, ktorá by 

uľahčila manipuláciu s privezeným kvasom, lebo čerpadlo  pri veľkých mrazoch často 

zamŕza. 

Pri tejto príleţitosti pán Róbert Palko podal  ústnu ţiadosť na prenájom pálenice. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  správu o činnosti Pálenice, s.r.o. do 

31.12.2011. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  obstaranie plošiny do pálenice aj s osadením 

v cene do 4500,- eur bez DPH. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  ţiadosť Roberta Palku o prenájom 

Pálenice, s.r.o. Štiavnik. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 
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17. Schválenie kúpnej zmluvy na 4. poschodie bytového domu 1070 

 

Pri tomto bode programu starosta obce informoval poslancov, ţe bytový dom 1070 je 

zateplený,  na  prestavbu bytov na 4. poschodí  je vydané stavebné povolenie ako zmena 

stavby pred dokončením. Prestavbu bytov realizoval investor na vlastné náklady a teraz je 

potrebné vybaviť dotáciu zo ŠFRB aby ich obec mohla odkúpiť. K tomu  je potrebné okrem 

kúpnej zmluvy schváliť  aj uznesenie, ţe obecné zastupiteľstvo  

1.  schvaľuje : 

-   Kúpu nájomných bytov - 4 b.j. v obci Štiavnik v hodnote  144.206,- € . 

-   Spôsob financovania kúpy nájomného bytového domu 

-   úver zo ŠFRB    115.364,80 €                               

      -   vlastné zdroje      28.841,20 € . 

-   Predloţenie ţiadosti o úver na ŠFRB. 

-   Zabezpečenie záväzku voči ŠFRB  kupovanou nehnuteľnosťou. 

  2.  sa zaväzuje :           

       -  Počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB  vyčlení v rozpočte obce kaţdoročne    

          príslušnú čiastku  na splácanie poskytnutého úveru 

        - Dodrţať nájomný charakter kupovaných bytov počas trvania zmluvného vzťahu so  

          ŠFRB. 

 

Poslanec Ing. Štefan Buchtínec  ako aj ďalší poslanci poukázali na závaţné nedostatky 

v kúpnej zmluve ako sú doba splácania a nezverejňovanie zmluvy a  odporučili ju dať  

skontrolovať právnikovi. Preto starosta obce za schválenie kúpnej zmluvy na 4. poschodie 

bytového domu 1070 nedal hlasovať. Po  odstránení nedostatkov bude zvolané mimoriadne 

zasadnutie OZ na jej schválenie.  

Starosta  dal  hlasovať iba za uznesenie potrebné k vybaveniu dotácie  zo ŠFRB. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

1.   schválilo :   

-   Kúpu nájomných bytov - 4 b.j. v obci Štiavnik v hodnote  144.206,- € . 

-   Spôsob financovania kúpy nájomného bytového domu 

-   úver zo ŠFRB    115.364,80 €                               

      -   vlastné zdroje      28.841,20 € . 

-   Predloţenie ţiadosti o úver na ŠFRB. 

-   Zabezpečenie záväzku voči ŠFRB  kupovanou nehnuteľnosťou. 

 

    2.  sa zaviazalo :           

       -  Počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB  vyčlení v rozpočte obce kaţdoročne    

          príslušnú čiastku  na splácanie poskytnutého úveru 

        - Dodrţať nájomný charakter kupovaných bytov počas trvania zmluvného vzťahu so  

          ŠFRB. 

 

Hlasovanie:    za - 6,  proti - 0,   zdrţali sa  - 5 

 

 

 
18.  Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na polyfunkčný dom 
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Bod schválenie zmluvy o budúcej zmluve na polyfunkčný dom  nebol  prerokovaný. 

 
 

 
19.   Schválenie prestavby kotolne v ZS Štiavnik 

 

Starosta uviedol, ţe kotolňa pri zdravotnom stredisku je v budove garáţí a slúţi iba pre 

zdravotné stredisko. V štúdii zdravotného strediska je kotolňa plánovaná v priestoroch bývalej 

zmrzliny. Prestavením kotolne sa zníţia náklady na vykurovanie, pretoţe straty sú 

v prenosných rozvodoch.  Na prestavbu kotolne bol výberovým konaním vybraný dodávateľ 

prác s najlepšou ponukou pán Mištrík . 
 
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo  prestavbu kotolne v Zdravotnom stredisku 

v Štiavniku v sume do 12.354 eur s DPH. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 
 

20.   Ţiadosti občanov 

 

-   Anton Hanulík, Štiavnik 725  -   prosba o finančnú výpomoc na chorú dcéru a manţelku. 

 

Starosta obce prečítal ţiadosť pána Hanulíka a navrhol poskytnúť mu finančnú  výpomoc vo 

výške 300,- eur. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo jedno rázovú  finančnú  výpomoc vo výške 

300,- eur pre ţiadateľa  Antona Hanulíka, bytom Štiavnik 725 s tým, ţe vydokladuje ich 

pouţitie. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 
-   Občania obce Štiavnik  -   ţiadosť o vyasfaltovanie miestnej komunikácie  

                                                parc.č. KNC 4080/1. / do Kopuncov / 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  ţiadosť občanov obce Štiavnik 

o vyasfaltovanie miestnej komunikácie parc.č. KNC 4080/1. 

 Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

-    Vladislav Kušan a manţ. Anna, Štiavnik 962  -  ţiadosť o odkúpenie obecného pozemku 

parc.č. KNC 1106/2 a 1106/3 o celkovej výmere 97 m2 za účelom vysporiadania  pozemku 

pri rodinnom dome. 

K ţiadosti starosta poukázal na to, ţe v neusporiadanom obecnom pozemku parc.č. KNC 

4174 má vlastníctvo pani Baláţová - matka pani Kušanovej, zapísaná v kom. hárku č. 01193. 

Preto by bolo dobré vlastníctvo zameniť tak, ţe im sa odpredá obecný pozemok a od nich sa 

odkúpi vlastníctvo v obecnom pozemku. . 

  

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo odpredaj obecných pozemkov  parc.č. KNC 

1106/2 - orná pôda o výmere 90 m2 a parc.č. KNC 1106/3 - orná pôda o výmere 7 m2,  pre 

ţiadateľov  Vladislava Kušana a manţ. Annu rod. Baláţovú, obaja bytpom Štiavnik 962  
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a kúpu vlastníctva z kom. hárku č. 01193 v pozemku parc.č. KNC 4174, ako náhradu  za 

odpredaný pozemok. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

-   Peter Macošínec  -  ţadosť o prejednanie moţnosti zverejňovania zvukového alebo video  

                                    záznamu zo zasadnutí OZ. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  zobralo na vedomie  e-mailovú ţiadosť Petra Macošinca 

o prejednanie moţnosti zverejňovania zvukového alebo video záznamu zo zasadnutí OZ  

s tým, ţe obec o uvedené sluţby nemá záujem, nakoľko zápisnice a uznesenia sú zverejnené 

na internetovej stránke obce a kto má záujem, môţe sa zasadnutí OZ zúčastniť aj osobne. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

 
21.  Rôzne 

 

1./   Bytový dom Paţite  - súhlas na znalecký posudok .   

Starosta obce  uviedol, ţe 20 bytový dom  je postavený 7 rokov a celú dobu sú od     

 nájomcov adresované sťaţnosti na kvalitu bývania a nedostatok  pitnej vody.  

       -   Voda:   Bola navŕtaná nová studňa a zavedená nová technológia, ktorá zabráni  

                        nekontrolovanému prečerpávaniu vody do vodojemu a prepadom späť do  

                        potoka. Zároveň aj kvalita vody je v súlade  s platnou legislatívou. 

        -  Obytné priestory:  V bytoch je vlhkosť a zima. 

        -   Nebytové priestory :  Praskliny na obvodových múroch, chýbajú zachytavače snehu. 

Preto navrhuje zavolať znalca v odbore stavebníctvo, aby navrhol komplexné   riešenie 

zistených problémov. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo aby  starosta obce  dal vypracovať znalecký 

posudok na zistenie stavebných chýb v 20 bytovom dome  s.č. 1340,  za účelom ich  

následného odstránenia. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

2./    Kultúrny program na obecných hodoch  

Starosta obce vysvetlil, ţe sa  jedná sa o ponuku vystúpenia historického šermu,         

lukostreľby a popravy. Na rozloţenie stanu je potrebný priestor 20x20 m a vystúpenie by  

trvalo od 10 do 19 hodiny.  Cena vystúpenia je 700,- €.   

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  neschválilo objednať kultúrny program historického 

vystúpenia na obecných hodoch. 

Hlasovanie:    za - 0,  proti - 0,   zdrţali sa  - 11 

 

 

3./    Súhlas na vypracovanie zmluvy na výmenu pozemkov na bývalom roľníckom druţstve. 

 

Na základe výmery podielov v pozemkoch, ktoré obec vysporiadala, bol vypracovaný  

geometrický plán na  výmenu podielov občanov, ktorí obci svoje podiely neodpredali, ale 

ţiadali ich vyčleniť v iných pozemkoch. Podľa GP bude potrebné dať vypracovať zámennú 

zmluvu na zápis do katastra, aby obec bola v odkúpenej výmere vlastníkom v 1/1. 
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Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  schválilo aby obec dala vypracovať zámennú zmluvu na 

pozemky v bývalom roľníckom druţstve k ich konečnému usporiadaniu. 

Hlasovanie:    za - 11,  proti - 0,   zdrţali sa  - 0 

 

 

4./    Zverejnenie správnych poplatkov obce. 

 

Poslankyňa Mgr. Mária Belková navrhla aby na internetovej stránke obce boli zverejnené 

všetky správne poplatky, ktoré obec vyberá. 

Starosta obce prisľúbil, ţe správne poplatky budú zosumarizované a zverejnené na obecnej 

stránke. 

 

5./   Parkovisko a čakáreň v centre obce. 

 

Poslanec Ing. Štefan Buchtínec uviedol, ţe občania sa pýtajú kto schválil výstavbu čakárne 

pred poštou,  čo sa buduje za kultúrnym domom a prečo tam zostala stáť budova, v ktorej má 

sklad pani Trúliková. Ďalej povedal, ţe niektorí poslanci hovoria, ţe to schválili, iní zasa, ţe 

nie, tak by to chcel uviesť na pravú mieru. Preto by chcel vedieť, či bol prezentovaný na 

zasadnutí OZ projekt čakárne. Ak v  prezentovanom projekte  bola navrhnutá aj uvedená 

čakáreň a poslanci ho takýto schválili, musí povedať, ţe teraz sa za to hanbí,  lebo sa tým 

zničilo centrum obce. Budova, ktorá zostala stáť na budúcom parkovisku, ak je nelegálnou 

stavbou, mala by byť odstránená. 

