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                                                            UZNESENIA 

 

zo  16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku, 

konaného dňa 26.09.2013 

 

 
 

Uznesenie č. 290/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje  

            zapisovateľku :    Kamilu Šutarovú 

            overovateľov zápisnice :  Bc. Františka Harciníka  a Jána Pobiaka 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr.  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,  Paed Dr.  Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  -   

 

 

Uznesenie č.291/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje  

 program 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Štiavniku: 
 

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. Správa starostu obce o plnení úloh z 15.riadneho  zasadnutia OZ. 

5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce k 30.6.2013. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2. 

7. Vnútorný predpis č.1/2013 pre vedenie účtovníctva. 

8. Vnútorný predpis č.2/2013 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. 

9. Zámena pozemkov pri  Jedlovine,  Štiavnik 

10. Verejné  osvetlenie - informácia  a  prejednanie ţiadosti fy. Accola, s.r.o. , Streţenice, 

Púchov. 

11. Zateplenie 20 b.j. Paţite - schválenie realizácie. 

12. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  7 b.j.  /Polyfunkčný dom/ 

13. Výstavba bytov na objekte Zingerov dom, bývalá zasadačka a Zdravotné stredisko. 

14. Ţiadosti občanov. 

15. Rôzne.  /Schválenie komisie na vyberanie poplatkov na miestnych hodoch  a  ďalšie./ 

      16.  Záver.    
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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,  Paed Dr.  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,  Paed Dr.  Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:   -                                           

ZDRŢ. HL.:   -   

 

 

                                                  

Uznesenie č. 292/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

          berie na vedomie  

informáciu starostu obce o plnení úloh z 15. riadneho zasadnutia OZ. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr.  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,  Paed Dr.  Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 293/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku prerokovalo Monitorovaciu správu o plnení Programového 

rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013 

a/   konštatuje    ţe Obec Štiavnik  

      splnila príjmy spolu vo výške  1 390 235,63 eur , čo je 59,2 %  z celkového rozpočtu a 

      výdavky  čerpala spolu vo výške 1 113 675,63 eur,  čo je 49,07 %  z celkového rozpočtu . 

b/   schvaľuje  

      predloţenú monitorovaciu správu. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr.  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,  Paed Dr.  Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 
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PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 294/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

berie na vedomie    

zmenu rozpočtu  v zmysle vnútorného predpisu obce Štiavnik 1/2012 akéo i ustanovenia § 14 

ods. 2 písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a to navýšenie beţných 

príjmov a výdavkov obce /granty a transfery, účelové prostriedky/. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 295/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje    

zmenu rozpočtu  vrátane programov a podprogramov rozpočtovým opatrením č. 2/2013 v zmysle 

 ustanovenia § 14 ods. 2 písm. c/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  podľa 

priloţeného návrhu: 

 

 

PRÍJMY 

Rozpočet 

na rok 

2013   

/pôvodný/ 

v € 

Rozpočet  

po  I. RO 

 

/21.06.2013/ 

OZ  

berie na 

vedomie   

v € 

OZ schvaľuje  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013  v € 

Rozpočet obce 

na rok 2013 po 

2. zmene  v € 

 

/09/2013/ 

Beţné príjmy 2 006 115 2 039 174,12  15 452,34  40 057,81 2 094 684,27 

Kapitálové príjmy      40 000      41 300,00         0           0      41 300,00 

Finančné operácie 

príjmové 

 

          300 

 

   267 008,34 

 

        0 

 

-19 209,30 

 

   247 799,04 

Príjmy spolu 2 046 415 2 347 482,46 15 452,34   20 848,51 2 383 783,31 
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VÝDAJE 

Rozpočet 

na rok 

2013  

/pôvodný/ 

v € 

Rozpočet  

po  I. RO 

 

/21.06.2013/ 

OZ  

berie na 

vedomie  

 v € 

OZ schvaľuje  

2. zmenu 

rozpočtu na 

rok 2013  v € 

Rozpočet obce 

na rok 2013 po 

2. zmene  v € 

 

/09/2013/ 

Beţné  výdavky 1 830 428 1 902 809,65   20 672,34    46 440,90 1 969 922,89 

Kapitálové  

výdavky 

     58 375 304 947,04     6 800,00      23 740,60     335 487,64 

Finančné operácie 

výdavkové 

 

     61 868 

 

  61 868 

 

         0 

 

  -23 200,00        

 

      38 668 

Výdavky spolu 1 950 671 2 269 624,69 27 472,34    46 981,50 2 344 078,53 

Plánované rozpočtové príjmy v roku 2013 vo výške 2 347 482,- eur  boli upravené na 

2 383 783,31 eur, 

Plánované rozpočtové výdavky v roku 2013 vo výške 2 269 625,- eur  boli upravené na 

 2 344 078,53 eur. 

Konečný rozpočet Obce Štiav nik po 2. Zmene v r. 2013 zostáva prebytkový vo výške  

39 704,78 eur. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 296/2013 

 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku 

berie na vedomie 

Vnútorný predpis č. 1/2013 pre vedenie účtovníctva. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   
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Uznesenie č. 297/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

berie na vedomie  

Vnútorný predpis č. 2/2013 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 298/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje  

zámenu pozemku parc.č. KNC 15/7 - zast. plocha o výmere 15 m2 za pozemok parc.č. KNC 

15/6 - zast. plocha o výmere 15 m2 v kat. úz. Štiavnik,  medzi Obcou Štiavnik a Palkom Filipom, 

Štiavnik 140 a Keblúškovou Alenou rod. Palkovou, bytča, Druţstevná 1083/11. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 299/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

berie na vedomie   

informáciu starostu obce o stave projektu „ Modernizácia verejného osvetlenia v obci Štiavnik“. 

  

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 300/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje   

realizáciu zateplenia 20 b.j. Štiavnik - Paţite, v súlade s projektom, z prostriedkov ŠFRB. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 301/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje   

zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu  / 7 b.j.  

v Polyfunkčnom  dome Štiavnik/. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Bc. Glonek Jozef,  Botčínec Štefan,  Bc. Harciník 

František,  Vároš Peter. 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  Ing. Buchtínec Štefan,  Červenec Vlastimil,  Fajbík Štefan,  Paed Dr. Hujo Peter,  

Pobiak Ján. 
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Uznesenie č. 302/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje     
 výstavbu bytov na budove Zingerov dom  s.č. 782 v kat. úz. Štiavnik.  

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,  Fajbík Štefan,  Bc. Glonek Jozef,  Bc. Harciník 

František,  Paed Dr. Hujo  Peter,  Vároš Peter. 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  Bavlna Jozef, Ing. Buchtínec Štefan,  Červenec Vlastimil,  Pobiak Ján. 

 

 

 

Uznesenie č. 303/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje     
 výstavbu bytov na budove bývalá zasadačka pri OcÚ  s.č. 765 v kat. úz. Štiavnik s tým, ţe sa 

zachová pôvodný tvar strechy.  

  

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   Mgr. Belková Mária,  Botčínec Štefan,  Fajbík Štefan,  Bc. Glonek Jozef,  Bc. Harciník 

František,  Paed Dr. Hujo  Peter,  Vároš Peter. 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  Bavlna Jozef, Ing. Buchtínec Štefan,  Červenec Vlastimil,  Pobiak Ján. 

 

 

 

Uznesenie č. 304/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

neschvaľuje     
 výstavbu bytov na budove Zdravotné stredisko  s.č. 165 v kat. úz. Štiavnik.  

  

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   Mgr. Belková Mária,  Bc. Glonek Jozef,  Bc. Harciník František. 

PROTI:  -                                                
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ZDRŢ. HL.:  Bavlna Jozef,  Botčínec Štefan,   Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec Vlastimil,  

Fajbík Štefan,   Paed Dr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

 

 

Uznesenie č. 305/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

neschvaľuje 

Ţiadosť Bc. Jozefa Hešu, bytom Štiavnik 86 o finančnú výpomoc na pohreb starého otca 

Celestína Heššu. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:  -  

PROTI:  -                                                

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

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

Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

 

 

Uznesenie č. 306/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

poveruje   

stavebnú komisiu preskúmať ţiadosť  Štefánie Kramářovej, bytom Štiavnik 90 o zaevidovanie 

prednostného práva na odkúpenie  pozemku parc. KNC 1299. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  - 

 

 

 

Uznesenie č. 307/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

 

berie na vedomie   
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Ţiadosť Ing. Pavla Kubaliaka, bytom Štiavnik 612 o osadenie cestného zrkadla na hlavnú cestu 

pri výjazde z Jastrabia a riešená bude v rámci kompetencie starostu obce.   

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 308/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

neschvaľuje    

Ţiadosť Štefana Fajbíka, bytom Veľké Chlievany 36,   o osadenie verejného osvetlenia pri 

rodinnom dome s.č. 574 v lokalite Bariny.  

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   - 

PROTI:  -                                                

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

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

Peter,  Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

 

 

 

Uznesenie č. 309/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

neschvaľuje    

Ţiadosť  Janky Zajacovej, bytom Hvozdnica o finančnú výpomoc na operáciu syna Alexa. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

HLASOVANIE: 

ZA:   Botčínec Štefan,   Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.: Bavlna Jozef,  Mgr. Belková Mária,  Ing. Štefan Buchtínec,  Červenec Vlastimil,  

Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján.   



                                                                                               Príloha č. 1 

                                                                                                                  k zápisnici zo 16. riadneho zasadnutia  

                                                                                                                  OZ v Štiavniku, zo dňa 26.09.2013 

10 

 

Uznesenie č. 310/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

berie na vedomie    

ţiadosť občanov ulice Liškovce o opravu ulice novým asfaltovým kobercom s tým, ţe sa bude  

riešiť na budúci rok, ak sa nebude robiť kanalizácia. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  

Pobiak Ján,  Vároš Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:   

 

 

 

Uznesenie č. 311/2013 
 

Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku  

schvaľuje    

poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi na zakúpenie uhlia vo výške 300,- eur pre 

ţiadateľku Annu Boborovú, bytom Štiavnik 892. 

 

Prítomní poslanci OZ: 

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

Vlastimil,  Fajbík Štefan,   Bc. Glonek Jozef,  Bc. František Harciník,  Paed Dr. 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,  Paed Dr. Hujo  Peter,  Pobiak Ján,  Vároš 

Peter . 

PROTI:  -                                                

ZDRŢ. HL.:  Červenec Vlastimil 

 

V Štiavniku, 26.09. 2013 

 

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

                                                                                        Ing. Štefan Vároš    

                                                                                            starosta obce 

 

 

Overovatelia:         Bc. František Harciník  .................... 

 

                               Ján Pobiak                     .................... 



                                                              Príloha č. 2  
                                                                                                                      k zápisnici  zo 16. riadneho  

                                                                                                                      zasadnutia   OZ v Štiavniku                                                                                 

                                                                                                                      dňa 26.09.2013                                                                                                                                                
 

 

PREZENČNÁ LISTINA 
 

zo  16. riadneho  zasadnutia  Obecného zastupiteľstva obce Štiavnik,  

konaného dňa  26. 09. 2013 
    _____________________________________________________ 

 

 

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

                

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

 

                3. BOČINEC  Štefan                        .................................... 

  

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

               

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

 

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

             

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

 

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

             

                9. Paed Dr. HUJO  Peter                  .................................... 

 

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

       

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

           

 

     

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

 

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

 

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

 

Ekonómka obce :  Edita Mištriková               ......................................         



OBEC   ŠTIAVNIK 
Obecný úrad Štiavnik 

013 55  Štiavnik 1350 

___________________________________________________________________________ 

 

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

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

Fax :       041 5583023                                                                                                                 013 55  Štiavnik 1350 

E-mail :  ocu@stiavnik.sk 

 

     

                                                                                                                           Príloha č. 3                                                                                    
                                                                                                                   k zápisnici z 16. riadneho                                                                                                                        

                                                                                                                            zasadnutia OZ v Štiavniku, 

                                                                                                                            dňa 26.09..2013  
 

                                                                                                                          

    

                                                                                                                                                                                                                                    

 Vaša zn.:                          Naša zn.:                         Vybavuje:                               Dňa:   Štiavnik 

                                959/2013               Šutarová                      16.09.2013   

    

     

Vec:  

P O Z V Á N K A 
 

     Pozývame Vás na 16. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Štiavniku, ktoré sa 

uskutoční dňa 26. septembra  2013  / t.j. vo štvrtok /  chata  Bariny  so stretnutím  pred 

Obecným úradom o 17,00 hod. 
 

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. Správa starostu obce o plnení úloh z 15.riadneho  zasadnutia OZ. 

5. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce k 30.6.2013. 

6. Rozpočtové opatrenie č. 2. 

7. Vnútorný predpis č.1/2013 pre vedenie účtovníctva. 

8. Vnútorný predpis č.2/2013 pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné 

operácie. 

9. Zámena pozemkov pri  Jedlovine,  Štiavnik 

10. Verejné  osvetlenie - informácia  a  prejednanie ţiadosti fy. Accola, s.r.o. , Streţenice, 

Púchov. 