Na pripomienku poslanca Ing. Štefana Buchtínca  reagoval starosta obce tým, ţe realizácia 

projektu bezpečnostnej situácie v centre obce  „Parkoviská a spevnené plochy v centre obce 

Štiavnik“,  bol prezentovaný na zasadnutí OZ,  ktoré ho schválilo / Uznesenie č. 32/2011, zo 

dňa 25.11.2011/, pričom v projekte je zakreslená aj čakáreň.  Projekt sa robil z dôvodu 

zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky pred základnou školou, kde sa točili a cúvali autobusy 

a zároveň zastavovali osobné autá, ktoré priváţali deti do školy. Takţe bezpečnosť detí bola 

veľmi ohrozená. Pripomenul poslancom, ţe práve preto projektant pri prezentácii centra obce 

zdôraznil nutnosť postavenia čakárne, lebo vyznačené značky by vodiči nerešpektovali.   

Na pripravovanom parkovisku za kultúrnym domom  zostal stáť sklad pani Trulíkovej z toho 

dôvodu, ţe  musela mať naň súhlas, keď tam mala predajňu. Má záujem sa s ňou dohodnúť na 

jej odkúpení, lebo v  budúcnosti by sa mohla vyuţiť pri rôznych obecných akciách.       

 

 
22.   Záver 

Starosta obce prítomným poslancom poďakoval za ich účasť  a 11. riadne zasadnutie OZ 

ukončil. 

 
V Štiavniku, 15.06.2012 

Zapísala:  Kamila Šutarová 

 

 

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

     Ing. Štefan Vároš 

         starosta obce 

 

 

Overovatelia zápisnice:   Mgr. Mária Belková         ...................... 

                                          Štefan Botčínec                ...................... 
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UZNESENIA 

 

z 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku, 

konaného dňa 15.06. 2012 

 

 
 

  

Uznesenie č. 112/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            zapisovateľku :    Kamilu Šutarovú 

            overovateľov zápisnice :  Mgr. Máriu Belkovú  a Štefana Botčínca. 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec  

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,   

Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č.113/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

 program 11. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ.  

2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie  programu zasadnutia OZ. 

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5. Riešenie nedostatkov vo vedení stránky obce. 

6. Schválenie odpredaja techniky  DH 112  a  UNC 53 . 

7. Schválenie harmonogramu a vyčlenenia finančných prostriedkov na opravy  obecných 

ciest. 
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8. Informácia o pridelení bytov. 

9. VZN  o úhradách za sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove 

sociálnych sluţieb Štiavnik v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik. 

10. Záverečný účet obce za rok 2011. 

11. Schválenie rozpočtových opatrení. 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok  2012. 

13. Schválenie zmluvy na havarijné poistenie poţiarneho auta  MERCEDES. 

14. Schválenie nájomnej zmluvy  na pozemok pod predajňou  Coop Jednota s.d.. v centre 

obce  parc.č. KNC 4021/4  a  KNC 4021/3. 

15. Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania v byte Jozefa Šutaru v byt. dome 1070. 

16. Správa o činnosti Pálenice s.r.o. Štiavnik. 

17. Schválenie  kúpnej zmluvy na 4. poschodie  b.j. 1070. 

18. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na polyfunkčný dom. 

19. Schválenie prestavby kotolne v ZS Štiavnik. 

20. Ţiadosti občanov. 

21.  Rôzne. 

22.   Záver.                                     
                                          

 

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:  Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:   -                                           

ZDRŢ. HL.:   - 

 

 

 

                                                       

Uznesenie č. 114/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.  berie na vedomie  

informáciu starostu obce  o plnení uznesení z 10. riadneho  zasadnutia OZ. 

 

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,  Ing. Buchtínec Štefan,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Mgr. Hujo Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter.  

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,  Ing. Buchtínec Štefan,  Červenec  

         Vlastimil,  Fajbík Štefan,  Mgr. Hujo Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 
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Uznesenie č. 115/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. Berie na vedomie  

            Riešenie nedostatkov vo vedení obecnej stránky . 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 116/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. Berie na vedomie  

            Informáciu starostu obce o stave techniky DH 112 a UNC 060 . 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 117/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
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1. schvaľuje  

Harmonogram a vyčlenenie finančných prostriedkov na asfaltovanie obecných ciest v roku 2012 

v sume do 60.000,- eur bez DPH  nasledovne : 

   -   Obnova povrchu ciest v častiach -  Fojtovce ,  Ondrovce,  Druţstevná. 

   -   Vybudovanie cestičky v časti Vicenovce, Kúrovce aţ stará druţstevná. 

   -   Oprava ciest v časti  Pavlíčkovce, / oproti cintorínu /, Damaškovce,  Osmajovce. 

V budúcom roku: 

    -   Pred bytovkou 1070,  okolo pálenice,  Svehlovce,  Višňové,  Rapantovce,  Kladivovce -  do  

        Botčincov a do Kopuncov.  

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 118/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.  berie na vedomie  

informáciu starostu obce  o pridelení obecných bytov. 

 

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 
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Uznesenie č. 119/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            VZN č. 3/2012 o úhradách za sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorova 

Domove sociálnych sluţieb Štiavnik 764 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik..  

                                                     

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 120/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            Záverečný účet obce za rok 2011 s pripomienkou, ţe ho je potrebné zverejniť na 

internetovej stránke obce v zmysle §16 ods. 5, zákona č. 583/2004 Z.z.  

                                                      

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 121/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
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1. schvaľuje  

            Vnútorný predpis obce Štiavnik  č. 1/2012,  ktorým sa upravuje postup a zaraďovanie 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu (ŠR),  z Európskej únie (EÚ), zo zahraničia poskytnutých na 

konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak darca určí účel daru do 

rozpočtu obce.   

                                                    

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 122/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. berie na vedomie  

            zmenu rozpočtu  v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik č. 1/2012, ako 

i ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územneju 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to 

navýšenie beţných príjmov obce o 87.436,- € / granty a transfery/. 

                                                    

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

Uznesenie č. 123/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
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1. schvaľuje  

            zmenu rozpočtu vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 1/2012 

v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov 

podľa priloţeného návrhu: 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

  

OZ berie na 

vedomie 

v € 

OZ schvaľuje  

návrh  

na 1. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2012 v € 

Rozpočet 

obce na rok 

2012  

po 1. zmene 

v € 

Beţné príjmy  1 858 907 + 87 436 + 192 496 2 138 839 

Kapitálové príjmy     340 000 0 0    340 000 

Finančné operácie príjmové        30 000 0     -30 000    0 

Príjmy spolu 2 228 907 + 87 436   +162 496 2 478 839 

 

 

 

 

 

Rozpočet na 

rok 2012  

v € 

OZ schvaľuje 

návrh 

na 1. zmenu 

rozpočtu  

na rok 2012 

v € 

 Rozpočet 

obce na rok 

2012  

po 1. zmene 

v € 

Beţné výdavky  1 625 899 + 153 746  1 779 645 

Kapitálové výdavky    408 780     +  96 768    505 548 

Finančné operácie výdavkové     57 068     0     57 068 

Výdavky spolu 2 091747 + 250 514  2 342 261 

  

 

                                                    

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 
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Uznesenie č. 124/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012  s doplnením 

bodu:  Kontrola čerpania a vyúčtovania grantových fondov. 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Fajbík Štefan,   

Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Fajbík 

Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 125/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            Zmluvu na havarijné poistenie poţiarneho vozidla MERCEDES za 3508,95 eur ročne. 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

Uznesenie č. 126/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
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1. schvaľuje  

Nájomnú zmluvu na pozemok  parc.č. KNC  4021/3 - zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 152 pre COOP Jednota, s.d., Predmestská 71, Ţilina, pre stavebné účely za 1,- 

euro ročne na dobu neurčitú. 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Červenec Vlastimil,  Fajbík Štefan,   

          Bc. Glonek Jozef,  Mgr. Hujo Peter,  Vároš Peter  

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   Pobiak Ján 

 

 

 

 

Uznesenie č. 127/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania v byte Jozefa Šutaru v bytovom s.č. 1070 po 

splnení nasledovných podmienok: -  uhradí zateplenie bytu,  

                                                        -  uhradí podiel na vybudovaní komína,  

                                                        -  predloţí potvrdenie  o splácaní dlhu na nájomnom  

                                                           a sluţbách s tým spojených. 

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 128/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. betrie na vedomie 

            Správu o činnosti Pálenice s.r.o. do 31.12.2011.  
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Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 129/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje 

            súhlas na obstaranie plošiny do pálenice aj s osadením v cene do 4.500,- eur bez DPH.  

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 130/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  
  

1. schvaľuje :  

 

            1.   Kúpnu nájomných bytov - 4 b.j. v obci Štiavnik v hodnote  144.206,- € . 

            2.   Spôsob financovania kúpy nájomného bytového domu 

                  - úver zo ŠFRB    115.364,80 €                               

                        - vlastné zdroje      28.841,20 € . 
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            3.   Predloţenie ţiadosti o úver na ŠFRB. 

            4.   Zabezpečenie záväzku voči ŠFRB  kupovanou nehnuteľnosťou. 

 

        2.  sa zaväzuje : 

           

1. Počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB  vyčlení v rozpočte obce kaţdoročne    

príslušnú čiastku  na splácanie poskytnutého úveru. 

2. Dodrţať nájomný charakter kupovaných bytov počas trvania zmluvného vzťahu 

so ŠFRB. 

 

                                                     

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,  Červenec Vlastimil,  Bc. Glonek Jozef,  Vároš 

Peter , Bc. František Harciník. 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  Bavlna Jozef,  Ing. Štefan Buchtínec,  Fajbík Štefan,  Mgr. Hujo Peter,  Pobiak Ján.    

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 130/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. berie na vedomie  

Ţiadosť Roberta Palku, bytom Štiavnik 140 o prenájom Pálenice s.r.o. Štiavnik. 

             

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

Uznesenie č. 131/2012 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
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1.  schvaľuje  

     Prestavbu kotolne v Zdravotnom stredisku v Štiavniku v cene do 12.354 eur s DPH. 

  

Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 132/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

2. betrie na vedomie 

            Ţiadosť občanov obce Štiavnik  o vyasfaltovanie ulice parc.č. KNC 4080/1.  

                                                       

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

Uznesenie č. 133/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 
  

1. schvaľuje  

            Finančnú výpomoc pre  Antona Hanulíka, bytom Štiavnik 725 vo výške 300,- eur s tým, 

ţe vydokladuje  ich pouţitie.  
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Prítomní poslanci OZ: 
 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 134/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

2.  berie na vedomie  

     ponuku Petra Macošinca na moţnosť zverejňovania zvukového alebo video záznamu 

obecných zastupiteľstiev na obecnej stránke.  Obec o takúto sluţbu nemá záujem, nakoľko 

uznesenia a zápisnice sú zverejnené na internetovej stránke obce a ak má niekto záujem, môţe sa 

zasadnutia OZ zúčastniť aj osobne. 

   

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 

  

 

 

 

Uznesenie č. 135/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.  neschvaľuje  

objednať historické  kultúrne vystúpenie na hodoch v našej obci za cenu 700,- €. 
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Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   - 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  

Červenec Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  

Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

 

  

Uznesenie č. 136/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.  schvaľuje       

Odpredaj obecného pozemku parc.č. CKN 1106/2 orná pôda o výmere 90 m2 a parc.č. CKN 

1106/3 orná pôda o výmere 7 m2, vytvorené GP č. 16/2012 pre Vladislava Kušana a manţ. Annu 

rod. Baláţovú, obaja bytom Štiavnik 962 a kúpu vlastníctva z kom. hárku 01193 v pozemku 

parc.č. KNC 4174, ako náhradu za odpredaný pozemok. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 

  

 

 

 

 

Uznesenie č. 137/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.  schvaľuje  

aby starosta obce dal vypracovať  znalecký posudok na zistenie stavebných chýb a príčinu 

vlhnutia bytov v 20 b.j. Štiavnik - Paţite, za účelom ich následného odstránenia. 

 

Prítomní poslanci OZ: 
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Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

 

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 

  

 

 

Uznesenie č. 138/2012 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

 

1.  schvaľuje  

aby obec dala vypracovať zámennú zmluvu na pozemky na bývalom roľníckom druţstve k ich 

konečnému usporiadaniu. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 
 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec 

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Mgr. Hujo  Peter,  Pobiak 

Ján,  Vároš Peter . 

  

PROTI :  - 

ZDRŢ. :  - 

  

 

V Štiavniku, dňa 15.06.2012 

 

 

 

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš 

                                                                                            starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:    Mgr. Mária Belková     ........................ 

 

                          Štefan Botčinec            ........................ 
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PREZENČNÁ LISTINA 
 

z  11. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Štiavnik,  

konaného dňa  15. 06. 2012 

    _____________________________________________________ 

 

 

 

                1. BAVLNA  Jozef                           .................................... 

                

                2. Mgr. BELKOVÁ  Mária               ..................................... 

 

                3. BOTČINEC  Štefan                      .................................... 

 

                4. Ing. BUCHTÍNEC Štefan             ....................................  

               

                5. ČERVENEC Vlastimil                 ..................................... 

 

                6. FAJBÍK  Štefan                           .................................... 

             

                7. Bc. GLONEK  Jozef                    .................................... 

 

                8. Bc. HARCINÍK  František           .................................... 

             

                9. Mgr. HUJO  Peter                        .................................... 

 

              10. POBIAK  Ján                               .....................................                  

       

              11. VÁROŠ  Peter                             ....................................       

           

 

     

Starosta obce:    Ing. Štefan Vároš                  .....................................                       

 

Kontrolórka obce:   Jozefa Šípková                ...................................... 

 

Zapisovateľka:  Kamila Šutarová                    ......................................   
                                     



OBEC   ŠTIAVNIK 
Obecný úrad Štiavnik 

013 55  Štiavnik 764 

___________________________________________________________________________ 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Č.tel. :    041 5583007                                                                                                Adresa:    Obecný úrad Štiavnik 

Fax :       041 5583023                                                                                                                 013 55  Štiavnik 764 

E-mail :  ocu.stiavnik@stonline.sk 

 

                                                                                                                

                                                                                                                                   Príloha č. 3                                                                                    
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                                                                                                                                   zasadnutia OZ v Štiavniku 
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Vaša zn.:                          Naša zn.:                         Vybavuje:                               Dňa:   Štiavnik 

                              554/2012                Šutarová                     08.06.2012   

        

Vec:  

P O Z V Á N K A 
 

     Pozývame Vás na 11. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku, ktoré sa 

uskutoční dňa  15. júna  2012 , o 18.00 hod. v zasadačke  obecného úradu. 
 

P R O G R A M   Z A S A D N U T I A: 
 

1. Otvorenie zasadnutia OZ.  

2. Určenie  zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

3. Schválenie  programu zasadnutia OZ. 

4. Informácia o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ. 

5. Riešenie nedostatkov vo vedení stránky obce. 

6. Schválenie odpredaja techniky  DH 112  a  UNC 53 . 

7. Schválenie harmonogramu a vyčlenenia finančných prostriedkov na opravy  

obecných ciest. 

8. Informácia o pridelení bytov. 

9. VZN  o úhradách za sociálne sluţby poskytované v Zariadení pre seniorov a Domove 

sociálnych sluţieb Štiavnik v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik. 

10. Záverečný účet obce za rok 2011. 

11. Schválenie rozpočtových opatrení. 

12. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok  2012. 

13. Schválenie zmluvy na havarijné poistenie poţiarneho auta  MERCEDES. 

14. Schválenie nájomnej zmluvy  na pozemok pod predajňou  Coop Jednota s.d.. v centre 

obce  parc.č. KNC 4021/4  a  KNC 4021/3. 

15. Súhlas na realizáciu lokálneho vykurovania v byte Jozefa Šutaru v byt. dome 1070. 

16. Správa o činnosti Pálenice s.r.o. Štiavnik. 

17. Schválenie  kúpnej zmluvy na 4. poschodie  b.j. 1070. 

18. Schválenie zmluvy o budúcej zmluve na polyfunkčný dom. 

19. Schválenie prestavby kotolne v ZS Štiavnik. 

20. Ţiadosti občanov. 

21.  Rôzne. 

22.   Záver.                             

                                                                                                                                         

                                                                                     Ing. Štefan Vároš 

                                                                                         starosta obce    

Vyvesené:  08.06.2012 

Zvesené:     18.06.2012 



 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Štiavnik 

č. 3/2012 o úhradách za sociálne sluţby poskytované 

v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych sluţieb 

Štiavnik č. 764, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

Dátum účinnosti od: 30.06.2012 

Schválil: OZ Štiavnik Uznesením č.   119/2012  



Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Štiavnik   dňa:  29.05.2012 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Štiavnik   dňa: 15.06.2012   

 

VZN nadobúda účinnosť   dňa:  30.06.2012  

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik na základe čl .68 Ústavy SR,§2 písm.d/ zákona NR SR 

 č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov, v zmysle §72 ods.2 zákona 

 č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991  

Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení zák. č. 50/2012 Z. z. / ďalej len zákon 

o sociálnych službách/, v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g/ zák. SNR č. 

369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na tomto 

Všeobecne záväznom nariadení:   

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
 

č.3/2012 
o úhradách za sociálne služby poskytované 

v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764,  

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik 

 

 

ČL.1 

Úvodné ustanovenia 

 

 

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle zákona  

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

je:  

 definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik,  

 spôsob financovania sociálnych služieb 

 upravuje postup a podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb 

 spôsob a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona o 

sociálnych službách 

 upravuje  podrobnosti o poskytovaní odborných činností, obslužných činností a ďalších 

činností v zariadení sociálnych služieb, ako aj spôsob určenia úhrady za sociálnu službu. 

 

 



(2) Obec Štiavnik poskytuje sociálne služby dlhodobej starostlivosti v zariadení pre seniorov 

a Domove sociálnych služieb (ďalej len ZPS a DSS) Štiavnik č. 764. V súlade so zákonom 

448/2008 Z. z. ide  o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu 

ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, 

ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový 

vek.  

 

3) Sociálne služby sa poskytujú ako celoročná sociálna služba pobytovou formou.  

 

(4) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 

právnická osoba založená Obcou Štiavnik, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb 

Štiavnik, č. 764, 013 55 Štiavnik (ďalej verejný poskytovateľ).  

 

(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 ods. 1 

zákona č. 448/2008 Z. z. :  

a) z účelovej  dotácie MPSVR SR podľa § 71 ods.6 zákon č.448/2008 Z. z v znení zákona č. 

50/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách/ príloha č. 

4a/ 

b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby, a to vo výške minimálne 50 % z ekonomicky oprávnených nákladov príslušného 

zariadenia 

c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,  

d) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,  

e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia 

 v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho 

súhlasom,  

f) z príjmu zo sociálneho podniku,  

g) z iných zdrojov. 

h,  z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby 

 

6, ekonomicky oprávnené náklady – sú náklady na činnosti uvedené v §16 až 18 zák. 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 

 

 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych sluţieb 

 

(1) V ZPS sa poskytuje sociálna služba  

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV . 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

 

(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZPS podľa odseku 1 písm. a) tohto ustanovenia 

je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané v mieste trvalého pobytu 

žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa 

nevyžaduje, ak fyzická osoba v súlade s ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia potrebuje poskytovanie 



sociálnej služby v zariadení  z iných vážnych dôvodov.  

3. Posudková činnosť podľa tohto zákona sa nevykonáva, ak sa bude poskytovať sociálna služba 

fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby, a ak sa jej bude 

poskytovať pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby. 

 

 

(4) V ZPS sa poskytuje:  

a. odborné činnosti:  

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

2. sociálne poradenstvo,  

3. sociálna rehabilitácia,  

4. ošetrovateľská starostlivosť,  

 

 

b. obslužné činnosti:  

1. ubytovanie,  

2. stravovanie,  

3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

c. ďalšie činnosti:  

1. utváranie podmienok na:  

A, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  

B, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,  

C, úschovu cenných vecí,  

D, záujmovú činnosť,  

2. poskytovanie:  

A, osobného vybavenia,  

B, nevyhnutného ošatenia a obuvi,  

C, prepravy 

3. zabezpečenie záujmovej činnosti.  