11. Zateplenie 20 b.j. Paţite - schválenie realizácie. 

12. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve  7 b.j.  /Polyfunkčný dom/ 

13. Výstavba bytov na objekte Zingerov dom, bývalá zasadačka a Zdravotné stredisko. 

14. Ţiadosti občanov. 

15. Rôzne.  /Schválenie komisie na vyberanie poplatkov na miestnych hodoch  a  ďalšie./ 

      16.  Záver.    

                 

                                                                                                                                         

                                                                                     Ing. Štefan Vároš 

                                                                                        starosta obce 

       

Vyvesené:  18.09.2013 

Zvesené :    27.09.2013 



 
 

Obec   Š T I A V N I K 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOROVACIA SPRÁVA 
k programovému rozpočtu Obce ŠTIAVNIK 

k 30.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Spracovala: Mgr. Edita Mištriková 
 
 
August 2013 
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          Uznesenie  č. 293/2013 Obecného zastupiteľstva Štiavnik: 
 
 
          Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku na svojom zasadnutí dňa 26.09.2013 prerokovalo   
          Monitorovaciu správu o plnení Programového rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013 
 

a) k o n š t a t u j e ,    že Obec Štiavnik: 
 splnilo príjmy spolu vo výške 1 390 235,63 €, čo je 59,2 % z celkového rozpočtu  
 a výdavky čerpalo spolu vo výške 1 113 675,63 €, čo je 49,07 % z celkového 

rozpočtu. 
 

b) predloženú monitorovaciu správu   s c h v a ľ u j e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013 

 
 
 

     Rozpočet obce, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z.Z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Pri zostavovaní 
a spracovávaní východísk rozpočtu obce na rok 2013 bol uplatnený systém programového 
rozpočtovania výdavkov obce. 
 
     Monitorovanie je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov 
programu počas celého obdobia jeho realizácie. Ide o porovnávanie očakávaných hodnôt 
stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných 
výdavkov na plnenie programov so skutočnosťou.  
 
     Obecné zastupiteľstvo Štiavnik uznesením č. 202/2012 zo dňa 14.12.2012 schválilo 
Programový rozpočet obce Štiavnik pre rok 2013 a jeho prvá zmena bola schválená dňa 
21.06.2013 uzneseniami Obecného zastupiteľstva Štiavnik  č. 257 a 258/2013. 
 
      Príjmová časť rozpočtu bola plnená na 59,2 %, výdavková na 49,07 %   
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       PRÍJMY – tabuľková časť:      
PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2013           Schválený rozpočet Plnenie rozpočtu 

OBCE    Š T I A V N I K                             v €      k 30.06.2013 
  na zač. obd. po 1. úprave v € v % 

ROZPOČET SPOLU 2 046 415 2 347 481,96 1 390 235,63 59,2 
         

BEŽNÉ PRÍJMY: 2 006 115,00 2 039 173,62 1 140 032,40 55,9 
1. Daňové príjmy 890 785 891 016,97 487 622,19 54,7 

111 003   - výnos DzP z DÚ 771 045,00 771 045,00 427 731,23 55,5 
121 001 a  002 daň z nehnuteľností 46 400,00 46 631,97 19 123,76 41,0 
133 001   - daň za psa 1 330,00 1 330,00 897,69 67,5 
133 006   - daň za ubytovanie 50,00 50,00 49,50 99,0 
133 013   - poplatok za tuhý komunálny odpad     71 960,00 71 960,00 39 820,01 55,3 

2. Nedaňové príjmy 299618 301 029,65 171 354,99 56,9 
211 004   - dopravné práce 20 000,00 20 000,00 8 791,89 44,0 
212 002   - prenájom pozemkov   4 600,00 4 600,00 1 006,30 21,9 
212 003   - nájom nebytové priestory   22 058,00 22 058,00 9 039,53 41,0 
212 003   - nájom byty     102 444,00 102 444,00 50 938,02 49,7 
221 004   - správne poplatky     3 000,00 3 000,00 3 983,00 132,8 

223001    - iné poplatky a služby   4 200,00 4 200,00 1 491,52 35,5 
223 001   - príjem za sklo, plasty, elektroodpad 7 000,00 7 000,00 1 599,63 22,9 
223 001   - príjem z úhrad v Domove dôchodcov 85 680,00 85 680,00 35 613,84 41,6 
223 002   - poplatok v MŠ     1 300,00 1 300,00 49,98 3,8 
223 003   - poplatok za stravné v ŠJ   15 000,00 15 000,00 12 860,18 85,7 
229 001   - poplatok za vypúšťanie odp.vôd 23 000,00 23 000,00 3 793,50 16,5 
229 005   - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 286,00 285,50 83,00 29,1 

242   - úroky z vkladov     50,00 50,00 22,79 45,6 
292 012  - prímy z dobropisov   0,00 0,00 20 848,51   
292 017  - vratky     0,00 0,00 19 433,00   

292 019   - príjmy z refundácie nákladov   11 000,00 12 412,15 1 800,30 14,5 
3. Tuzemské bežné granty a transfery 815712 847 127,00 481 055,22 56,8 
312 001     - MDVaRR SR: dotácia na opr.ciest 0,00 7 726,74 7 726,74 100,0 
312 001   - MF SR: dotácia na region.školstvo 0,00 10 668,00 5 334,00 50,0 
312 001   - UPSVaR: dot. stravné a hm.núdza 8507,00 8 507,00 5 342,20 62,8 
312 001  - UPSVaR: aktivačné práce   70000,00 70 000,00 43 628,94 62,3 
00 312 012  - základná škola     639304,00 652 220,00 332 869,70 51,0 
01 312 012  - register obyvateľstva   1355,00 1 342,77 1 007,10 75,0 
01 312 012  - životné prostredie     444,00 426,97 426,97 100,0 
01 312 012  - matrika     5775,00 5 848,90 2 935,40 50,2 
01 312 012  - cestovné     8200,00 8 200,00 0,00 0,0 
01 312 012  - krajský úrad, cesty   215,00 215,25 0,00 0,0 
01 312 012  - stavebný úrad     3818,00 3 784,17 3 784,17 100,0 
01 312 012  - skladník CO     94,00 187,20 0,00 0,0 
01 312 012  - zo ŠR - pre DSS Štiavnik   78000,00 78 000,00 78 000,00 100,0 

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:       40 000 41 300,00 1300 3,1 
231 -  z predaja hm.majetku (autobus)     0 1 300,00 1300,00 100,0 
341       - rekonštrukcia ZŠ     40 000,00 40 000,00 0 0,0 

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE                          300 267 008,34 248 903 0,0 
411 009 Úver zo ŠFRB na nadst.BD1070 0 116 699,04 116 699,04 100,0 
411 005 Od fyzickej osoby (splácanie) 300,00 300,00 1 404,19 468,1 
453 Zostatok dotácií z predch. obd. 0 19 209,30   0,0 
454 001 Použitie prostr. z rezervn.fondu   130 800,00 130 800,00 100,0 
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PRÍJMOVÁ ČASŤ (textová časť) 

plnenia rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013 
___________________________________________ 

 
 
 
 
  V texte uvádzam:      

výšku rozpočtovaných prostriedkov po 1. úprave  / skutočné plnenie   / % plnenia 
 
 
 

PRÍJMY SPOLU                                         2 347 482    € /  1 390 235,63 € /  59,2 % 
 
 
 
 
BEŽNÉ PRÍJMY                                       2 039 173,62 €  /  1 140 032,40 €/  55,9 % 
 
 
Výnos dane z príjmu fyzických osôb                     771 045,00 € /  427 731,23 € / 55,5 % 
     Zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
bol určený na financovanie samosprávnych funkcií zo ŠR podiel na výnose dane z príjmov 
fyzických osôb. Výnos tejto dane nám poukazuje Daňový úrad Bytča mesačne, ktoré ustanovila 
vláda SR svojím nariadením. 
     Plnenie príjmov k 30.06.2013 je mierne nad pôvodne očakávanou hranicou. Keďže MF SR 
zverejnilo novú prognózu podielových daní pre rok 2013, rozpočtovým opatrením sa upraví výška 
tejto príjmovej položky. 
 
1. Miestne dane a poplatok 
 
1.1 Daň z nehnuteľností                                                   46 631,97 €  /      19 123,76 €  /   41,0 % 
     Daň z nehnuteľností je plnená k 30.06.2013 na 41 %. Nižšie percento plnenia je spôsobené 
tým, že daň z nehnuteľností sa začala v roku 2013 vyberať až od mája 2013 a daňovníci majú 
právo ju uhradiť v priebehu celého roka.  
 
1.2 Daň za psa                                                                          1 330 €  /          897,69 €  /   67,5 % 
     Daň za psa je v zmysle prijatého VZN obce stanovená vo výške 3,31/rok. Vyššie ako  50 % 
plnenie v tejto príjmovej položke je dané tým, že väčšina daňovníkov si splnila svoju povinnosť 
splatnosti tejto dane naraz pri platení dane z nehnuteľností. 
 
1.3 Daň za ubytovanie                                                                    50 €  /            49,5 €    /   99 % 
    Daň za ubytovanie je plnená na 99 %. V prvom polroku 2013 pribudol nový daňovník a to Lesné 
spoločenstvo, s.r.o. Štiavnik. 
 
1.4 Poplatok za tuhý komunálny odpad                                 71 960 €   /    39 820,01 €   / 55,3 % 
     Príjem z poplatku za tuhý komunálny odpad je na úrovni polročného plnenia. 
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2. Nedaňové príjmy                                          301 029,65 € / 171 354,99 € / 56,9 % 
 
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 
 
2.1. Dopravné práce                                                                   20 000 €  /  8 791,89 €  /  44,0 %  
    Obec zabezpečuje pre svojich občanov v prípade potreby dopravné práce, a to vozidlami Liaz, 
UNC, autobus a najmä V3S (fekálne vozidlo). Príjem v tejto oblasti  bol do 30.06.2012 naplnený 
na 44,0 %. 
 
2.2 Prenájom pozemkov                                                              4 600 €  /   1 006,30 € /  21,9 % 
2.3 Nájom nebytové priestory                                                   22 058 €  /   9 039,53 € /  41,0 %  
2.4 Nájom byty                                                                          102 444 €  / 50 938,02 € /  49,7 % 
     Príjmy z vlastníctva majetku vychádzajú z uzatvorených nájomných zmlúv. Plnenie pri 
nájomnom za prenajaté obecné pozemky na podnikanie (314,60 €), za pozemky pod garážami (96 €), 
cintorínske poplatky (595,70 €) , pri nebytových priestoroch ide o prenájmy priestorov najmä 
v ObZS, ale aj o iné nebytové priestory určené na podnikanie. Pri nájomnom za obecné byty – 
príjem bol naplnený na 49,7 %.  
Obec prenajíma obecné byty v 4 bytových domoch a príjem za jednotlivé bytové domy bol 
nasledovný:   BD Štiavnik 1070 (školská bytovka).......   2 026,32 € 
                      BD Štiavnik 1310 (pri Materskej škole)..  10 417,89 € 
                      BD Štiavnik 1330 (40 b.j.) .....................  21 582,27 € 
                      BD Štiavnik 1340 (20 b.j.) .....................  16 911,54 €. 
 
Administratívne a iné poplatky a platby 
 
2.5 Správne poplatky                                                                   3 000 €  /    3 983,00 € / 132,8 % 
     Správne poplatky platia fyzické a právnické osoby v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych 
poplatkoch v znení neskorších predpisov. Ide hlavne o príjem za osvedčovanie podpisov a listín, 
za potvrdenia o trvalom pobyte, za pridelenie súpisného čísla, za správne konanie na stavebnom 
úrade, za rybárske lístky. Tento príjem je závislý od potrieb občanov.   
 
2.6 Iné poplatky a služby                                                             4 200 €  /   1 491,52 € /   35,5 % 
     V tomto bode je zahrnutý príjem za službu - odvysielanie relácií v obecnom rozhlase ( 1240 €), 
poskytnutie kopírovacích služieb (2,60 €), platenie vodného BD 163 (68,42 €), poplatok za 
používanie ihriska s umelou trávou (135,50 €) a CVČ (45 €). 
 
2.7 Za predaj skla, plastov a elektroodpadu                               7 000 € /  1 599,63 € /    22,9 % 
    Obec v prvom polroku 2013 získala za predaj skla 522,50 €, za predaj elektroodpadu 187,50 € 
a za predaj plastov a tetrapakov  889,63 €.  
 
2.8 Príjem z úhrad klientov v Domove sociálnych služieb     85 680 €  /  35 613,84 € /  41,6 % 
    Domov sociálnych služieb poskytuje svoje služby 20 klientom. Jeho plnenie závisí od stavu 
naplnenosti domova. Zodpovedá približne polročnému plneniu.  
 