 

(4) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v ZPS , výšku a spôsob úhrady za sociálne 

služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 zákona o 

sociálnych službách.  

 

5. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V, podľa prílohy č.3, alebo 

fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej 

III. podľa prílohy č. 3. 

 

6. V DSS sa poskytuje:  

a. odborné činnosti:  

1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,  

2. sociálne poradenstvo,  

3. sociálna rehabilitácia,  

4. ošetrovateľská starostlivosť,  

 



 

b. obslužné činnosti:  

1. ubytovanie,  

2. stravovanie,  

3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,  

c. ďalšie činnosti:  

1. utváranie podmienok na:  

A, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  

B, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,  

C, úschovu cenných vecí,  

D, záujmovú činnosť,  

E, pracovná terapia, 

2. poskytovanie:  

A, osobného vybavenia,  

B, nevyhnutného ošatenia a obuvi,  

C, prepravy 

3. zabezpečenie záujmovej činnosti.  

(7) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v ZPS a DSS Štiavnik , výšku a spôsob úhrady 

za sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74 

zákona o sociálnych službách 

 

 

 

ČL.2 

 

Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnej sluţby v Zariadení pre seniorov a DSS 

Subjekt povinný platiť 

úhradu za sociálnu sluţbu (ďalej len „povinný subjekt“) 

 

Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v ZpS a DSS  Štiavnik, podá 

zriaďovateľovi zariadenia písomnú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

v zariadení v zmysle § 74, ods. 3 zákona o sociálnych službách, ktorá musí obsahovať všetky 

predpísané  náležitosti. To neplatí, ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, 

za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov/ samoplatca/.        

´  

1. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v ZpS , fyzická osoba 

priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie  sociálnej služby 

vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľ. Podkladom na vydanie rozhodnutia je 

odborný lekársky posudok, ktorý vydá posudkový lekár a sociálny posudok, ktorý 

vypracuje sociálny pracovník. 

2. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v DSS fyzická osoba 

priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané 

VÚC . 

3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť,  

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo 

udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, 



môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto 

fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. 

4.  Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu sa nevyžaduje u fyzickej osoby, ktorá 

žiada o poskytovanie sociálnej služby z iných vážnych dôvodov, u samoplatcu 

a u fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6 

zákona o sociálnych službách.  

5. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje soc. službu na základe Zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby v ZpS a DSS , ktorá musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre 

prijímateľa soc. služby zrozumiteľný. 

(6) Prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené v § 73 ods. 10 sú povinní 

poskytovateľovi sociálnej služby oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením /príloha 

č. 4b k zák. č. 448/2008 Z. z. v znení zák. č. 50/2012 Z. z./preukázať  výšku úspor a hodnotu 

majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú rozhodujúce 

na určenie sumy úhrady za sociálnu službu, a umožniť znalcovi vykonať obhliadku majetku 

a predložiť doklady týkajúce sa majetku. Ak prijímateľ sociálnej služby a fyzické osoby uvedené 

v § 73 ods. 10 nesplnia povinnosť podľa prvej vety, poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný 

pri určení sumy úhrady za sociálnu službu postupovať podľa 

 § 73 ods.1 až 5.  

Prijímateľ sociálnej služby je povinný do ôsmych dní písomne oznámiť obci zmeny v 

skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi 

sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na 

určenie sumy úhrady za sociálnu službu. 

 

(7) Na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní príjmu 

a majetku postupuje podľa zákona účinného do 29. februára 2012 u tých fyzických osôb, ktorým 

sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012. U fyzických osôb, ktorým 

sa začala sociálna služba poskytovať najneskôr do 29. februára 2012, sa na účely platenia úhrady 

za poskytovanú sociálnu službu pri posudzovaní príjmu a majetku postupuje podľa zákona 

účinného od 1. marca 2012, ak po 29. februári 2012 došlo k zmene rozhodujúcich skutočností, 

ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu, okrem posudzovania 

majetku podľa § 72 ods. 11 až 18, pri týchto fyzických osobách sa na účely platenia úhrady za 

poskytovanú sociálnu službu nebude postupovať podľa § 73 ods. 18 a 19 zákona účinného od 1. 

marca 2012. Fyzická osoba, ktorá je v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

prijímateľom sociálnej služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu  podľa §15 ods.1, v 

sume najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených 

s poskytovaním tejto sociálnej služby. Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady 

za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 v súlade so 

všeobecne záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 

Sumu úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 až 41 poskytovanú plnoletej fyzickej osobe obec 

určí vo všeobecne záväznom nariadení tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu poskytovanú 

v rozsahu podľa § 15 ods.1 bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomiky oprávnených 

nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby. 

 

(8) Prijímateľ sociálnej služby, v prípadoch určených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych 

službách je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku 

a to v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto nariadením, ak to zákon č. 

448/2008Z. z. neustanovuje inak. Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa ustanovení  



§ 72 ods.11 až 18 a §73 ods.10 až 19 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zák. č. 

50/2012 Z .z.  

 

 

(9) Po zaplatení mesačnej úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi 

sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.  

 

(10) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je 

nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 9 tohto ustanovenia.  

 

(11) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, 

ako je suma ustanovená v odseku 9 tohto ustanovenia a jeho výška nepostačuje na zaplatenie 

určenej úhrady za sociálnu službu.  

 

(12) Ak nie je úhradu alebo jej časť povinná platiť fyzická osoba, ktorá je prijímateľom sociálnej 

služby, za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej časť, povinné platiť 

zákonom stanovené subjekty – postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s 

príjmom prijímateľa sociálnej služby. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za soc. službu 

musí mesačne zostať 1,3 násobku životného minima. 

 

(13) Subjekty uvedené v odseku 12 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej 

služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, Obec 

Štiavnik rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť 

za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikla povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť.  

 

(14) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie  

úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. 

Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení 

úhrady za sociálnu službu.  

 

 

15.Pohľadávku na úhrade za sociálnu službu nemôže poskytovateľ sociálnej služby postúpiť 

tretej  osobe. 

 

16. Ak nevznikne prijímateľovi soc. služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej 

časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom a deťom a prijímateľ soc. služby zomrie, 

nezaplatená úhrada za soc. službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa soc. služby , ktorá 

sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve. 

 

17. Ak obec Štiavnik poskytne sociálne služby v ZpS a DSS Štiavnik fyzickej osobe s trvalým 

pobytom v inej obci, vzťahujú sa na túto osobu rovnaké ustanovenia, ako na osobu s trvalým 

pobytom v mieste zriaďovateľa zariadenia v zmysle tohto nariadenia a ostatných platných 

legislatívnych predpisov. 

 

18. Obci, ktorá zriadila alebo založila zariadenie uvedené v § 25 až 27, § 29, § 32 a § 34 až 40, 



alebo obci, ktorá poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach, sa z účelovej dotácie 

ministerstva poskytuje finančný príspevok na financovanie sociálnej služby v tomto zariadení vo 

výške podľa prílohy č. 4a zák. č. 448/2008 Z. z. v znení zák. č. 50/2012 Z. z. podľa druhu a počtu 

miest v tomto zariadení. 

 

19. Ekonomicky oprávnené náklady ZpS a DSS Štiavnik č. 764 na rok 2012 boli vypočítané 

v zmysle § 72 ods. 5 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na sumu = 660 Eur na jedného 

klienta umiestneného v zariadení mesačne. 

 

20. Verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu najviac vo výške ekonomicky 

oprávnených nákladov, minimálne však vo výške 50% zo sumy ekonomicky oprávnených 

nákladov príslušného zariadenia a druhu poskytovanej služby. 

 

 

 

 

 

 

ČL.3 

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej sluţby a úhrada za sociálnu sluţbu 

 

(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z. z.. Výška úhrady za sociálnu službu sa 

určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom prípade a to za 

obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. To neplatí, ak má fyzická osoba 

záujem o poskytovanie sociálnej služby, za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške 

ekonomicky oprávnených nákladov § 74 ods.3 zákona č. 50/ 2012 Z. z.o zmene a doplnení 

zákona 448/2008 o soc. službách, účinného  od 1.  marca 2012. Zmluva musí byť uzatvorená 

spôsobom, ktorý je pre prijímateľa soc. služby zrozumiteľný. 

 

 

(2) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Štiavnik alebo ňou zriadenej alebo založenej 

právnickej osobe v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z..  

 

 

(3) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7 zákona 

č. 448/2008 Z. z. a to :  

a) označenie zmluvných strán,  

b) druh poskytovanej sociálnej služby,  

c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,  

d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,  

e) čas poskytovania sociálnej služby,  

f) miesto poskytovania sociálnej služby,  

g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,  

h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,  



i) dôvody odstúpenia od zmluvy,  

j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73.  

k, doklady o majetkových pomeroch 

§ 92 ods.6 , Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, 

uzatvoriť zmluvu o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo 

udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej 

mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať 

žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. 

 

(4) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným alebo 

nepeňažným plnením.  

 

(5) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenie 

úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 ods č.3 zákona č. 448/2008 Z. z. 

v súlade s týmto nariadením.  

 

(6) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady 

vypočítané podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z..  

 

7. Ak sa menia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb, menia 

sa dodatkom k zmluve do 30 kalendárnych dní. 

 

 

ČL.4 

Spôsob a stanovenie výšky úhrad za sociálne sluţby 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú  sociálnu službu v sume 

určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.  

 

 

(2) Prijímateľ sociálnej služby prijatý do ZPS a DSS v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) ods. 6  VZN 

je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:  

a) obslužné činnosti: 

ubytovanie,  

stravovanie,  

obslužné činnosti - upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne, 

iné činnosti, ak sa prijímateľ sociálnej služby s poskytovateľom        

sociálnej služby na ich poskytovaní dohodli  

 

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti – vykonávanie sociálneho 

poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálnu rehabilitáciu, 

pracovnú terapiu a záujmovú činnosť. 

 

Celková úhrada za starostlivosť v zariadení v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sa rovná súčtu 

výšok úhrad za: stravovanie 

   ubytovanie 



   pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby 

 

Prijímateľovi, ktorému sa poskytuje stravovanie v zariadení, sa vráti zaplatená úhrada za 

stravovanie alebo jej časť za neodobraté jedlá, alebo prijímateľ doplatí úhradu za stravovanie 

podľa skutočného počtu odobratých jedál, najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca. 

 

3.Za každý deň prerušenia poskytovania starostlivosti v zariadení sa prijímateľovi vráti zaplatená 

úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby najneskôr do konca 

nasledujúceho mesiaca. 

 

Za dôvod na neodobratie jedla sa považuje prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení.  

 

Za prerušenie poskytovania starostlivosti v zariadení sa považuje:  

a, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení 

b, iný dôvod, ak ho uzná a povolí vedúca zariadenia 

 

V  týchto prípadoch prijímateľ platí len úhradu za ubytovanie v jej plnej výške. 

Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb platí prijímateľ za kalendárny mesiac, 

v ktorom sa sociálna starostlivosť poskytuje a to najneskôr do 30.dňa príslušného kalendárneho 

mesiaca. Úhradu je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovovostným prevodom na účet 

poskytovateľa soc. služby – presný termín a spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu bude 

zakotvený v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

 

Pri nástupe do zariadenia počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa 

nástupu do zariadenia pomernú časť úhrady za starostlivosť v zariadení podľa počtu dní, počas 

ktorých sa prijímateľovi poskytuje starostlivosť v zariadení. 

 

Ak  u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v zariadení bez písomného 

povolenia, zaplatená úhrada za poskytovanú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb sa 

nevracia. 

 

 

      Čl. 5 

   

 Výška úhrady za obsluţné činnosti - pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 

inej fyzickej osoby 

 

1. Denná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách sa stanovuje na jedného klienta nasledovne:  

 

a,pri celoročnej pobytovej forme v ZpS a DSS Štiavnik na sumu = 3,20 Eur 

 

 

ČL.6 

 

Výška úhrady za ubytovanie 

 



 

3. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti príslušenstvom, 

užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. 

4. Za ubytovanie sa považuje: 

 príslušenstvo obytnej miestnosti, WC, kúpeľňa, 

 prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä 

rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd 

a hygienické zariadenie, 

 základné vybavenie obytnej miestnosti, 

 základné vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, 

 spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, práčovňa, 

kuchynka na poschodí, 

 vecné plnenie spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie 

spoločných priestorov, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, 

odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu a vybavenie zariadenia sociálnych 

služieb spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou, poistenie budov a zariadení, 

zákonné revízie a deratizácia. 

 

3.Denná sadzba úhrady za poskytovanie ubytovania a vecného plnenia spojeného 

s ubytovaním pre  jedného klienta v ZpS a DSS Štiavnik je stanovená nasledovne:  

 

a, pri celoročnej pobytovej forme v ZpS a DSS Štiavnik = 3,50 Eur 

 

 

 

Čl.7 

 

Výška úhrady za stravovanie 

 

 

1. Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím 

na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. Za stravnú jednotku sa 

považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na 

suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 

2. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy 

na dobu dvoch kalendárnych týždňov vopred. Jedálny lístok zostavuje stravovacia 

komisia, zložená zo zástupcov ŠK jedálne, ZŠ a ZpS a DSS Štiavnik. 

3. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.  

4. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba formou celoročného 

pobytu v ZpS a DSS Štiavnik, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému 

stravovaniu pri poskytovaní racionálnej a šetriacej stravy je = 5,20 Eur na deň. 

 

 

(5) Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:  

a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa 

poskytuje sociálna služba formou celodenného stravovania v ZPS a DSS je 



pri poskytovaní racionálnej a šetriacej stravy na deň vo výške: 5,20 € z 

toho:   

 

  

Pobytová celoročná 

forma 

Racionálna a šetriaca 

strava 

% Limit na potraviny 

+režijné náklady 

Raňajky 0,52 € 12% 0,42 €+0,10 € 

Desiata 0,39 € 9% 0,29 €+0,10 € 

Obed 2,39 € 40% 1,19 €+1,20 € 

Olovrant 0,31 € 9% 0,21 €+0,10 € 

Večera 1,59 € 30% 0,69 €+0,90 € 

spolu   2,80´€+2,40 € 

   2,80 €+2,40 € 

 

Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.  

 

Odhlásenie stravy je možné len na celý deň v prípade prerušenia poskytovania sociálnej služby 

z dôvodov uvedených v čl. IV , ods.3  , písm .a, b.,  tohto VZN minimálne 2 dni vopred. 

V prípade  náhleho prerušenia poskytovania soc. služby z dôvodov uvedených v 

 čl. IV , ods.3 , písm. a /tohto VZN sa odoberanie stravy odhlási bezprostredne po nástupe 

prijímateľa soc. služby do zdravotníckeho zariadenia. 

Na počte odoberaných jedál sa prijímateľ sociálnych služieb v ZpS a DSS Štiavnik dohodne 

s poskytovateľom sociálnych služieb v Zmluve o poskytovaní sociálnych služieb. 

 

 

.  

 

 

 

Čl.8 

 

Ďalšie činnosti 

 

Osobné vybavenie 

 

a, Osobné vybavenie sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa poskytuje celoročná 

pobytová sociálna služba, ak tento prijímateľ si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sám. 

V tomto prípade bude prijímateľovi sociálnej starostlivosti poskytnuté nevyhnutné ošatenie 

a obuv v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. 

 

b, Za osobné vybavenie sa považuje šatstvo, obuv a hygienické potreby a iné veci osobnej 

potreby, ako aj použité ošatenie a obuv. 

 

c,Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje prijímateľovi sociálnej služby, sa eviduje na osobnej 

karte prijímateľa. 

d, Sumu úhrady za poskytovanie osobného vybavenia dohodne individuálne poskytovateľ 



sociálnej služby s prijímateľom soc. služby.  

 

 

 

 

Čl.9 

 

Úschova cenných vecí 

 

(3) Zodpovedný pracovník v ZPS a DSS prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných 

knižiek a peňažnej  hotovosti prijímateľa, ktorý o ich úschovu požiada pri nástupe do 

zariadenia, alebo počas pobytu na základe zmluvy o úschove. Zariadenie vedie evidenciu 

uzavretých zmlúv o úschove a je povinné vytvoriť osobitný bezpečný priestor, napr: trezor na 

úschovu cenných vecí. 

 

(5) ZPS a DSS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy na osobnej karte 

prijímateľa. Vklady a výbery z vkladných knižiek sa zaznamenávajú do pokladničnej knihy 

zariadenia na základe príjmových a výdavkových dokladov..  

 

(8) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. 

 

(11)V prípade úmrtia prijímateľa sociálnej služby umiestneného v zariadení, zariadenie ihneď 

vyhotoví protokol o majetku prijímateľa a prihlási ho do dedičského konania. Zodpovedný 

pracovník v ZPS a DSS vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským konaním po zomrelých 

prijímateľoch sociálnej služby.. 

 

(16)Cenné veci prijímateľa sociálnej služby, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme 

zariadenie do úschovy na žiadosť zákonného zástupcu  prijímateľa. Bez žiadosti zákonného 

zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže zariadenie prevziať cenné veci do úschovy 

na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto 

cenných vecí. Vedúca zariadenia bez zbytočného odkladu o úschove upovedomí zákonného 

zástupcu prijímateľa.  

 

(17)Zariadenie raz za štvrťrok vykonáva inventarizáciu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek 

prevzatých do úschovy. 

 

(18)Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa 

sociálnej služby je = 0,05 Eur. 

 

 

Záujmová činnosť 

 

 

ZpS a DSS Štiavnik vykonáva a zabezpečuje záujmovú činnosť, pod čím sa rozumie kultúrna 

činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj 

schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. V rámci záujmovej činnosti sa tiež realizujú 

sociálne terapie s prijímateľmi sociálnej služby: muzikoterapia, biblioterapia, terapia hrou, 



činnostná terapia, ergoterapia a iné podľa možností zariadenia. 

 

 

ČL.10 

 

  

Úhrada za iné činnosti 

  

3. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať 

alebo vytvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych 

službách neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby, za predpokladu, že sa na ich 

poskytovaní prijímateľ s poskytovateľom dohodli. 

 

a, každý doprovod prijímateľa sociálnej služby do nemocnice, na vybavovanie 

súkromných a úradných záležitostí, s výnimkou úrazu, akútneho stavu, imobilných 

prijímateľov, prijímateľov zbavených svojprávnosti a držiteľov preukazu ZŤP alebo 

ZŤPS:                                                                

3 ,00 € 

 

b, poskytnutie služieb v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku 

pod vplyvom návykových látok/ alkohol a pod./. 

 

   pokuta 15 € + náhrada za spôsobenú škodu 

 

c, činnosť iného charakteru, ak sa prijímateľ s poskytovateľom na nich dohodli/ manikúra, 

pedikúra, kaderník, nákup potravín a iné/. 

 

   Podľa skutočných nákladov na činnosť 

 

e, mesačný poplatok za používanie vlastných elektrospotrebičov prijímateľa sociálnej 

služby 

 

 

 

 používanie vlastného TV                                                         

 2,- € 

 používanie vlastného rádia                                                       1,- € 

 používanie vlastnej chladnič ky alebo mikrovlnnej rúry                   3,50,- € 

 používanie  vlastného variča alebo varnej kanvice                     1,- € 

 

 

 

 

 



ČL.11 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

 

(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb a výpočte úhrad za poskytované sociálne služby v ZpS 

a DSS Štiavnik sa primerane použije zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 

zákona č. 50/2012 Z. z. , zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a Občiansky zákonník. Obec 

je oprávnená upraviť výšku úhrad v nadväznosti na zmeny ekonomicky oprávnených nákladov, a 

to zmenou tohto nariadenia.  

 

 

(2) Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo toto VZN na svojom zasadnutí dňa 15.06.2012 a 

nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia. 

 

(3) Návrh tohto VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli Obce Štiavnik dňa  

    29.05.2012. 

 

(1) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Štiavnik.  

(2) Neoddeliteľnou súčasťou VZN je príloha č. 1 

(3) Dňom účinnosti VZN č. 3/2012 zo dňa  30.06.2012  stráca účinnosť VZN č. 2/2011. 