2.9 Poplatok v MŠ a za stravné v školskej jedálni                  16 300 €  /  12 910,16 € /  79,2 % 
    Príjem ZŠ s MŠ Štiavnik – z toho za stravné (12 860,18 €). 
 
2.10 Poplatok za vypúšťanie odpadových vôd                        23 000 € /    3 793,50 € /  16,5 % 
     Nižšie plnenie tejto príjmovej položky je spôsobené tým, že uvedený poplatok sa začal vyberať 
v júni 2013. 
 
2.11 Poplatok za znečisťovanie ovzdušia                                     286 € /         83,00 € /   29,1 % 
     Väčšina platobných výmerov odišla povinným osobám až v druhom polroku 2013, preto je do 
konca rozpočtového roka 2013 predpoklad naplnenia tejto položky. 
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2.12  Úroky z vkladov                                                                          50 € /         22,79 € /   45,6 % 
     Príjmovú položku tvorí príjem z úrokov v banke OcU (20,08 €) a ZŠ (2,71 €). 
 
2.13  Dobropisy                                                                                     0 € /   20 848,51 € /     - - 
     Príjmová položka zahŕňa najmä preplatky z ročných vyúčtovaní od dodávateľov na energiách – 
z toho len za plyn (18 297,24 €). 
 
2.14  Vratky (napr. dotácií)                                                                   0 € /  19 433,00 € /     - - 
     Ide o zapojenie nespotrebovaných dotácií z roku 2012 do rozpočtu obce. Dotácia na činnosť 
ZŠ (17929,30 €), dotácia DSS (1280 €), ale aj vrátenie poistného z VšZP (223,70 €) 
 
2.15 Príjmy z refundácie nákladov                                        12 412,15 € /    1 800,30 € /  14,5 % 
     Príjmy z refundácie nákladov sa naplnili iba na  14,5 %. Podstatnú ich časť tvorí refundácia 
nákladov obcí, ktorým naša obec zabezpečuje separovaný zber. V 1.polroku 2013 neboli 
fakturované refundácie. 
Skutočné plnenie zahŕňa refundáciu nákladov spojených s poskytovanými službami pri bytoch 
v súkromnej vlastníctve (388,15 €)  a úhrady UPSVaR pre osobitného príjemcu (1412,15 €).  
 
         
 3. Tuzemské bežné granty a transfery          847 127,00 € / 481 055,22 € / 56,8 % 
 
  
3.1  Dotácia na opravu ciest                                                     7 726,74 € /     7 726,74 €/ 100    %  
3.2  Dotácia na regionálne školstvo                                      10 668,00 € /     5 334,00 €/   50    %  
3.3  UPSVaR: dotácia na stravné a hm.núdza                        8 507,00 € /     5 342,00 €/   62,8 % 
3.4  UPSVaR: aktivačné práce a protipovodň.opatr.           70 000,00 € /   43 628,94 €/   62,3 % 
3.5  Základná škola                                                               652 220,00 € / 332 869,70 €/   51    % 
3.6  Register obyvateľstva                                                        1 342,77 € /     1 007,10 €/  75    % 
3.7  Životné prostredie                                                                 426,97 € /        426,97 €/ 100   % 
3.8  Matrika                                                                                 5 848,90 € /     2 935,40 €/  50,2 % 
3.9  Nenormatívne prostriedky – cestovné žiakov                 8 200,00 € /             0    € /     0   % 
3.10 Na miestne komunikácie                                                  215,25 €/              0    € /     0   % 
3.11 Stavebný úrad                                                                3 784,17 € /    3 784,17 € /  100  % 
3.12 Skladník CO                                                                      187,20  € /             0 €    /     0   % 
3.13 Pre DSS Štiavnik                                                          78 000,00 € /  78 000,00 €  / 100   % 
  
 
    
  KAPITÁLOVÉ PRÍJMY                                       41 300 €     /      1300      € /  3,1 % 
   
Kapitálový príjem vo výške 1300 € predstavuje príjem za predaj hmotného majetku obce.  
 
 
  PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE                267 008,34 € / 248 903,23 €/ 93,2 % 
 
1. Úver zo ŠFRB na nadst. BD 1070                                       116 699,04 €/ 116 699,04 €/ 100 % 
2. Splácanie – od fyzických osôb                                                  300,00 €/     1 404,19 €/ 468 %  
3. Zostatok dotácií z predch. obd.                                            19 209,30 €/             0       /     0 %  
4. Zapojenie rezervného fondu                                               130 800,00 €/ 130 800,00 €/ 100 %  
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VÝDAVKOVÁ ČASŤ 
čerpania rozpočtu obce Štiavnik k 30.06.2013 

                                        _______________________________________ 
 
 
 

- tabuľková časť: čerpanie rozpočtu podľa programov, podprogramov a prvkov 
 

- textová časť:  detto s komentárom k čerpaniu 
 
     Obec Štiavnik za 1. polrok 2013 čerpala výdavky vo výške 1 113 340,26 €, čo predstavuje 
     49 % z celkového ročného rozpočtu obce na rok 2013. 

 
 

1) tabuľková časť: 
 

  Schválený      Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013   
Program/ Podprogram/ Prvok rozpočet         % 

  
na rok 
2013 Bežné Kapitál. Finančné   čerp. 

  
(vrátanie 
1.RO) výdavky výdavky operácie SPOLU   

      

ROZPOČET SPOLU 2 269 624,12 823 187,93 270 904,07 19 248,26 1 113 675,63 49,1 
      
Program 1:                            
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT 
a KONTROLA 301 078,00 77 360,40 116 264,44 0,00 193 624,84 64,3 

Podprogram: 1.1: Riadenie obce 111 900,00 4 328,65 116 264,44 0,00 120 593,09 107,8 
Prvok 1.1.1: Výkon. riadenie obecného úradu 2 650 1537,94 0,00 0,00 1537,94 58,0 
Prvok 1.1.2: Strategické plánovanie a projekty 99 000 0,00 116264,44 0,00 116264,44 117,4 
Prvok 1.1.3: Kontrolná činnosť 8 750 2790,71 0,00 0,00 2790,71 31,9 
Prvok 1.1.4: Audit 1 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Podprogr.1.2:  Činnosť volených orgánov 
obce 5 200,00 4 825,95 0,00 0,00 4 825,95 92,8 
Podprogram 1.3: Činnosť obecného 
úradu 182 228,00 67 546,46 0,00 0,00 67 546,46 37,1 
Prvok 1.3.1: Výkon administratívy 163 478,00 60 578,09 0 0 60578,09 37,1 
Prvok 1.3.2: Vzdelávanie zamestnancov 1 400,00 247,30 0 0 247,30 17,7 
Prvok 1.3.3: Prevádzka budovy obecn. úradu 11 250,00 3 191,36 0 0 3191,36 28,4 
Prvok 1.3.4: Autodoprava 6 100,00 3 529,71 0 0 3529,71 57,9 
Podprogram 1.4:                                           
Členstvo v organizáciách a v združeniach 750,00 400,00 0,00 0,00 400,00 53,3 

Podprogr.1.5:  Propagácia a prezentácia obce 1 000,00 259,34 0,00 0,00 259,34 25,9 
            

Program 2: SLUŽBY OBČANOM 52 564,26 23 005,29 1 540,60 0,00 24 545,89 46,7 
Podprogr. 2.1: Administratívne služby 
obce                                    22 475,26 7 775,62 0,00 0,00 7 775,62 34,6 
Prvok 2.1.1: Matrika a register obyvateľov 14 079,67 5666,39 0 0 5666,39 40,2 
Prvok 2.1.2: Stavebný úrad 7 566,17 2093,93 0 0 2093,93 27,7 
Prvok 2.1.3: Ostatné prenesené kompetencie 829,42 15,30 0 0 15,30 1,8 
Podprogr. 2.2: Občianske obrady, 
spoločenské udalosti a jubileá 4 800,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 52,08 
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  Schválený      Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013   
Program/ Podprogram/ Prvok rozpočet         % 

  
na rok 
2013 Bežné Kapitál. Finančné   čerp. 

  
(vrátanie 
1.RO) výdavky výdavky operácie SPOLU   

       

Podprogram 2.3:    Komunikácia s občanmi 4 089,00 2 220,58 0 0 2 220,58 54,3 
Prvok 2.3.1: Obecné noviny 1 000,00 55,50 0 0 55,50 5,55 
Prvok 2.3.2: Obecný rozhlas 1 000,00 307,93 0 0 307,93 30,79 
Prvok 2.3.3: Web stránka obce 2 089,00 1 857,15 0 0 1 857,15 88,9 

Podprogram 2.4:Cintorínske a pohrebné služby 1 200,00 503,29 0 
0 

503,29 41,9 

Podprogram 2.5:  Zdravotné stredisko 20 000,00 10 005,80 1 540,60 
0 

11 546,40 57,7 
              

Program 3: BEZPEČNOSŤ  23 219 7 920 0 0 7 920 34,1 
      

Program 4: KOMUNIKÁCIE 317 142,86 106 334,04 10 200,00 0,00 116 534,04 36,7 

Podprogram 4.1:  Pozemné komunikácie 174 042,86 58 609 0 0 58 608,62 33,7 
Prvok 4.1.1: Bežná údržba 151 814,74 36 335,89 0 0 36 335,89   
Prvok 4.1.2: Zimná údržba 22 228,12 22 272,73 0 0 22 272,73   

Podprogram 4.2: Autodoprava 143 100,00 47 725,42 10 200 0 57 925,42 40,5 
            
Program 5: ODPADOVÉ 
HOSPODÁRSTVO 129 940,00 69 759,36 21 600,00 0,00 91 359,36 70,3 

Podprogram 5.1: Zber a odvoz odpadu 103 600,00 53 645,73 21 600,00 0 75 245,73 72,6 

Podprogram 5.2: Nakladanie s odpad. vodami 26 340,00 16 113,63 0 0 16 113,63 61,2 
             

Program 6: PROSTREDIE PRE ŽIVOT 107 160,00 55 917,58 0,00 0,00 55 917,58 52,2 

Podprogram 6.1:  Verejné priestranstvá 80 000,00 48 839,04 0 0 48 839,04 61,0 

Podprogram 6.2:  Verejné osvetlenie 25 160,00 7 069,54 0 0 7 069,54 28,1 

Podprogram 6.3:  Vodné zdroje v obci 2 000,00 9,00 0 0 9,00 0,5 
           
Program 7:         BÝVANIE                      
(BV 27 210 + KV 145 874 +FO 49 651) 222 735 24 716,77 121 299,03 14 037,19 160 052,99 71,9 
       

Program 8:        ŠPORT 20 950 12 070,1 0 0 12 070,09 57,6 

Podprogram 8.1:   Grantová podpora športu 20 650 12 066,24 0 0 12 066,24 58,4 

Podprogram 8.2:   Obecné športoviská 300 3,85 0 0 3,85 1,3 
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  Schválený      Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013   
Program/ Podprogram/ Prvok rozpočet         % 

  
na rok 
2013 Bežné Kapitál. Finančné   čerp. 

  
(vrátanie 
1.RO) výdavky výdavky operácie SPOLU   

       

Program 9:        VZDELÁVANIE 899 468,00 379 088,79 0,00 0,00 379 088,79 42,1 

Podprogram 9.1: Materská škola 119 243,00 41 367,86 0 0 41 367,86 34,7 

Podprogram  9.2: Školská jedáleň 61 000,00 25 895,12 0 0 25 895,12 42,5 

Podprogram 9.3:  Základná škola  673 399,00 281 412,32 0 0 281 412,32 41,8 

Podprogr. 9.4: Súkrom.centrum voľného času 45 826,00 30 413,49 0 0 30 413,49 66,4 
            

Program 10:     SOCIÁLNE SLUŽBY 184 267,00 64 386,87 0,00 5 211,07 69 597,94 37,8 
Podprogram 10.1: Domov dôchodcov                     
(BV 161.438 + KV 5 200+ FO 12.217) 178 855,00 62 325,61 0,00 5 211,07 67 536,68 37,8 
Podprogram 10.2:                                                         
Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 5 412,00 2 061,26 0,00 0,00 2 061,26 38,1 
Prvok 10.2.1: Pochovanie bezprístrešn.občanov 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 
Prvok 10.2.2: Jednorazová sociálna výpomoc 3 000,00 657,34 0,00 0,00 657,34 21,9 
Prvok 10.2.3: Výplaty dávok v hmotnej núdzi 1 412,15 1 403,92 0,00 0,00 1 403,92 99,4 
      

Program 11:       KULTÚRA 11 100 2 628,74 0 0 2 964,11 26,7 

Podprogram 11.1:        Kultúrna infraštruktúra 800 0 0 0 0 0,0 

Prvok 11.1.1: Obecná knižnica 800 0 0 0 
0 

0,0 
Prvok 11.1.2: Obecné múzeum 0 0 0 0 0   

Podprogram 11.2:           Grantová podpora 
kultúrnych telies, spolkov, organizácii 5 300 1 019,10 0 0 1 354,47 25,6 
Prvok 11.2.1: Folklórny súbor Štiavničan 1 700 0 0 0 0 0 
Prvok 11.2.2: Folklórny súbor Javorníček 500 0 0 0 0 0 
Prvok 11.2.3: Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik 1200 695,53 0 0 1030,90 0 
Prvok 11.2.4: ZO  ZŤP Štiavnik 500 138,00 0 0 138,00 27,6 
Prvok 11.2.5: Únia žien - ZO Štiavnik 150 0 0 0 0,00 0 
Prvok 11.2.6: ZRPŠ pri MŠ v Štiavniku 550 135,57 0 0 135,57 24,65 
Prvok 11.2.7: Spolok štiavnických rezbárov 700 0 0 0 0,00 0 
Prvok 11.2.8: Ostatné subjekty 0 50 0 0 50,00   

Podprogram 11.3:         Kultúrne podujatia 5 000 1 609,64 0 0 1 609,64 32,2 
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2) textová časť: 
 

 
 
 
 
  

VÝDAVKY Obce Štiavnik  -   rok 2013 
ROZPOČET 

2.269.624 
  
  

 . Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 950 671 2 269 624 1 113 675,63 

 
 
  

1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 
ROZPOČET 

301 078 
  
  

ZÁMER Úspešná samospráva zameraná na rozvoj a kvalitu verejného života 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 202 078 301 078 193 624,84 

  
  

  
 
  

1.1 RIADENIE OBCE 
ROZPOČET 

         111 900 
  
  

ZÁMER Maximálne zodpovedné a efektívne riadenie samosprávy 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 12 900 111 900 120 593,09 

  
    
  

1.1.1 Výkonné riadenie obecného úradu 
Rozpočet 

2 496 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 2 650 2650 1537,94 

  
  

Cieľ Zabezpečiť otvorenú komunikáciu starostu s občanmi obce 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet stretnutí starostu obce s občanmi za mesiac spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 88. 8.88 8 . 

Skutočná 88. 8.88 . 4 
  
  

Komentár: 
Schválený rozpočet zahŕňa odmenu starostu obce a fond starostu obce, tvorený sumou 100 €/mesiac a náklady na 
reprezentačné starostu.. Plnenie v  prvom polroku 2013 zahŕňa 600 € fond starostu, 573 €  víno a 364,94 € mzdové náklady na 
odmenu zástupcovi starostu obce. 
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1.1.2 Strategické plánovanie a projekty 
Rozpočet 

99 000 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR)  0 99 000 116 264,44 

  
  

Cieľ Zabezpečiť reguláciu rozvoja obce v súlade s jej potrebami a požiadavkami občanov 
Merateľný ukazovateľ počet podaných projektov slúžiacich k rozvoju obce spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 5. 4 3 3 . 

Skutočná .4. 4 3. . 2 
  
  

 Komentár: 

V 1. polroku 2013  bolo 324 € použitých na geodetické práce, ďalej  11 970,60 € uhradených firme Eurodotácie ZA, za služby spojené 
s europrojektami v zmysle zmlúv. V kapitálových výdavkoch bolo  99000 €  použitých na kúpu sýpky a silážnych žľabov od Eleny Kučavíkovej. 
Táto investícia nie je dokončená, preto sa k nej viažu ďalšie výdavky na rekonštrukciu (796,25 €). Ďalšie kapitálové výdavky (4173,59 €|sa 
týkajú  projektu výstavby chodníka v centre obce. 

 
  

1.1.3 Kontrolná činnosť 
Rozpočet 

8 750 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Kontrolór obce 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 8 750 8 750 2 790,71 

  
  

Cieľ Zabezpečiť systematickú kontrolu činnosti samosprávy 
Merateľný ukazovateľ počet vykonaných kontrol za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 9 5 5 . 

Skutočná .09909 .09509 .3 2 
  

Komentár:  
    
  

1.1.4 Audit 
Rozpočet 

1 500 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 500 1 500 0 

  
  

Cieľ Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia obce 
Merateľný ukazovateľ výrok audítora "bez výhrad" 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . áno áno  . 

Skutočná . . . áno  
  
   Komentár: Obec  má  účtovný audit za rok 2012, skutočné plnenie výdavku je realizované v 2. polroku 2013.  
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1.2 ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE 
ROZPOČET 

5 200 
  
  

ZÁMER Profesionálne rozhodovanie volených predstaviteľov 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 5 200 5 200 4 825,95 

  
  

Cieľ Zabezpečiť činnosť volených orgánov obce v zmysle legislatívy 
Merateľný ukazovateľ počet zasadnutí OcZ za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 4 5 5 . 

Skutočná . 7.7 . 3 
Cieľ Zabezpečiť činnosť odborných komisií pri OcZ v zmysle legislatívy 
Merateľný ukazovateľ počet odborných komisií pri OcZ spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 5 5 5 . 

Skutočná . . . 3 
  

Komentár: 
V prvom polroku 2013 sa OZ zišlo 3 krát, komisie ... x, a obecná rada 3x.. Výdaje boli čerpané na občerstvenie (65,28 €) na 
zasadnutiach OZ, ale aj  na koncoročné odmeny poslancov OZ z roku 2012 (3590 €), odvody do poisťovní (1170,67 €). 
Za rok 2013 ešte neboli vyplatené odmeny poslancom za účasť na zastupiteľstvách OZ, OR a komisiách.. 

 
  

  
  

1.3 ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU 
ROZPOČET 

182 228 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 182 228 182 228 71 449,41 

  
    
  

1.3.1 Výkon administratívy 
Rozpočet 

163 478 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 163 478 163 478 60 578,09 

  
  

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre výkon administratívnych funkcií samosprávy 
Merateľný ukazovateľ počet pracovníkov OcÚ participujúcich na výkone správy 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 7 7 7 . 

Skutočná 997. 79 . 9 
Cieľ Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky 
Merateľný ukazovateľ počet správ o plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 2 2 2 . 

Skutočná 1. 11 2  1 
  

Komentár: 
Čerpanie výdavkov k 30.06.2013 bolo vo výške 37 % oproti naplánovanej hodnote. Skutočné plnenie zahŕňa výdavky na mzdy 
(30670,84 €), odvody do poisťovní (11840,21 €) a zbytok (18 067,04 €) tvoria výdavky na tovary a služby. 
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1.3.2 Vzdelávanie zamestnancov 
Rozpočet 

1 400 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 400 1400 247,30 

  
  

Cieľ Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov OcÚ 
Merateľný ukazovateľ počet odborných školení zamestnancov za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 8 14 14 . 

Skutočná . 12      . 16101010  6 
  

Komentár: 
Školenia sú väčšinou realizované prostredníctvom Regionálneho vzdelávacieho centra v Martine, ktorý zabezpečuje 
vzdelávanie zamestnancov k aktuálnym zmenám zákonov, týkajúcich sa činnosti samosprávy.  

 
  

  
  

1.3.3 Prevádzka budovy obecného úradu 
Rozpočet 

11 250 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 11 250 11 250 3 191,36 

  
  

Cieľ Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku budovy OcÚ 
Merateľný ukazovateľ priemerný čas potrebný na odstránenie porúch v hodinách 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná max. 4. max. 4 max. 4 . 

Skutočná .444 .4444  442 
  

Komentár: 
Plnenie výdavkov zahŕňa náklady na energie (elektrinu, plyn), ale aj všeobecné služby – údržba výťahu a elektronického 
zabezpečovacieho systému.  

 
  

 
  

1.3.4 Autodoprava 
Rozpočet 

6 100 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 6 100 6 100 3 529,71 

  
  

Cieľ Zabezpečiť  činnosť OcÚ  
Merateľný ukazovateľ Počet áut 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 2. 2 2. 2 2 . 

Skutočná .442 .442 . 2 
  

Komentár: 
V čerpaní bežných výdavkov v tomto prvku sú zahrnuté náklady na  prevádzku 2 vozidiel, slúžiacich pre potreby OcÚ - pohonné 
hmoty (1668,53 €), opravy (1055,33 €), zákonné a havarijné poistenie (665,53 €), diaľničné známky (100 €) a EK (40,32 €). 
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1.4 ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH 
ROZPOČET 

 750 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 750 750 400 

  
  

Cieľ Zabezpečiť prezentáciu obce na regionálnej a národnej úrovni 
Merateľný ukazovateľ počet členstiev v organizáciách a združeniach spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 1 . 1 1 . 

Skutočná .11 .11  1 
Merateľný ukazovateľ pravidelná účasť zástupcov obce na zasadnutiach 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná áno. áno áno . 

Skutočná . . . áno 
  

Komentár: Plnenie obsahuje členský príspevok obce v RZ ZMOS Horné Považie.  
 
  

  
  

1.5 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE 
ROZPOČET 

1 000 
  
  

ZÁMER Obec známa ako stredisko rekreácie a vidieckej turistiky 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 000 1 000 259,34 

  
  

Cieľ Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce navonok 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet aktualizácií web-stránky orientovaných na propagáciu obce za mesiac 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 12 15 12 . 

Skutočná .1012. 12. . 10 
Merateľný ukazovateľ počet prezentácií obce v médiách za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 2.   2 2 . 

Skutočná 1. .2211  1 
Cieľ Zabezpečiť prezentáciu obce formou medzinárodnej spolupráce 
Merateľný ukazovateľ počet projektov orientovaných na medzinárodnú spoluprácu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 1 1 1 . 

Skutočná  1 1.  1 
Merateľný ukazovateľ Zabezpečiť reprezentáciu obce na spoločenských podujatiach v obci 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 3 4 4 . 

Skutočná 4 4  2 
  

Komentár: Čerpanie rozpočtu zahŕňa výdavky obce na jej reprezentáciu navonok. 
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2 SLUŽBY OBČANOM 
ROZPOČET 

52 564 
  
  

ZÁMER Obec orientovaná na potreby občana 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 51 920 52 564 24 545,89 

  
  

  
  
 

2.1 ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY OBCE 
ROZPOČET 

22 475 
  
  

ZÁMER Profesionálny výkon štátnej správy dostupný priamo v obci 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 21 831 22 475 7 775,62 € 

  
  

 
 
  

2.1.1 Matrika a register obyvateľov 
Rozpočet 

14 018 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 14 018 14 080 5 666,39 

  
  

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre činnosť matričného úradu v obci 
Merateľný ukazovateľ počet matričných úkonov za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 100 1000 1100 . 

Skutočná   100. 1125  585 
  

Cieľ Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov obce 
Merateľný ukazovateľ počet záznamov do registra za rok spolu 

Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 300. 300 450 . 

Skutočná 3336050. 363344850.0.  291 
     

Komentár: 
Obec má vlastný matričný úrad, v ktorom zabezpečuje občanom na základe ich požiadaviek výkon matričných 
úkonov. Bežné výdavky na matriku a evidenciu obyvateľov zahŕňajú mzdové náklady a bežné výdavky: na 
kancelárske potreby . 
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2.1.3 Stavebný úrad 
Rozpočet 

7 566 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 7 600 7 566 2 093,93 

  
  

Cieľ Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces výstavby v obci 
Merateľný ukazovateľ % agendy vybavenej v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 100 100 100 . 

Skutočná . 100 100  40 
  

Komentár: 

Výkon stavebného úradu realizuje obec najmä prostredníctvom externého zamestnanca - Kúdelku, ktorý je zamestnancom 
OcÚ Súľov a zabezpečuje činnosť stavebného úradu pre viaceré obce v rámci spoločného úradu so sídlom v Bytči. Taktiež 
prispieva na Glucha, ktorý je zamestnancom OcÚ Kotešová.  V prvom polroku vyplatila spolu na uvedený výkon sumu 1954,58 
€ a na poštovné 139,35 €. 

 
    
  

2.1.4 Ostatné prenesené kompetencie 
Rozpočet 

829 € 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 213 829 15,30 

  
  

Cieľ Zabezpečiť výkon štátnej správy v zmysle zákonných lehôt 
Merateľný ukazovateľ dodržiavané zákonné lehoty na vybavenie prenesených kompetencií 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná áno. áno áno . 

Skutočná áno. á áno o.  áno 
  

Komentár: 
Do ostatných prenesených kompetencii sú zahrnuté: starostlivosť obce na úseku životného prostredia, vodného hospodárstva, 
ako i odmena skladníka CO.  

 
    
  

2.2 OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ 
ROZPOČET 

4 800 
  
  

ZÁMER Slávnostné udalosti v živote občanov na vysokej spoločenskej úrovni 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 4 800 4 800 2 500 

  
  

Cieľ Podporiť príspevkom pri narodení deti  
Merateľný ukazovateľ počet narodených detí  za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 53 50 50 . 

Skutočná . 47    444227 8  288 
Merateľný ukazovateľ počet občianskych obradov realizovaných za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 1 1 1 . 