 

 

 

ČL.12 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik uznesením  

č.  119/2012 zo dňa 15.06.2012 a nadobúda účinnosť dňa 30.06.2012. 

 

 

 

V Štiavniku, dňa 15.06.2012 

 

 

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

 Ing. Štefan Vároš 

starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č.1 

 

 

 

 

Obec Štiavnik č. 1350, 013 55 Štiavnik 

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych sluţieb  

CENNÍK poskytovaných sluţieb 

 

Tento cenník sa vydáva v súlade s VZN č. 3/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych sluţieb 

o spôsobe a výške úhrad za tieto sluţby v obci Štiavnik, schválené uznesením Obecného 

zastupiteľstva  Štiavnik, dňa:  

 

SLUŢBA         Cena v EUR 

Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 

celoročnej pobytovej forme :                    3,20 Eur 

 

Služba                    Cena v Eur 

Výška úhrady za stravovanie              

a) racionálna strava/ deň            5,20 € 

 

Výška úhrady za ubytovanie 

a) ubytovanie na lôžku/ deň             3, 50 € 

  

Výška úhrady za poskytované služby podľa VZN č.3  /2012- ďalšie činnosti 

Suma úhrady za utváranie podmienok na úschovu cenných vecí na deň na prijímateľa    

sociálnej služby je = 0,05 Eur. 

 

 

Výška úhrady za nadštandardné služby 

- každý doprovod do nemocnice, s výnimkou úrazu, akútneho stavu, imobilných prijímateľov,  

prijímateľov zbavených svojprávnosti a držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤPS: 3,00 € 

                                                                                                                            



-  používanie vlastného TV                                                                               

 2,00 €     

- používanie vlastného rádia                                                                              

 1,00 € 

- používanie vlastnej chladničky alebo mikrovlnnej rúry                                   

3,50 € 

- používanie  vlastného variča alebo varnej kanvice                                          

 1,00 € 

 

 Za odstránenie následkov v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia domáceho poriadku 

pod vplyvom alkoholu a podobne  15€ pokuta +  podľa skutočných nákladov na službu.   

 

Činnosť iného charakteru, ak sa prijímateľ s poskytovateľom na nich dohodli podľa skutočných 

nákladov na činnosť.                                                                                                                                         

 

 

Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 za sociálne služby poskytované Zariadením 

pre seniorov a Domovom sociálnych služieb Štiavnik, č. 764.  

 

 

Sociálna služba Forma pobytu EON na jedného klienta /mesiac 

ZPS a DSS Celoročný pobyt 660 € 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný  účet Obce  Štiavnik 

za rok  2011 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje: 

 

 

 
1   Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 

2   Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 

3.  Pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2011 

 

 

 

 

 

Prílohy: 
 

1.  Plnenie príjmov rozpočtu obce za rok 2011 

2.  Plnenie výdavkov rozpočtu obce za rok 2011 

3.  Výdavky v ZŠ a MŠ Štiavnik poskytnuté obcou Štiavnik 

 
 

 

 

 

 

Dôvodová správa: 

V zmysle § 16 zákona SNR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom 

hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. 

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo 

štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely 

tvorby peňaţných fondov pri usporiadaní prebytku obce z tohto prebytku vylučujú. Prebytok 

hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne 

ďalších peňaţných fondov a následne cez finančné operácie zapojený do príjmovej časti rozpočtu 

v nasledovnom rozpočtovom roku. 

O pouţití prebytku rozpočtu rozhodne obecné zastupiteľstvo do šiestich mesiacov po uplynutí 

rozpočtového roka. 

 

 



 

 

 

Úvod 
  

Základným nástrojom finančného hospodárenia Obce Štiavnik je rozpočet. Obec Štiavnik 

zostavila rozpočet na rok 2011, ktorý schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku v súlade 

s nasledovnými právnymi a internými normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové  východiská 

pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu: 

 

 so zákonom č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 so zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

      a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, 

ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia  

      a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie 

 so zákonom  č.564/2001 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 

    samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 so Zásadami rozpočtového hospodárenia Obce Štiavnik 

 s nariadením vlády č. 668/2004 Z.z  o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov 

v územnej samospráve 

 so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 so zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných  škôl, stredných škôl  

      a školských  zariadení v znení neskorších predpisov 

 so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 

Záverečný účet  Obce   Štiavnik  za rok 2011 je zároveň  aj Výročnou správou za rok 2011, 

ktorú je obec  povinná vypracovať v zmysle § 20 Zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, 

v znení neskorších predpisov. 

 

1. Rozpočet obce na rok 2011  
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku schválilo na svojom zasadnutí Programový rozpočet Obce 

Štiavnik na rok 2011 dňa 25.2.2011 uznesením ObZ č. 2  /2011, v ktorom vypracovala rozpočet 

v programovej štruktúre a predstavila predpokladaný  vývoj s konkrétnymi cieľmi a prioritami 

na rok 2011 s nezáväzným výhľadom na roky 2012 a 2013. 

 

V priebehu roka 2011 bolo prehodnocované napĺňanie rozpočtových príjmov  a výdavkov 

a priebeţne boli vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu 

rozpočtovými opatreniami: 



 

rozpočtové opatrenie  č. 1/2011-  uznesenie OZ  č. 19/2011 zo dňa 14.10.2011 

rozpočtové opatrenie  č. 2/2011 -  uznesenie OZ  č. 36/2011 zo dňa 25.11.2011 

. 

 

 

 

Po poslednej zmene bol rozpočet nasledovný : 

 

 

Beţné prijmi       2320529,65 

Kapitálové príjmy 14109,70 

Zostatok z pred.roku        190899 

Beţné výdavky        799453,68 

Kapitálové výdavky        825833 

Finanč. vyd. operácie 57232,72 

 

 

 

2. Údaje o plnení rozpočtu k 31. 12. 2011  
 

 

PLNENIE  ROZPOČTU OBCE ŠTIAVNIK ZA   ROK 2011 
 

 

Rekapitulácia plnenia rozpočtu obce celkom v Eurách 

 

Druh rozpočtu                  rozpočet               skutočnosť                   rozdiel 

 

Príjmy beţného rozpočtu       1955384,68          2320529,65              365145,00 

Výdavky beţného rozpočtu      464301,25           799453,68              335152,43 

Prebytok                       1491083,4           1521075,97               29992,57 

 

 

Príjmy kapitálového rozpočtu         0            14109,74                      14109,74 

Výdavky kapitálového rozpočtu       0           825833,00                    825833,00 

 

Príjmy finančných operácií            0           190859,00                    190859,00 

Výdavky finančných operácií          0            57232,72                      57232,72 

Prebytok                                           133626,28                    133626,28 

 



Celkom príjmy              1955384,68          2525498,39                    570113,71 

 

Celkom výdavky             464301,25          1682519,30                   1218218,15 

 

Prebytok roku 2011         1491083,43           842979,09                     648104,34 

 

 

 

Základná škola originálne kompetencie rozpočet   46589,00       skutočnosť    653771,32 

Materská škola,š.j. prenesené kompetencie           132450                          132450,00 

Súkromné centrum volného času            83364                           75028,00                       

  

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery : 

 

P.č. Poskytovateľ   Účel  

1. Krajský úrad pre CD a PK Stavebný úrad 

2. Obvodný úrad Ţilina Register evidencie obyvateľstva 

3. Krajský stavebný úrad Stavebný úrad 

4. Krajský školský úrad Školstvo 

5. Obvodný úrad  Ţilina Matrika 

6. ÚPSVaR  Ţilina Stravné,školské potreby 

7. OÚ ŢP Stavebný úrad 

8. OÚ Ţilina Sčítanie ľudí, domov, bytov 

9.  OÚ Ţilina Civilná obrana 

10. Recyklačný fond Odpadové hospodárstvo                      

11. Ministerstvo financií SR Dofinancovanie beţ.výdavkov obcí 

 Spolu 794 892,00 € 

 

Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v eurách 
 

 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 

1 955 384,00                2 525 498,39                     

 

 

Z toho: 



a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve  

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 825 466,- € z výnosu dane z príjmov boli 

k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 794 891,- €, čo predstavuje plnenie na  

96,29 %.  

b) Daň z nehnuteľností 

Z rozpočtovaných  43 969,- € bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 44 870,- €, čo je   102 

% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 22 568,- €, dane zo stavieb boli vo výške 22 

302,- €.                                               

d) Daň   za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  bola  rozpočtovaná  vo  výške 

48 500,- €,  príjem  bol 42 149,- € čo predstavuje 86,9 % plnenie. 

e) Daň za psa bola rozpočtovaná  vo výške 1 050,- €, príjem bol 1597,- €. 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v eurách  
 

Rozpočet na rok 2011 Skutočnosť k 31.12.2011 

464 301,- €           1218218,1- € 

 

V prílohe záverečného účtu je primeranou formou a spôsobom podrobne vysvetlené čerpanie 

rozpočtu príjmov, výdavkov aj finančných operácií.  Prehľad je doplnený finančnými výkazmi k 

31.12.2011. 

 

4.  Vysporiadanie  výsledku hospodárenia za rok 2011  
 

Schodok rozpočtového hospodárenia Obce Štiavnik  za rok 2011 - 17 572 €  

 

previesť do rezervného fondu                            0 €   

 

 

Predloţený návrh tvorby a pouţitia rezervného fondu je v súlade so zákonom. 

 

 

5. Tvorba a použitie sociálneho fondu 
 

Sociálny fond Suma € 

Počiatočný stav k 01. 01. 2011 2514 

Prírastok – povinný prídel do SF   754 

Konečný stav k 31. 12. 2011 3268 

 

 

6. Bilancia aktív a pasív 
 

 

Aktíva 

  



Názov PS k 01.01.2011 KS k 31.12 2011 

Neobeţný majetok spolu 3 938 338,00 € 4 761 675,00 € 

Z toho:   

dlhodobý hmotný majetok 

dlhodobý finančný majetok 

dlhodobý nehmotný majetok 

 

3 222 378,00 € 

   715 960,00 € 

              0,00 € 

 

4 045 715,00 € 

   715 960,00 € 

              0,00 €   

Obeţný majetok spolu 227 383,00 € 125 221,00 € 

Z toho:  

zúčtovanie transferov 

pohľadávky 

finančné účty 

    

      11 455,00 € 

        7 100,00 € 

    208 828,00 € 

 

     11 455,00 € 

     49 161,00 € 

     64 605,00 € 

Časové rozlíšenie 11 490,00 € 0,00 € 

Spolu: 4 177 211,00 € 4 886 896,00 € 

 

 

 

Pasíva  

 

 

 

 

 

 

 

Zo súvahového stavu vykázaného k 31,12.2011 vyplýva, ţe bilančná rovnováha je dodrţaná. 

Úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roku. 

Odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku obce k 31.12.2011. Inventarizačná 

komisia vykonala inventarizáciu majetku obce, odovzdala zápisy a inventúrne súpisy starostovi 

obce, ktorý po vyhodnotení doručených podkladov konštatoval, ţe pri fyzickej a dokladovej 

inventúre neboli zistené  inventarizačné rozdiely a stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku 

a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Bilancia obsahuje údaje o majetku, vlastnom 

imaní a záväzkoch. 

Obec čerpá údaje z účtovného výkazu súvaha 

 
 

7.  Prehľad o stave a vývoji dlhu 
 

 

Obec Štiavnik k 31.12.2011 eviduje  bankové úvery  zo ŠFRB  

 

- dlhodobé záväzky ŠFRB              847 885,00  € 

Spolu:                                            847 885,00  € 

 

Krátkodobé záväzky: 

-  voči dodávateľom:                                 599 629,00  €       

- voči zamestnancom                                   45 091,00  € 



Spolu:                                             644 420,00  €        

 

 

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011 
 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011, nakoľko 

obec Štiavnik nemá zriadené ţiadne príspevkové organizácie. 

  

 

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 
 

Obec Štiavnik v roku 2011 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

 

10.  Prehľad o poskytnutých zárukách  za rok 2011 

 
Obec Štiavnik v roku 2011 neposkytla ţiadne záruky. 

 

 

 

 

 

 
V Štiavniku 31.5.2012 

 

Vypracovala:  Mária Králiková, účtovníčka obce 

 

Schválil: Ing. Štefan Vároš, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

        Ing. Štefan Vároš  

          starosta obce 

 

 

 

 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 
Obce Štiavnik za rok 2011 

 



V súlade s ustanovením § 18 f, ods.1, písm. c/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

zmien a doplnkov  predkladám stanovisko k záverečnému účtu Obce Štiavnik za rok 2011. 

Predložené stanovisko je vypracované na základe predkladaného záverečného účtu,  

schváleného rozpočtu na rok 2011 a jeho úprav, materiálov predložených k následným finančným 

kontrolám a poznatkov z kontrolnej činnosti. 

 

1. SÚLAD ZÁVEREČNÉHO ÚČTU S PRÁVNYMI PREDPISMI 

 

Konštatujem, že Obec  Štiavnik  splnila zákonnú povinnosť v zmysle ustanovenia § 16 ods.1 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách„)  vypracovať  záverečný účet obce .  

 

Záverečný účet obce obsahuje všetky zákonom stanovené údaje v zmysle § 16 ods. 5 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Zároveň je podľa § 16, ods. 12 zákona o rozpočtových pravidlách splnená aj zákonom 

určená podmienka prerokovať návrh záverečného účtu  najneskôr do šiestich mesiacov po 

uplynutí rozpočtového roka. 

  

 Záverečný účet predstavuje usporiadanú sústavu ukazovateľov, ktoré charakterizujú výsledky 

ekonomickej činnosti obce za obdobie jedného roka a obsahuje výsledky rozpočtového 

hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov. Záverečný účet bol 

zverejnený podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, čiže zákonom stanovená lehota na jeho zverejnenie bola  splnená. 

 

Obec viedla účtovníctvo o stave a pohybe majetku, príjmoch a výdavkoch a o výsledku 

hospodárenia  podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ročná 

účtovná závierka podľa § 9, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien 

a doplnkov, ako aj podľa § 16, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách bude overená audítorom 

do konca roka 2012.  

  

Inventarizácia majetku, pohľadávok a záväzkov obce bola vykonaná podľa Príkazu starostu obce 

a  v súlade s § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
 

 Rozpočet Obce Štiavnik  pre rok 2011 bol vedený v súlade s metodikou jednotného 

triedenia príjmov a výdavkov /rozpočtová klasifikácia/, ustanovenej výnosom MF SR. Obec  

v súlade s ustanovením § 14, ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách viedla evidenciu 

o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Prehľad 

o schválených rozpočtových opatreniach sa pravidelne predkladal na rokovanie ObZ.  
 

2.  SCHVÁLENIE ROZPOČTU A JEHO ZMENY v priebehu roka 2011: 
 

Finančné hospodárenie obce sa riadilo rozpočtom,  ktorý  bol schválený uznesením  ObZ  č. 

2/2011 zo dňa  25. 02 .2011.                                                

 

 

Schválený rozpočet  obce bol nasledovne  upravený rozpočtovými opatreniami a to:  

rozpočtové opatrenie  č. 1/2011-  uznesenie OZ  č. 19/2011 zo dňa 14.10.2011 



rozpočtové opatrenie č. 2/2011 -  uznesenie OZ  č. 36/2011 zo dňa 25.11.2011 

 Uvedená  zmena rozpočtu bola vykonávaná  na základe potrieb obce a v súlade 

príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý určuje povinnosť v prípade 

potreby vykonať nevyhnutné zmeny v rozpočte.  
 

Rozpočet  po poslednej zmene v mene €: 
 

Bežné prijmi 2320529,65 

Kapitálové príjmy 14109,70 

Zostatok z pred.roku 190899 

Bežné výdavky 799453,68 

Kapitálové výdavky 825833 

Finanč. vyd. operácie 57232,72 

2.1 Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 – zost.  fin. Prostriedkov 64 605,00 €  

  

 Rozpočet obce bol zostavený v zmysle ustanovenia § 10 zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a jeho vnútorné členenie je v súlade s týmto zákonom. Obsahuje bežný 

a kapitálový rozpočet v členení na príjmy,  výdavky a finančné operácie.  

 V komentári záverečného účtu vypracovanom účtovníčkou obce je primeranou formou 

a spôsobom podrobne vysvetlené čerpanie rozpočtu príjmov, výdavkov aj finančných operácií.  

Prehľad je doplnený finančnými výkazmi k 31.12.2011. 

 

 
2.2 Údaje o plnení rozpočtu k 31. 12. 2011 – predložený materiál 

 

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje, podľa § 16, ods. 5, písm. a/ zákona o rozpočtových 

pravidlách,  údaje o plnení rozpočtu podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou. 

Údaje o plnení rozpočtu sú členené na:  

 bežné príjmy a bežné výdavky, 

 kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 

 finančné operácie. 

 
 

 

 

2.3. Vysporiadanie  výsledku hospodárenia za účtovné obdobie   roku  2011  

 

Schodok rozpočtového hospodárenia Obce Štiavnik  za rok 2011:              -17572 €   

 

Na základe uvedeného stav rezervného fondu k 31.12.2011 zostáva 0 €. 

 

Predložený návrh tvorby a použitia rezervného fondu je v súlade so zákonom. 

 

 
 

 



2.4. Tvorba a použitie sociálneho fondu 

 

Sociálny fond Suma € 

Počiatočný stav k 01. 01. 2011 2514 

Prírastok – povinný prídel do SF   754 

Konečný stav k 31. 12. 2011 3268 

 

2.5. Bilancia aktív a pasív 

Aktíva 

  

Názov PS k 01.01.2011 KS k 31.12 2011 

Neobežný majetok spolu 3 938 338,00 € 4 761 675,00 € 

Z toho:   

dlhodobý hmotný majetok 

dlhodobý finančný majetok 

dlhodobý nehmotný majetok 

 

3 222 378,00 € 

  715 960,00 € 

         0,00 € 

 

4 045 715,00 € 

  715 960,00 € 

         0,00 €   

Obežný majetok spolu   227 383,00 €   125 221,00 € 

Z toho:  

zúčtovanie transferov 

pohľadávky 

finančné účty 

    

      11 455,00 € 

       7 100,00 € 

    208 828,00 € 

 

     11 455,00 € 

     49 161,00 € 

     64 605,00 € 

Časové rozlíšenie      11 490,00 €           0,00 € 

Spolu:  4 177 211,00 €  4 886 896,00 € 
 

Pasíva  

 
 

 

 

 

2.6. Prehľad o stave a vývoji dlhu 

 

 

Obec Štiavnik k 31.12.2011 eviduje  bankové úvery  zo ŠFRB  
 

- dlhodobé záväzky ŠFRB              847 885,00  € 

Spolu:                                              847 885,00  € 

 

Krátkodobé záväzky: 

-  voči dodávateľom:                                      599 629,00 €       

- voči zamestnancom                                        45 091,00 € 

Spolu:                                                   644 420,00 €        

 

 
 

 



 

2.7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011 

 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011, nakoľko 

obec Štiavnik nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

  

2.8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec Štiavnik v roku 2011 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

2.9. Prehľad o poskytnutých zárukách  za rok 2011 

 
Obec Štiavnik v roku 2011 neposkytla žiadne záruky. 

 

3. ZÁVER 

 
     Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti podľa § 16 

ods. 5 tohto zákona. 

     S ohľadom na priaznivý stav  hospodárenia  možno konštatovať, že Obec Štiavnik 

vynakladala rozpočtované finančné prostriedky účelne a hospodárne. 

      

     Predložený záverečný účet Obce Štiavnik za rok 2011 odporúčam obecnému  

zastupiteľstvu  schváliť podľa  zákona  o rozpočtových  pravidlách  výrokom bez výhrad. 

 

 

 

V  Štiavniku 30. 05.  2012 

 

                                                          Jozefa Šipková 

                                                       hlavný kontrolór obce 

 



 

 

2.7. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011 

 

Záverečný účet neobsahuje údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2011, 

nakoľko obec Štiavnik nemá zriadené žiadne príspevkové organizácie. 

  

2.8. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 

 

Obec Štiavnik v roku 2011 nevykonávala podnikateľskú činnosť.  

 

2.9. Prehľad o poskytnutých zárukách  za rok 2011 

 
Obec Štiavnik v roku 2011 neposkytla žiadne záruky. 

 

3. ZÁVER 

 
     Návrh záverečného účtu je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje predpísané náležitosti podľa § 16 

ods. 5 tohto zákona. 