Skutočná . 1 1  0 
  

Komentár: Príspevok pri narodení dieťaťa si vybralo 25 zákonných zástupcov novorodencov. 
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2.3 KOMUNIKÁCIA S OBČANMI 
ROZPOČET 

4 089 
  
  

ZÁMER Verejnosť informovaná o dianí v obci 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 4 089 4 089 2 220,58 

  
  

  
  

2.3.1 Obecné noviny 
Rozpočet 

1 000 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 000 1 000 55,50 

  
  

Cieľ zabezpečiť dôležité informácie o živote v obci do každej domácnosti 
Merateľný ukazovateľ počet výtlačkov informácií o živote v obci distribuovaných do domácností zdarma 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 120 2 3 . 

Skutočná .0 .  2 
  

Komentár: 
 Obec informuje svojich občanov cez informačné letáky, ktoré vyrába vo vlastnej réžii. V prvom polroku boli informovaní 
o dianí v obci (január 2013) a o zavedení nového spôsobu separovaného zberu v obci. Taktiež informácie o dianí v obci 
poskytla cez Žilinský večerník, ktorý následne  zabezpečila pre svojich občanov. 

 
  

  
  

2.3.2 Obecný rozhlas 
Rozpočet 

1 000 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 000 1 000 307,93 

  
  

Cieľ Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 15. 15 15 . 

Skutočná 15. 15  15 
  

Komentár: 
Obec zabezpečuje aktuálne a promptné informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu.  Zrealizovaný výdavok 
zahŕňa v sebe náklady na kúpu nových rozhlasov, ktorým sa rekonštruuje súčasná sieť obecného rozhlasu. 

 
  

  
  

2.3.3 Web stránka obce 
Rozpočet 

2 089 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
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. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 2 089 2 089 1 857,15 

  
  

Cieľ Zabezpečiť informácie o dianí v obci prostredníctvom internetu 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet aktualizácií a záznamov na web-stránke pre občanov obce za mesiac spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 4. 4 4 . 

Skutočná 4.  4  4 
  

Komentár: Odmena správcovi webovej stránky obce, ktorý na základe požiadaviek obce zabezpečuje správny chod internetovej stránke obce. 
 
  

  
  

2.4 CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY 
ROZPOČET 

1 200 
  
  

ZÁMER Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1 200 1 200 503,29 

  
  

Cieľ Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín 
Merateľný ukazovateľ počet spravovaných hrobových miest spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 2590 2 595 2 595 . 

Skutočná .222 592595 2 5952  2 595 
Cieľ Zabezpečiť priestor pre dôstojnú poslednú rozlúčku s občanmi 
Merateľný ukazovateľ bezporuchová prevádzka domu smútku v obci 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . áno áno áno . 

Skutočná . áno . áno  áno 
  

Komentár: 
 Suma 503 € bola vynaložená na zaplatenie elektrickej energie v Dome smútku (335 €),  na kosenie cintorína (58 €) a zvyšok 
na všeobecný materiál súvisiaci so zabezpečením čistoty a bezproblémovej prevádzky Domu smútku v obci. 

 
  

  
  

2.5 ZDRAVOTNÉ STREDISKO 
ROZPOČET 

20 000 
  
  

ZÁMER Základná zdravotná starostlivosť dostupná bez cestovania 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 20 000 20 000 11 546,40 

  
  

Cieľ Zabezpečiť efektívnu prevádzku zdravotného strediska v obci 
Merateľný ukazovateľ počet lekárov poskytujúcich dennú zdravotnú starostlivosť v obci spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 3   3 3 . 

Skutočná 3. . 3  3 
  

Komentár: 
Podstatná časť čerpaných výdavkov  (9657,18 €) bola vynaložená na úhradu nákladov na  spotrebu energií (plyn, elektrina). 
V tomto podprograme boli čerpané i kapitálové výdavky v objeme 1540,60 € na prestavbu kotolne ObZS.. Zvyšná suma bola 
použitá na úhradu všeobecných služieb,. 
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3 BEZPEČNOSŤ 
ROZPOČET 

23 219 
  
  

ZÁMER Maximálna ochrana osôb, zdravia a majetku v krízových situáciách 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR)               15 946               23 219 7 920,00 

  
  

Cieľ Zabezpečiť činnosť hasičského zboru v obci 
Merateľný ukazovateľ počet členov DHZ v obci spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 30 40 40 . 

Skutočná 35     4040  40 
Merateľný ukazovateľ počet účastí na cvičeniach za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 4   6 6 . 

Skutočná . 55 55  3 
  
  

Komentár: 
Podstatná časť skutočného plnenia rozpočtu bola použitá na zabezpečenie BOZP firmou Slovák. (7121,93€).  
Zostávajúce prostriedky boli použité na nákup pohonných hmôt (368 €) pre požiarne autá, a na všeobecný materiál pre PO.  

 

  
 
  

4 KOMUNIKÁCIE 
ROZPOČET 

317 143 
  
  

ZÁMER Komunikácie, mosty  a chodníky udržiavané 365 dní v roku 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 297 188 317 143 116 534,04 

  
    

 
  

4.1 POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 
ROZPOČET 

174 043 
  
  

ZÁMER Dobrý stav komunikácii počas celého roka 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 154 088 174 043 58 608,62 

  
 
 
 
 

4.1.1 Bežná údržba 
Rozpočet 

151 815 
 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
 
 

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 144 088 151 815 36 335,89 

 



21 z 33 

 
  

Cieľ Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií v obci 
Merateľný ukazovateľ dĺžka udržiavaných komunikácií v km 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 17 17 17 . 

Skutočná . 17 17.  17 
  

Komentár: 
Čerpanie bežného rozpočtu za 1. polrok 2013 zahŕňa najmä úhradu faktúr firme Renovia, ktorá v roku 2012 realizovala v obci 
opravu ulíc asfaltovaním. Ide o úhrady v mesiaci február 2013 a to za nájom strojov (14 123,40 €) a za štrkodrvu (20 820,59 €). 

 
 
 
 
 
 
 
  

4.1.2  Zimná údržba 
Rozpočet 

22 228 
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 10 000 22 228 22 228 

  
  

Cieľ Zabezpečiť maximálnu zjazdnosť komunikácií v zimnom období 
Merateľný ukazovateľ počet dní zimnej údržby za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 110 110 110 . 

Skutočná . 110 100  55 
  

Komentár: 

Bežné výdavky na zimnú údržbu ciest boli v podstatnej miere vynaložené na odhŕňanie snehu na bočných uliciach, ktoré má 
v správe obec.  Za odhŕňanie snehu obec zaplatila 20898,72 €, za posypový kameň 1049,40 a zostatok predstavujú náklady na 
benzín do snežnej frézy (300,08 €) a všeobecný materiál (24,53 €) .Vyššie výdavky boli spôsobené snehovou kalamitou, pri 
ktorej bol vyhlásený i stav ohrozenia v obci. 

 
 
  

4.2 AUTODOPRAVA 
ROZPOČET 

143 100 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 143 100 143 100 57 925,42 

  
  

Cieľ Zabezpečiť prevádzku obecných vozidiel 
Merateľný ukazovateľ počet vozidiel autodopravy spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 8    8   6. . 

Skutočná   8. .8  6.  6 
  

Komentár: 

Bežné výdavky vo výške 47 725,42 € boli použité: 22 862 € na úhradu miezd a odvodov,    16 631 € náklady na naftu a oleje, 
2777 € predstavujú náklady na opravu vozidiel prevádzky,  2205 € boli výdavky na zákonnom poistnom, mýte, cestnej dani 
a pod.  Zostatok predstavujú ostatné bežné výdavky (stravné lístky vodičov, sociálny fond, ako i všeobecný materiál pre 
potreby autoprevádzky).  
Kapitálový výdavok vo výške 10 200 € bol zrealizovaný pri kúpe autobusu. 
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5 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 
ROZPOČET 

129 940 
  
  

ZÁMER Čistá obec bez odpadov a nelegálnych skládok 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 108 340 129 940 91 359,36 

  
  

  
  

5.1 ZBER A ODVOZ ODPADU 
ROZPOČET 

103 600 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
 

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 82 000 103 600 75 245,73 

  
 
  

 
  

Cieľ Zabezpečiť odvoz komunálneho odpadu na skládku 
Merateľný ukazovateľ priemerný objem zvezeného odpadu v tonách za mesiac 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 150. 150 130 . 

Skutočná 150.  150  144 
Merateľný ukazovateľ priemerné náklady na zvoz a uskladnenie 1 tony odpadu v € 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 40. 40 40 . 

Skutočná 40. .40404  37 
Merateľný ukazovateľ počet VOK umiestnených v obci spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 16 16 10 . 

Skutočná  16. 16  16 
  

Cieľ Zabezpečiť účinnú separáciu odpadu v obci 
Merateľný ukazovateľ množstvo vyseparovaného odpadu za rok v tonách 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 50 52 52 . 

Skutočná  552. 5  25,93 
Merateľný ukazovateľ počet druhov separovaného odpadu spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 6 6 6 . 

Skutočná    6. 6  7 
 
 
 

Komentár: 

Obec prešla od zberu odpadu do veľkoobjemových kontajnerov ( VOK) na nový spôsob, pri ktorom každá domácnosť obdržala 
od obce smetnú nádobu (23760 €) a vrecia na separovaný zber (976 €). Naviac bol zakúpený kukavoz (21 600 €), ktorým sa 
zabezpečuje vývoz odpadu z domácností občanov.  
Náklady na uskladnenie netriedeného odpadu na skládke v Mikšovej  v 1.polroku 2013 predstavovali sumu 19 662 €, zákon. 
poplatok za uskladnenie 4402 €. zostatok bol použitý na nákup všeobecného materiálu na plasty, ako i opravu a údržbu  
kontajnerov (1438 €), techn. plyny (846 €) dopravník  (340 €), refudácia nákladov za el. energiu (943 €), prevádzka Kukavozu 
(550 €). V bežných výdavkoch je zahrnutá aj odmena pre žiakov ZŠ za zber tetrapakov (310 €). 
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5.2 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI 
ROZPOČET 

26 340 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 26 340 26 340 16 113,63 

  
  

Cieľ Zabezpečiť ekologické nakladanie s odpadovými vodami 
Merateľný ukazovateľ funkčná celoročná prevádzka čističky odpadových vôd 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná áno. áno áno . 

Skutočná áno. áno.  áno 
Merateľný ukazovateľ množstvo odvedených splaškových vôd v m3 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 12 000. 12 000 12 000 . 

Skutočná 13 000. .  6 500 
  

Komentár: 
Podprogram sleduje výdavky na ČOV Hvozdnica-Štiavnik: mzdové náklady (3834 €) na pracovníka obsluhujúceho ČOV,  
náklady na  elektrickú energiu (10 099 €), na rozbory odp.vody (296 €), na firmu Alvest (1440 €) a zostatok bežné náklady na 
všeobecný materiál. 

 
  

  
  

6 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 
ROZPOČET 

107 160 
  
  

ZÁMER Príťažlivé životné prostredie pre súčasný a budúci život v obci 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 107 160 107 160 55 917,58 

  
  

  
  

6.1 VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 
ROZPOČET 

80 000 
  
  

ZÁMER Čistá a udržiavaná obec 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 80 000 80 000 48 839,04 

   
  

  

  
  

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu verejných priestranstiev 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet hodín údržby za mesiac 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 130 130 130 . 

Skutočná 13130 .113030  120 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet kosení zelených plôch počas sezóny za mesiac 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 4. 4 4 . 

Skutočná 4 4.  4 
  

Komentár: 

Realizácia bežných výdavkov k 30.06.2013 bola vo výške 48 839 €. V rámci nich bolo 42 875 € použitých na mzdové náklady 
pracovníkov zamestnaných cez ÚP, ktorý sa podieľa na týchto nákladoch. Zostatok použitých finančných prostriedkov bol 
použitý na úhradu nákladov spojených s realizáciou aktivačných prác v obci (všeobecný materiál, pracovné odevy, náradia, 
benzín do motorovej píly a stravovanie (3265 €)) 
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6.2 VEREJNÉ OSVETLENIE 
ROZPOČET 

25 160 
  
  

ZÁMER Bezpečne osvetlená obec 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 25 160 25 160 7 069,54 

  
  

Cieľ Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci 
Merateľný ukazovateľ počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 336. 340 340 . 

Skutočná 336337. .334040  340 
Cieľ Zabezpečiť operatívne odstraňovanie porúch verejného osvetlenia 
Merateľný ukazovateľ priemerný čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia v hod. 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 48. 48 48 . 

Skutočná 48. . 48 . 48 
 

 
  

6.3 VODNÉ ZDROJE V OBCI 
ROZPOČET 

2 000 
  
  

ZÁMER Kvalitná a zdravá voda 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

.         S Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 2 000 2 000 9,00 

  
  

Cieľ Zabezpečiť pravidelnú kontrolu kvality vodného zdroja 
Merateľný ukazovateľ počet udržiavaných a kontrolovaných vodných zdrojov v obci spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 5 5 5 . 

Skutočná   5. . 5  5 
  
  

Komentár:   
 

  
 
 
 
 
 
 
  

Komentár: 
Najpodstatnejším výdavkom v 1. polroku 2013  boli náklady na spotrebu elektrickej energie – 6014,10 €, Zostatok bol použitý 
na nákup náhradných dielov, potrebných k opravám a k údržbe verejného osvetlenia v obci.   
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7 BÝVANIE 
ROZPOČET 

222 735 
  
  

ZÁMER Bytový fond reagujúci na potreby svojich obyvateľov 

  ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
 
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 105 186 222 735 160 052,99 

  
   

Cieľ Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu bytového fondu obce 
Merateľný ukazovateľ počet spravovaných obecných bytov 
Obdobie 2011 2011 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 89 82 82 . 

Skutočná . 78 .  78 
  

Komentár: 

Čerpanie rozpočtu k 30.06.2013 vo výške 160 052,99 € zahŕňa:        
 274,32€ služby fi Kodas,  
BD 1070 –bežné  výdavky 5 065,36 €, z toho:  fond opráv 468 €,  právne služby 1740,32,elektrina 318 €, úroky z úveru 577 € 
                                                                  a zostatok predstavujú náklady na sprevádzkovanie 4 nových bytov 
                - splátka istiny úveru ŠFRB 1 675,48 € 
                - kapitálový výdavok 116 699,04 € (4 nové bytové jednotky)   
BD 1310 . bežné výdavky             5 472,10 €, z toho 5409 € bolo použitých na energie (elektrina, plyn) 
BD 1330 -  spolu výdavky 18 171,68 €, z toho úroky z úveru 8031 €, splácanie istiny úveru 5611 €, údržba a opravy  436,36 €,  
                                                                    elektrina 638,93 €, kapitál. výdavok – anténa pre BD 1330 a 1310 ( 3443 €) 
BD 1340 – celkom 9396,75 €, z toho úroky z úveru (2033 €), splátka istiny úveru 6751 €, termovízia 500€.  elektrina 113 €. 
COV pri BD 1340 – celkom 1227,58 € – náklady na elektrickú energiu 
Nový BD pri ObZS (1157 €), a zostatok predstavujú na poplatky. 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
     

8 ŠPORT 
ROZPOČET 

20 950 
  
  

ZÁMER Rôznorodé športové možnosti pre každého obyvateľa 
  
  

. Schválený Upravený  Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 18 950 20 950 12 070,09 

  
    
  

8.1 GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU 
ROZPOČET 

20 650 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 18 650 20 650 12 066,24 

  
  

Cieľ Podporiť futbalovú tradíciu v obci 
Merateľný ukazovateľ počet členov ŠK Štiavnik spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 80. 80 80 . 

Skutočná . 80 . 80  80 
Merateľný ukazovateľ počet mužstiev ŠK Štiavnik spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 4 4 4 . 

Skutočná   4. . 4  4 
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Komentár: 
Použité finančné prostriedky do 30.06.2013 zahŕňajú náklady na: 
ŠK(futbalisti)  8689,37€,z toho 6200€-transfer na činnosť, energie-1634€, nafta-246€, údržba hriska 122€ a zostatok všeob. M 
Lyžiarsky oddiel 3376,87 €, z toho 2000 € ratrák, el. energia 120 €, všeobecný materiál 842,50 €, služby 414 €.  

 
  

  
  

8.2 OBECNÉ ŠPORTOVISKÁ 
ROZPOČET 

 300 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 300 300 3,85 

  
  

Cieľ Zabezpečiť podmienky pre celoročné využívanie obecných športovísk 
Merateľný ukazovateľ počet športovísk spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 3 3 3 . 

Skutočná . 3 3.  3 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet športovcov využívajúcich obecné športoviská za mesiac 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 85 88 88 . 

Skutočná . 88 . 88  88 
  

Komentár: Bežné výdavky obsahujú náklady na  bežná drobná údržba ihriska s umelou trávou pri ZŠ. 
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9 VZDELÁVANIE 
ROZPOČET 

857 054 
  
  

ZÁMER Štiavnik - obec, s kvalitným a moderným systémom vzdelávania 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 108 000 899 468 379 088,79 

  
  

  
  

9.1 MATERSKÁ ŠKOLA 
ROZPOČET 

119 243 
  
  

ZÁMER Materská škola rešpektujúca potreby detí 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľka ZŠ s MŠ 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 108 000 119 243 40 910,93 

  
  

Cieľ Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku 
Merateľný ukazovateľ počet detí v materskej škole za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 72 80 87 . 

Skutočná . 72 87  91 
Merateľný ukazovateľ kapacitné využitie materskej školy v % 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 100. 100 100 . 

Skutočná 100. 100.  100 
  

Komentár: 
Podstatná časť bežných výdavkov (40 274,62 je prebratá z fin. výkazu, ktorý spracovala ZŠ s MŠ k 30.06.2012. Zvyšná časť  
456,93 € - bola použitá na úpravu kotolne pre MŠ. 

 
     

9.2 ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 
ROZPOČET 

61 000 
  
  

ZÁMER Kvalitné a zdraviu prospešné stravovanie detí MŠ a žiakov ZŠ 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 61 000 61 000 25 895,12 

  
  

Cieľ Zabezpečiť stravovacie služby pre deti a žiakov 
Merateľný ukazovateľ počet vydaných hlavných jedál za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 43 000 2330 000 2333 000 . 

Skutočná .2326 396 32333 948  20 351 
Merateľný ukazovateľ počet detí a žiakov stravujúcich sa v ŠJ 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 175. 190 200 . 

Skutočná 175. .1186  221 
  

Komentár: 
Čerpanie rozpočtu za MŠ prevzatý z finančného výkazu o plnení príjmov a výdavkov za 1. polrok 2013. Okrem nich obec 
zrealizovala bežný výdavok vo výške 72 € - oprava Renault Kango, ktorý slúži školskej jedálni. 
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9.3 ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
ROZPOČET 

673 399 
  
  

ZÁMER Nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní 

ZODPOVEDNOSŤ riaditeľ ZŠ s MŠ 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 642 554 673 399 281 412,32 

  
  

Cieľ Zabezpečiť nadpriemernú kvalitu vzdelávacieho procesu základnej školy 
Merateľný ukazovateľ počet žiakov navštevujúcich ZŠ spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 546 524 473 . 

Skutočná .525245524 47347. . 472 
Merateľný ukazovateľ % žiakov 9.ročníka prijatých na strednú školu s maturitou z celkového počtu týchto žiakov 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 50. 78 . 85 . 

Skutočná                   78 . 89,02  82,61  
  

Komentár: Čerpanie bolo prevzaté s finančného výkazu o plnení rozpočtu, ktorý predložila ZŠ k 30.06.2013. 
 
  

  
  

9.4 SÚKROMNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 
ROZPOČET 

45 500 
  
  

ZÁMER Atraktívne a tvorivo trávený voľný čas detí a mládeže 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 45 500 45 826 27 706,15 

  
  

Cieľ Zabezpečiť aktívnu účasť detí a mládeže na organizovaných voľno-časových aktivitách 
Merateľný ukazovateľ priemerný počet detí a žiakov využívajúcich služby CVČ za mesiac spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 400. 700  . 

Skutočná 400.    
Merateľný ukazovateľ počet krúžkov a aktivít organizovaných CVČ spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 11 11 11 . 

Skutočná . 11 11.   
  

Komentár: 
Bežné výdavky zahŕňajú transfer bytčianskemu CVČ 326,15 €, štiavnickému  SCVČ na základe VZN obce (27 380€) a úhradu 
energií v sume 1031 €, revízie budovy SCVČ 1676,45 €.   
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10 SOCIÁLNE SLUŽBY 
ROZPOČET 

184 267 
  
  

ZÁMER Dostupné sociálne istoty pre občanov odkázaných na pomoc 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 181 575 184 267 69 597,94 

  
    
  

10.1 DOMOV DÔCHODCOV 
ROZPOČET 

178 855 
  
  

ZÁMER Plnohodnotný život seniorov v obci 

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 177 575 178 855 67 536,68 

  
  

Cieľ Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov priamo v obci 
Merateľný ukazovateľ počet lôžok pre seniorov v domove dôchodcov spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 20. 20 20 . 

Skutočná . 16  20  20 
Merateľný ukazovateľ 24-hodinová starostlivosť o klientov DD 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná Áno. Áno Áno . 

Skutočná Áno. Áno. . áno 
  

Komentár: 
K 30.06.2013  bola splátka úverov na rekonštrukciu a nadstavbu DD: 5211 € istiny a 897,47 úroky. 
Zostatok predstavujú výdavky bežného rozpočtu a sú v nich zahrnuté mzdové náklady stálych zamestnancov (33256 €), 
úhrady za energie 4416 € plynu, ako i iné bežné výdavky.  Celkové čerpanie zodpovedá polročnému plneniu rozpočtu.  

 
 
 
   
     

10.2 POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI 
ROZPOČET 

5 412 
  
  

ZÁMER Operatívna sociálna pomoc občanom v mimoriadnej situácii 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 4 000 5 412 2 061,26 

  
    
  

10.2.1 Pochovanie bezprístrešných občanov 
Rozpočet 

1 000 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 1000 1 000 0 
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ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
 
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 3 000 3 000 657,34 

  
  

Cieľ Zabezpečiť jednorazovú pomoc pre občanov v objektívnej núdzi 
Merateľný ukazovateľ počet poberateľov dávok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 55. 5 5 . 

Skutočná . 5 . 5 . 2 
  

Komentár: 
Schválená jednorázové finančné výpomoci 2 občanom (Belejová, Červenec Š.) Obecným zastupiteľstvom Štiavnik (po 300 €) 
a úhrada nákladov na opravu strechy Strašík  (57,34 €) . 

 
    
  
  
  

  
     

10.2.3 Výplaty dávok v hmotnej núdzi 
Rozpočet 

1 412 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
 
 
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR)                       0 1 412 1 403,92 

  
  

Cieľ Vytvoriť podmienky pre kvalitne a atraktívne trávený čas seniorov 
Merateľný ukazovateľ počet členov Jednoty dôchodcov spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 40. 55 55 . 

Skutočná 55. 55  56 
Merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných podujatí a aktivít za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná  4 4 4 . 

Skutočná   4. 4 . 2 
  

Komentár: Obec je osobitným príjemcom sociálnej dávky rodiny Kováčikových. 
 
  

 
 
 
 
 
 

Cieľ Zabezpečiť pohrebné služby pre občanov bez rodiny a prístrešku 
Merateľný ukazovateľ počet pohrebov za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná .11 1 1 . 

Skutočná .00 0 . 0 

10.2.2 Jednorazová sociálna výpomoc 
Rozpočet 

3 000 
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11 KULTÚRA 
ROZPOČET 

11 100 
  
  

ZÁMER Štiavnik - obec dýchajúca kultúrou 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 11 100 11 100 2 964,11 

  
  

  
 
  

11.1 KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA 
ROZPOČET 

800 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR)        800        800 0 

  
  

  
  

11.1.1 Obecná knižnica 
Rozpočet 

800 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 800 800 0 

  
  

Cieľ Zabezpečiť knižnično - informačné služby pre obyvateľov obce 
Merateľný ukazovateľ počet výpožičiek za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 620 600 1 700 . 

Skutočná .606000 1771 775  704 
Merateľný ukazovateľ spravovaný knižný fond v ks spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná 6 250 6 550 6 750 . 

Skutočná 6 250. 66 686686 . 6 686 
  

Komentár: V prvom polroku 2013 nebol zrealizovaný nákup nových kníh do obecnej knižnice. 
 
  

  
  

11.1.2 Obecné múzeum 
Rozpočet 

0 
   

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 0 0 0 
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Cieľ Zachovať ľudovú kultúru pre budúce generácie 
Merateľný ukazovateľ realizácia rekonštrukcie priestorov na Obecné múzeum podľa časového plánu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná áno. áno áno . 

Skutočná áno. áno   
  
 
 
 
    

11.2 GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRNYCH TELIES, SPOLKOV, ORGANIZÁCII 
ROZPOČET 

5 300 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 5 300 5 300 1 354,80 

  
  

Cieľ Podporiť široké spektrum kultúrnych projektov v obci 
Merateľný ukazovateľ počet podporených projektov za rok spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 3 3 3 . 

Skutočná    3. . . 2 
Merateľný ukazovateľ počet zrealizovaných kultúrnych aktivít spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná  . 4 4 4 . 