     S ohľadom na priaznivý stav  hospodárenia  možno konštatovať, že Obec Štiavnik 

vynakladala rozpočtované finančné prostriedky účelne a hospodárne. 

      

     Predložený záverečný účet Obce Štiavnik  za  rok  2011  odporúčam  obecnému  

zastupiteľstvu  schváliť podľa   zákona  o rozpočtových   pravidlách   výrokom 

bez výhrad. 

 

 

 

V  Štiavniku 30. 05.  2012 

 

                                                          Jozefa Šipková 

                                                                                        hlavný kontrolór obce 



Hlavný kontrolór Obce Štiavnik 

 

 

 

 

 

 
 

predkladá 
 

 

 

 

 

 

 

Obecnému zastupiteľstvu 

V Štiavniku 
 

 

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 

II. polrok 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Spracovala: 

Jozefa Šipková 

hlavný kontrolór obce 

 

 

V Štiavniku, 30. 05. 2012 
 



1. Návrh na uznesenie 

 

 

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní  predloženého materiálu: 

 

schvaľuje: 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Dôvodová správa 

 

V zmysle § 18 f, ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  je povinnosťou hlavného kontrolóra obce predložiť na schválenie   

obecnému zastupiteľstvu plán kontrolnej činnosti  1 krát za šesť mesiacov.  

  

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť obecného úradu a orgány 

samosprávy obce.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁN 

Kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012 schválený 

uznesením č.         /2012 
 

 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a internej smernice o kontrolnej činnosti ako aj v súlade so 

zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2012 zameraná na 

nasledovné činnosti: 

  

 

A.   Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2012 

 

1.    Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013. 

2.    Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2013. 

3.    Výkon konkrétnej kontroly  v   prípade, ak  o  to  požiada  obecné zastupiteľstvo, na        

       základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej                      

       činnosti.  

 

B.    Kontrolná činnosti na l1. polrok 2012 

 
1.    Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Štiavnik. 

2.    Kontrola účtovných a pokladničných dokladov obce 

3.    Kontrola stavu pohľadávok obce. 

 

 

C.     Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce Štiavnik  

 

1. Účasť na rokovaniach obce. 

2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec a podriadené organizácie  

    v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 

3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia starostu a obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo poveruje hlavného kontrolóra vykonávať kontroly v zmysle §12 ods. 3 

zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite. 

 

 

 

 

 

                                Jozefa Šipková 

                                                                                               hlavný kontrolór obce 

 

 

 

 

V Štiavniku 

Dátum 30. 05. 2012 



Správa o stave a hospodárení Pálenice Štiavnik s.r.o.  za rok 2011 
 
 

Pálenica Štiavnik s.r.o. v hodnotenom hospodárení roka 2011 vykonávala 

pestovateľské pálenie ovocia v období od 01.01.2011 – do 16.3.2011 a od 10.11.2011 do 

31.12.2011.  

 

Činnosť orgánov spoločnosti: 

 

Valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané v roku 2011 dvakrát. Na zasadnutí 

23.3.2011 bola schválená riadna účtovná uzávierka za rok 2010. V zmysle prijatého uznesenia 

č. 1/2011 bol zisk za predchádzajúce účtovné obdobie r. 2010 vo výške 206,53 EUR  

preúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých období. Hospodárenie roka 2010 bolo 

predmetom kontroly kontrolórky obce pani Šípkovej a audítora Ing. Majchráka. O výsledku 

kontrol bolo  informované  Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí. 

 Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané dňa 18.11.2011 za účelom 

odvolania konateľa spoločnosti Ing. Jozefa Chlebinu a voľby nového  konateľa spoločnosti, 

za ktorého bol zvolený v zmysle uznesenia č. 4/2011 František Červenec. Zmeny boli riadne 

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline prostredníctvom JUDr. Marcela 

Šmehýla, advokáta so sídlom v Žiline. 

 Za účelom schválenia výsledku hospodárenia za rok 2011 bolo zvolané valné 

zhromaždenie dňa 22.5.2012, ktorého sa zúčastnili obidvaja spoločníci a konateľ. Účtovná 

závierka bola schválená v celosti a bez výhrad a bolo prijaté unesenie č. 3/2012 zúčtovať 

výsledok hospodárenia – zisk vo výške  + 3 137,74 EUR na účet nerozdelený zisk minulých 

období. Zároveň predmetom rokovania bolo odsúhlasenie prác pred začatím novej sezóny 

2012 -2013. 

 

Údržba  a opravy  v pestovateľskej pálenici za rok 2011 

 

Základná údržba pred začatím sezóny pálenia bola zabezpečená Palkom Róbertom , 

odborná prehliadka a skúška bleskozvodov a elektrických zariadení bola realizovaná 

Vladimírom Harvancom. Pred začatím sezóny pálenia 2011 – 2012 bola zrealizovaná akcia na 

využitie zbytkového tepla. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Pavol Sabela, práce boli 

zrealizované živnostníkom Harvancom Štefanom z našej obce.  Celkový náklad na túto 



investíciu predstavoval výšku 3 603,15 EUR,  po zaradení do majetku je predmetom 

odpisovania na 20 rokov, pričom ročný odpis predstavuje výšku 180 EUR. 

 

Zamestnanci a mzdy 

 

V roku 2011 zamestnávala Pálenica Štiavnik, s.r.o. 4 kuričov a 1 THP pracovníka. 

Všetci zamestnanci pracovali na základe dohody o pracovnej činnosti. Mzdové náklady na 

práce vykonávané na dohody o PČ predstavovali 6 146,46 Eur. Odmena konateľom za rok 

2011 bola vyplatená spolu vo výške 647 Eur. 

V organizácii nebol v roku 2011 zaznamenaný žiaden pracovný úraz. 

Odborne spôsobilú osobu zodpovednú za proces pálenia vykonával Róbert Palko na základe 

platnej zmluvy o spolupráci z roku 2010, pričom dohodnutá cena za práce predstavuje výšku 

35 Eur za jeden deň pestovateľského pálenia. Náklad spojený s vedením pálenice za rok 2011 

je zúčtovaný vo  výške 4 355,00 Eur. 

 

Zhodnotenie celkového hospodárenia  pálenice  za rok 2011 

 

 Dosiahnuté výsledky hospodárenia za rok 2011 môžeme hodnotiť v jednotlivých 

ekonomických ukazovateľoch ako primerané  vplyvu hospodárskej situácií ovplyvňovanej 

finančnou a hospodárskou situáciou v Slovenskej republike.  

Poplatok spojený s výrobou 1 l.a. destilátu bol rovnaký ako v roku 2010 a predstavuje výšku  

8,16 Eur za 1 liter stopercentného liehu. Spotrebná daň tvorí 66 % z celkovej ceny. Výška 

poplatku za vypálenie, ktorá tvorí výnosy pálenice je vo výške 2,76 Eur na 1 l.a. 

Za hodnotené  obdobie bolo vyrobené  9 607,39 l. a pre 437 domácností, z toho pre 

279 domácností z obce Štiavnik.  

Celkové výnosy po odrátaní spotrebnej dane predstavujú výšku  26 531,84 EUR. 

Náklady boli na úrovni  22 644,81 EUR. Odvedená daň do štátneho rozpočtu bola vo výške 

746,37 Eur.   Dosiahnutý čistý zisk po zdanení je vo výške + 3 137,74 EUR. 

   
 
 
 
 
 
 
   



Náklady po 
zdanení 
 
   
účet číslo názov účtu EUR 

501 spotreba materiálu 1 777 
502 spotreba energie 1 310 
511 opravy kotlov a zariadenia 91 
512 cestovné 0 
513 Náklady na reprezentáciu, občerst. 0 
518 služby 10 205 
521 mzdové náklady 6 146 
523 odmeny štatutárovi 647 
524 zákonné sociálne poistenie 270 
527 Zákonné sociálne náklady - stravné 368 
531 Daň z motorových vozidiel 0 

532, 538 
Daň z nehnuteľnosti,  
ostatné dane a poplatky 190 

545 Ostatné pokuty, penále a úroky   
548 ostatné prevádzkové náklady 0 
551 Odpisy dlhodobého NM a HM 1 565 
568 Ostatné finančné náklady 76 
591 daň z príjmu z bežnej činnosti 749 

celkom náklady:   23 394 
 
Výnosy   

601 tržby za vlastné výrobky 26 516 
648 Ostatné prevádzkové výnosy 0 
662 úroky 16 
663 Kurzové zisky 0 

celkom výnosy   26 532 
 
 
   
Náklady celkom k 31.12.2011: 
  23 394  
Výnosy celkom k 31.12.2011: 
  26 532  

Výsledok z hospodárenia po zdanení: 
    +3 138 

 

 

Celkový objem vybraných tržieb bol  vo výške 78 396  EUR,  z toho odvedená spotrebná daň 

z liehu do štátneho rozpočtu predstavuje 51 880 EUR. 

 
 



Majetok Pestovateľskej pálenice k 31.12.2011 AKTÍVA     65 145 EUR 

z toho: 

dlhodobý hmotný majetok        16  460 EUR 

(hodnota budovy – oprávky,  zariadenie pre vyúžitiezbytkového tepla) 

finančné účty          47  467 EUR 

krátkodobé pohľadávky            1 197 EUR 

(zaplatené preddavky na el. energiu nezúčtované)  

časové rozlíšenie – náklady budúcich období krátkodobé             21 EUR 

 

Spolu vlastné imanie a záväzky k 31.12.2011 PASÍVA                 65 145 EUR 

z toho: 

základné imanie         27 783 EUR 

fondy zo zisku (základný rezervný fond)          1 705 EUR 

výsledok hospodárenia minulých rokov        12 975 EUR 

výsledok hospodárenia za účtovné obdobie        3 138 EUR 

záväzky            19 544 EUR 

(odvodové povinnosti voči štátu SD, DzP, DzoZČ, neuhradené faktúry) 

 

Na základe príkazu konateľa bola k 31.12.2011 vykonaná inventarizácia účtov, pričom komisia 

konštatovala, že inventarizáciou majetku a záväzkov neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. 

Riadna účtovná závierka bola 19.4.2012 odovzdaná na Obecný úrad a pozostávala z daňového 

priznania, účtovných výkazov súvahy a výkazu ziskov a strát a poznámok. 

 

 

V Štiavniku, 14.6.2012 

Vypracovala: Ing. Palková Anna 
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