Skutočná    4. . . 2 
  

Komentár: 

V 1. polroku 2013 boli poskytnuté  finančné prostriedky: 
1.Folklorny súbor Štiavničan – výdavok na Fašiang je zahrnutý v podprograme 11,3 
2.Folklórny súbor Javorníček – zatiaľ nečerpal dotáciu 
3. Jednota dôchodcov Štiavnik a spevácka skupina pri JDS – čerpanie 1030,96 € (221 elektrina, 809,84 už vyčerpaná dotácia) 
4. ZO ZŤP Štiavnik – 138 € (transfer organizácii na činnosť) 
5.Únia žien ZO Štiavnik – zatiaľ nečerpala dotáciu 
6. ZRPŠ pri MŠ Štiavnik – 135,57 € (dopravné detí) 
7. Štiavnickí rezbári – zatiaľ nečerpali dotáciu 
8. Ostatné subjekty – 50 € (OV DPO Bytča) 

 
  
 

  
  

11.3 KULTÚRNE PODUJATIA 
ROZPOČET 

5 000 
  
  

ZODPOVEDNOSŤ Obecný úrad 
  
  

. Schválený Upravený Čerpanie k 30. 6. 2013 
Rozpočet (v EUR) 5 000 5 000 1609,64 

  
  

Cieľ Zabezpečiť organizáciu rôznorodých kultúrnych podujatí pre občanov 
Merateľný ukazovateľ počet kultúrnych aktivít organizovaných obcou za rok 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 4 4 6 . 

Skutočná . 4 . . 3 
Merateľný ukazovateľ počet divákov spolu 
Obdobie 2011 2012 2013 Plnenie k 30. 6. 2013 
Plánovaná . 800 800 800 . 

Skutočná . 800 . 856 . 300 
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Komentár: 

V prvom polroku 2013 bolo nasledovné čerpanie: 
1. kultúra všeobecne ... 377,32 (200 € pódium, 177,32 € oslava frátra Jakuba 
2. fašiangy – 366,03 € 
3. Deň matiek 267,40 € 
4. Heligónky 2013 – 350 (darčeky) 
5. Vianočné trhy – 119,57 € - doznievajúce výdavky z Vianočných trhov 2012. 
6. Turistický pochod CVČ – 46,82 €. 
7. Deň detí – 82,50 €. 

 
  

  



                                   
Obec   Š T I A V N I K

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013
zo dňa 26. septembra 2013

ktorým sa upravuje rozpočet Obce Štiavnik na rok 2013

Spracovala: Mgr. Edita Mištriková                                        Predkladá:   Ing. Štefan Vároš, starosta obce

Schválené Obecným zastupiteľstvom Štiavnik dňa 26.09.2013 – č. uznesenia: ......................



     Programový rozpočet Obce Štiavnik na rok 2013, bol schválený  uznesením č. 202/2012 na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva Štiavnik 14.12.2012, ako prebytkový, v príjmovej časti vo výške 
2 046 415 € a vo výdavkovej časti vo výške  1 950 671 €, prebytok vo výške 95 744 €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2013 zo dňa 21.06.2013   (uznesenie OZ Štiavnik 257 a     258/2013)   došlo   
k     zmenám programového rozpočtu:  
Plánované   rozpočtové    príjmy   v   roku   2013  vo  výške 2 228 907 €  boli upravené na 2 347 482,46 €, 
plánované   rozpočtové    výdavky    v    roku   2013   vo   výške   2 091 747  €   boli  upravené  na 
2 269 624,69 €, konečný rozpočet po 1 zmene v roku 2013 zostáva prebytkový vo výške 77 857,77 €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2013 zo dňa  26. septembra 2013

dochádza k zmenám v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na tri časti 
a predstavujú: 

 
• „A“ - zapracovanie  a  zmenu  účelovo  určených   finančných   prostriedkov  zo štátneho  rozpočtu 
      a  z Európskej  únie  do  rozpočtu  obce,  pričom  zvýšenie  je  v príjmovej a vo výdavkovej časti 
      rozpočtu  v rovnakej  výške.  Zmeny  rozpočtu  v  súvislosti   s   uvedenými   účelovo   určenými 
      prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie nepodliehajú schvaľovaniu
      orgánmi   obce – v  zmysle  § 14,  ods.  1  Zákona  č. 583/2004  Z. z.  o rozpočtových pravidlách 
      územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov. 
      Tieto zmeny Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku berie na vedomie.

• „B“– zmeny   rozpočtu  uskutočnené  presunmi   finančných   prostriedkov,   na  základe   reálnych 
potrieb. Táto úprava nepredstavuje zmenu celkovej výšky rozpočtu obce. 

    
• „C“ – zmeny  rozpočtu  zvýšením,   príp.  znížením   výšky  pôvodne  rozpočtovaných  finančných 
      prostriedkov,  pričom   celkové   zvýšenie  rozpočtu   je   v   príjmovej   aj   vo  výdavkovej časti 
      v rovnakej výške.  Pri týchto zmenách je nutné schválenie Obecným zastupiteľstvom 

v Štiavniku.



SUMARIZÁCIA  a uznesenie OZ
 rozpočtového opatrenia č. 02/2013 

zo dňa 26. septembra 2013,
ktorým sa upravuje rozpočet obce Štiavnik na rok 2013

1.  Obecné zastupiteľstvo Štiavnik uznesením č. ......../2013
                                                  b e r i e   n a     v e d o m i e 
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  územnej  samosprávy  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, a to navýšenie bežných príjmov  a výdavkov obce 
(granty a transfery, účelové prostr.).

3.  Obecné zastupiteľstvo Štiavnik uznesením č. ......./2013
                                                                s c h v a ľ u j e 
zmenu  rozpočtu  vrátane  programov  a podprogramov  rozpočtovým  opatrením  č.  2/2013   v  zmysle 
ustanovenia  §  14  ods.  2  písm.  c)  zákona  č.583/2004  Z.z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov  podľa priloženého 
návrhu:

PRÍJMY Rozpočet 
na rok 
2013 

(pôvodný)
v €

Rozpočet
po 1. RO

(21.6.2013)

 
OZ berie na 

vedomie
v €

OZ schvaľuje 
 2. zmenu

rozpočtu na 
rok 2013 v €

Rozpočet obce na 
rok 2013 

po 2. zmene
v €

(09/2013)

Bežné príjmy  2 006 115 2 039 174,12 15 452,34  40 057,81 2 094 684,27
Kapitálové príjmy      40 000      41 300,00  0   0      41 300,00
Finančné  operácie 
príjmové 

          300    267 008,34 0 -19 209,30    247 799,04

Príjmy spolu 2 046 415 2 347 482,46 15 452,34 20 848,51 2 383 783,31

VÝDAJE Rozpočet na 
rok 2013 
(pôvodný)

v €

Rozpočet
po 1. RO

(21.6.2013)

 
OZ berie na 

vedomie
v €

OZ schvaľuje 
 2. zmenu

rozpočtu na 
rok 2013 v €

Rozpočet obce na 
rok 2013 

po 2. zmene
v €

(09/2013)
Bežné výdavky  1 830 428 1 902 809,65 20 672,34 46 440,90    1 969 922,89
Kapitálové 
výdavky

      58 375   304 947,04     6 800,00 23 740,60   335 487,64

Finančné  operácie 
výdavkové

      61 868    61 868  0    -23 200,00 38 668

Výdavky spolu 1 950 671 2 269 624,69   27 472,34 46 981,50 2 344 078,53
 

Plánované rozpočtové   príjmy  v roku  2013  vo výške  2 347 482 €   boli upravené na 2 383 783,31 €,
plánované rozpočtové výdavky v roku 2013 vo výške 2 269 625 € boli upravené na 2 344 078,53 €.
Konečný rozpočet Obce Štiavnik po 2. zmene v r. 2013 zostáva prebytkový vo výške 39 704,78 €.

                                                                                               Ing. Štefan Vároš
                                                                                              starosta obce



Úpravy Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2013
 

v rámci 2. rozpočtového opatrenia (september 2013)

na strane PRÍJMOV 



2. rozpočtová úprava (september 2013)                ROZPOČET ÚPRAVA ROZPOČTU Rozpočet
Príjmovej časti rozpočtu obce Štiavnik Pôvodný Po 1. úprave v € pozn. po 2.úprave Obecné
na rok 2013 jún2013; (sept. 2013) zastupiteľstvo

a b c d e f g h

PRÍJMOVÝ ROZPOČET spolu

1 1. BEŽNÉ PRÍJMY:
2 100 DAŇOVÉ PRÍJMY 0,00
3 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku
4 111 003   -
5 120 Dane z majetku 0,00
6 121 001 a  002daň z nehnuteľností

7 130 Dane za tovary a služby 0,00
8 133 001   - daň za psa
9 133 006   - daň za ubytovanie 50 50 50,00

10 133 013   - poplatok za tuhý komunálny odpad

11 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY
12 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
13 211 004   - dopravné práce
14 212 002   - prenájom pozemkov
15 212 003   - nájom nebytové priestory
16 212 003   - nájom byty

17 220 Administratívne a iné poplatky a platby
18 221 004   - správne poplatky presun schvaľuje
19 222 003   - 0 0 0,00
20 223 001   - iné poplatky a služby
21 223 001   - presun schvaľuje
22 223 001   - príjem z úhrad v Domove dôchodcov
23 223 002   - poplatok v MŠ 
24 223 003   - poplatok za stravné v ŠJ
25 poplatok za likvidáciu odpad. vôd
26 229 005   - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 285,5 285,5 285,50
27 240 Úroky z tuzemských vkladov, výpomocí, pôžičiek
28 242        - úroky z vkladov 50 50 50,0
29 290 Iné nedaňové príjmy
31 292 012   - dobropisy navýšenie schvaľuje
32 292 017   - presun schvaľuje
33 292 019   - príjmy z refundácie nákladov HN berie na vedomie

2 046 415,00 2 347 482,46 36 300,85 2 383 783,31

2 006 115 2 039 174 55 510,15 2 094 684,27
890 785 891 017 891 017,07

výnos DzP z DÚ 771 045 771 045 771 045,24

46 400 46 631,97 46 631,97

1 330 1 330 1 330,00

71 960 71 960 71 959,86
299 618 301 030 41 533 342 563,08

20 000 20 000 20 000,00
4 600 4 600 4 600,00

22 058 22 058 22 058,00
102 444 102 444 102 444,00

3 000 3 000 2 000 5 000,00
pokuty a penále za porušenie predp

4 200 4 200 4 200,00
príjem za sklo, plasty, elektroodpad 7 000 7 000 -2 000 5 000,40

85 680 85 680 85 680,00
1 300 1 300 1 300,00

15 000 15 000 15 000,00
23 000 23 000 23 000,00

20 848,51 20 849
dotácie z predch. účtovn. Období 19 209,30 19 209

11 000 12 412 1 475,22 13 887



PRÍJMOVÝ ROZPOČET 2013                ROZPOČET ÚPRAVA ROZPOČTU Rozpočet
OBCE    Š T I A V N I K Pôvodný Po 1. úprave v € pozn. po 2.úprave Obecné

jún2013; (sept. 2013) zastupiteľstvo

34 300 GRANTY A TRANSFERY
35 310
36 312 001  - 0 7726,74 7726,74
37 312 001  - dotácia MF SR - regionálne školstvo 10668,00
38 312 001  - 8507,00
39 312 001  - Dotácia - snehová kalamita dotácia 3977,12 berie na vedomie
40 312001   - Dotácia - schodiskový výťah dotácia 10000,00 berie na vedomie
41 312 001  - aktivačné práce 70000,00
42 312 012  - základná škola (dotácie cez KŠÚ ZA) 652220,00
43 312 012  - register obyvateľstva 1342,77
44 312 012  - životné prostredie 444 426,97 426,97
45 312 012  - matrika 5848,90
46 312 012  - cestovné 8200,00
47 312 012  - školské potreby 0 0,00
48 312 012  - krajský úrad, cesty 215 215,25 215,25
49 312 012  - stavebný úrad 3784,17
50 312 012  - skladník CO 94 187,2 187,20
51 312 012  - zo ŠR - pre DSS Štiavnik 78000,00

52 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:    40000 41300 0,00 41300,00
53 Kapitálové príjmy    
54 0 1300
55 Granty
56 40000
57

58 3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE                         300 267008,34 -19209,30 247799,04
59 Úver zo ŠFRB 116699,04
60 411005 Od fyzickej osoby (splácanie pôžičky) 300 300,00 300
61 453 0 -19209,3 presun 0,00 schvaľuje
62 0

REKAPITULÁCIA: Pôvodný R R po 1.úprave úprava R po 2.úprave
Bežné príjmy                                          
Kapitálové príjmy                                   40000 41300 0,00 41300
Príjmové finančné operácie                   300 267008,34 247799,04
PRÍJMOVÝ ROZPOČET SPOLU

815 712 847 127 13 977,12 861 104,12
Tuzemské bežné granty a transféry

MDVaRR SR - na opravu mietn.komunikácií
10 668

stravné a HN (dotácie cez UPSVaR ZA) 7 312 8 507
3 977,12

10 000,00
70 000 70 000

639 304 652 220
1 355 1 343

5 775 5 849
8 200 8 200
1 195

3 818 3 784

78 000 78 000

231           z predaja hmotného majetku (autobus) 1 300,00

341       - rekonštrukcia ZŠ 40 000 40 000

411 002 116 699,04

Zostatok dotácií z predch. období 19 209,30
454 001 Použitie prostr.  z rezervného fondu 130 800,00 130 800,00

2 006 115 2 039 174 55 510,15 2 094 684,27

-19 209,30

2 046 415 2 347 482 36 300,85 2 383 783,31



Úpravy Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2013
 

v rámci 2. rozpočtového opatrenia (september 2013)

na strane VÝDAJOV
 



P PP prvok FK EK ukazovateľ     Schválený rozpočet 2013        Rozpočet po 2. úprave  

pôvodný po 1.RO jún 2013 Výška úpravy v € poznámka BV KV FO Spolu

1 ROZPOČET  SPOLU: 0,00

2 1 Plánovanie, manažment a kontrola 0
3 1 Riadenie obce 0
4 1 0 0
5 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
6 620 Poistné a príspevok do poisťovní 350 350 350 350
7 630 Tovary a služby 800,00 víno schvaľuje
8 2 Strategické plánovanie a projekty 0 0
9 630 Tovary a služby 0 0 0 0 schvaľuje
10 712 Nákup budov, objektov a ich častí 0
11 717 Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 0 0 chodník,sýpka schvaľuje
12 3 Kontrolná činnosť 0 0
13 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
14 620 Poistné a príspevok do poisťovní
15 637 Služby
16 4 Audit 0 0
17 637 Služby
18 2 Činnosť volených orgánov obce 0 0
19 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 0 0 0
20 620 Poistné a príspevok do poisťovní zvýšené plnenie schvaľuje
21 630 Tovary a služby zvýšené plnenie schvaľuje
22 3 Činnosť obecného úradu 0 0
23 1 Výkon administratívy 0 0
24 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
25 620 Poistné a príspevok do poisťovní
26 630 Tovary a služby
27 640 Bežné transfery 0 0 0 0 0 0
28 2 Vzdelávanie zamestnancov 0 0
29 637 Služby
30 3 0 0
31 630 Tovary a služby
32 4 Autodoprava 0 0
33 630 Tovary a služby
34 4 Členstvo v organizáciách a združeniach 750 750 0 0
35 637 Služby 750 750 301,04 ZMOS (651,04 €) schvaľuje
36 5 Propagácia a prezentácia obce 0 0
37 630 Tovary a služby
38 2 Služby občanom 0
39 1 Administratívne služby obce 0 0
40 1 0 0
41 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
42 620 Poistné a príspevok do poisťovní
43 630 Tovary a služby
44 2 Stavebný úrad 0 0
45 630 Tovary a služby

P PP prvok FK EK ukazovateľ   Schválený rozpočet 2013       2. RO (úprava) - sept. 2013        Rozpočet po 2. úprave  
pôvodný po 1.RO jún 2013 Výška úpravy v € poznámka BV KV FO Spolu

2. rozpočtová úprava (26. 9. 2013) - výdavkovej časti     Rozpočtu obce Štiavnik na rok 2013  
2. RO (úprava) - september 2013

Obecn.zastupiteľstvo

1 950 671 2 269 624,69 74 453,84 1 969 922,89 335 487,64 38 668,00 2 344 078,53

202 078 301 078,00 222 979 109 000 331 979,04
12 900 111 900,00 28 700 109 000 137 700,00

Výkonné riadenie OcÚ 2 650 2 650 3 450 3 450
1 100 1 100 1 100 1 100

1 200 1 200 2 000 2 000
99 000 15 000 109 000 124 000

15 000,00 všeob.a špec. sl. 15 000 15 000
99 000 99 000 99 000

10 000,00 10 000 10 000
8 750 8 750 8 750 8 750
5 720 5 720 5 720 5 720
2 000 2 000 2 000 2 000
1 030 1 030 1 030 1 030
1 500 1 500 1 500 1 500
1 500 1 500 1 500 1 500
5 200 5 200,00 10 000 10 000,00

1 200 1 200 1 200,00 2 400 2 400
4 000 4 000 3 600,00 7 600 7 600

182 228 182 228,00 182 228 182 228,00
163 478 163 478 163 478 163 478
101 412 101 412 101 412 101 412

31 946 31 946 31 946 31 946
30 120 30 120 30 120 30 120

1 400 1 400 1 400 1 400
1 400 1 400 1 400 1 400

Prevádzka budovy OcÚ 11 250 11 250 11 250 11 250
11 250 11 250 11 250 11 250
6 100 6 100 6 100 6 100
6 100 6 100 6 100 6 100

1 051 1 051
1 051 1 051

1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000

51 920 52 564 51 024 27 541 78 564,26
21 831 22 475 22 475 22 475

Matrika a register obyvateľov 14 018 14 080 14 080 14 080
8 758 8 758 8 758 8 758
3 160 3 160 3 160 3 160
2 100 2 162 2 162 2 162
7 600 7 566 7 566 7 566
7 600 7 566 7 566 7 566

Obecn.zastupiteľstva



46 3 Ostatné prenesené kompetencie 213 829 829 0 0 829
47 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 213 829 829 829
48 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0 0
49 630 Tovary a služby 0 0 0 0
50 2 Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá 0 0
51 630 Tovary a služby 200 200 200 200
52 640 Bežné transfery
53 3 Komunikácia s občanmi 0 0
54 1 Obecné noviny 0 0
55 630 Tovary a služby
56 2 Obecný rozhlas 0 0
57 630 Tovary a služby
58 3 Web stránka obce 0 0
59 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
60 620 Poistné a príspevok do poisťovní 541 541 541 541
61 630 Tovary a služby 0 0 0 0
62 4 Cintorínske a pohrebné služby 0
63 630 Tovary a služby
64 711 Nákup pozemkov 0 0 kúpa pozemkov schvaľuje
65 5 Zdravotné stredisko 0
66 630 Tovary a služby presun schvaľuje
67 710 Obstarávanie kapitálových aktív presun schvaľuje
68 3 Bezpečnosť 0
69 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 0 0 0
70 630 Tovary a služby
71 640 Bežné transfery 0 0 0 0
72 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0
73 4 Komunikácie 0
74 1 Pozemné komunikácie 0 0
75 1 Bežná údržba 0 0
76 630 Tovary a služby
77 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0 0
78 2 Zimná údržba 0 0
79 630 Tovary a služby dotácia berie na vedomie
80 2 Autodoprava 0
81 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
82 620 Poistné a príspevok do poisťovní
83 630 Tovary a služby
84 714 Nákup dopravných prostriedkov znížené plnenie 0 schvaľuje
85 5 Odpadové hospodárstvo 0
86 1 Zber a odvoz odpadu 0
87 630 Tovary a služby
88 714 Nákup dopravných prostriedkov 0 21600
89 2 Zneškodňovanie odpadu 0 0
90 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
91 620 Poistné a príspevok do poisťovní
92 630 Tovary a služby

P PP prvok FK EK ukazovateľ   Schválený rozpočet 2013       2. RO (úprava) - sept. 2013        Rozpočet po 2. úprave  
pôvodný po 1.RO jún 2013 Výška úpravy v € poznámka BV KV FO Spolu

93 6 Prostredie pre život 0 0
94 1 Verejné priestranstvá 0 0
95 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

4 800 4 800 4 800 4 800

4 600 4 600 4 600 4 600
4 089 4 089 4 089 4 089
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
1 000 1 000 1 000 1 000
2 089 2 089 2 089 2 089
1 548 1 548 1 548 1 548

1 200 1 200 1 200 26 000 27 200
1 200 1 200 1 200 1 200

26 000,00 26 000 26 000
20 000 20 000 18 459 1 541 20 000
20 000 20 000 -1 540,60 18 459 18 459

1 540,60 1 540,60 1 541
10 120 23 218,93 15 946 7 273 23 218,93

10 120 15 946 15 946 15 946

7 273 7 273 7 273
297 188 317 142,86 297 120 10 200 307 320
154 088 174 043 178 020 178 020
144 088 151 815 151 815 151 815
144 088 151 815 151 815 151 815

10 000 22 228 26 205 26 205
10 000 22 228,12 3 977,12 26 205 26 205,24

143 100 143 100 119 100 10 200 129 300
38 900 38 900 38 900 38 900
15 000 15 000 15 000 15 000
65 200 65 200 65 200 65 200
24 000 24 000 -13 800,00 10 200 10 200

108 340 129 940,00 108 340 21 600 129 940
82 000 103 600 82 000 21 600 103 600
82 000 82 000 82 000 82 000

21 600 21 600
26 340 26 340 26 340 26 340
7 910 7 910 7 910 7 910
2 930 2 930 2 930 2 930

15 500 15 500 15 500 15 500
Obecn.zastupiteľstva

107 160 107 160,00 107 160 107 160
80 000 80 000 80 000 80 000
50 000 50 000 50 000 50 000



96 620 Poistné a príspevok do poisťovní
97 630 Tovary a služby
98 717 0 0 0
99 2 Verejné osvetlenie 0 0

100 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
101 620 Poistné a príspevok do poisťovní
102 630 Tovary a služby
103 3 Vodné zdroje 0 0
104 630 Tovary a služby
105 717 0 0 0
106 7 Bývanie a občianska vybavenosť
107 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 0 0 50,00 presun 50 50 schvaľuje
108 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0 0 0 0
109 630 Tovary a služby -50,00 presun schvaľuje
110 650 Splácanie úrokov 0 0 presun schvaľuje
111 717
112 820 Splátka istín (úverov) presun schvaľuje
113 8 Šport 0
114 1 Grantová podpora športu 0
115 630 Tovary a služby
116 640 Bežné transfery
117 714 Nákup dopravných prostriedkov 0
118 2 Obecné športoviská 300 300 300 0 0 300
119 630 Tovary a služby 300 300 300 300
120 9 Vzdelávanie 0 0
121 1 Materská škola 0 0
122 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
123 620 Poistné a príspevok do poisťovní -600,00 presun schvaľuje
124 630 Tovary a služby berie na vedomie
125 640 Bežné transfery 0 0 600,00 presun 600 0 0 600 schvaľuje
126 2 Školská jedáleň 0 0
127 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
128 620 Poistné a príspevok do poisťovní
129 630 Tovary a služby -100,00 presun schvaľuje
130 640 Bežné transfery 0 0 100,00 presun 100 0 0 100 schvaľuje
131 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0 0 0 0
132 3 Základná škola 0 0
133 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania úprava -presun schvaľuje
134 620 Poistné a príspevok do poisťovní úprava-presun schvaľuje
135 630 Tovary a služby úprava -presun schvaľuje
136 640 Bežné transfery 0 0 dotácie berie na vedomie
137 4 Centrum voľného času 0 0
138 630 Tovary a služby 0 0 energie,revízie schvaľuje
139 640 Bežné transfery 130,46 CVČ Žilina schvaľuje

P PP prvok FK EK ukazovateľ   Schválený rozpočet 2013       2. RO (úprava) - sept. 2013        Rozpočet po 2. úprave  
pôvodný po 1.RO jún 2013 Výška úpravy v € poznámka BV KV FO Spolu

140 10 Sociálne služby
141 1 Domov dôchodcov
142 610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
143 620 Poistné a príspevok do poisťovní
144 630 Tovary a služby
145 640 Bežné transfery 500 500 500 500
146 650 Splácanie úrokov 0 0 presun schvaľuje

17 500 17 500 17 500 17 500
12 500 12 500 12 500 12 500

Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia
25 160 25 160 25 160 25 160
3 100 3 100 3 100 3 100
1 060 1 060 1 060 1 060

21 000 21 000 21 000 21 000
2 000 2 000 2 000 2 000
2 000 2 000 2 000 2 000

Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia
105 186 222 735,04 48 510 145 874 28 351 222 735,04

26 360 27 210 27 160 27 160
21 300,00 21 300 21 300

Realizácia stavieb a ich technic. zhodnotenia 29 175 145 874 145 874 145 874
49 651 49 651 -21 300,00 28 351 28 351

18 950 20 950,00 18 950 2 000 20 950
18 650 18 650 18 650 2 000 20 650

6 650 6 650 6 650 6 650
12 000 12 000 12 000 12 000

2 000 2 000 2 000

857 054 899 468,45 918 519 918 518,91
108 000 119 243 126 757 126 157

63 000 73 668 73 668 73 668
23 000 23 000 22 400 22 400
22 000 22 575 7 514,00 dot.na 5-ročné deti 30 089 30 089

61 000 61 000 61 000 61 000
33 000 33 000 33 000 33 000
12 000 12 000 12 000 12 000
16 000 16 000 15 900 15 900

642 554 673 399 681 105 681 105
380 555 393 471 17 889,00 411 360 411 360
133 949 133 949 10 934,00 144 883 144 883
128 050 145 979 -28 823,00 117 156 117 156

7 706,00 7 706 7 706
45 500 45 826 49 657 49 657

3 700,00 3 700 3 700
45 500 45 826 45 957 45 956,61

Obecn.zastupiteľstva

181 575 184 267,15 170 225 12 000 10 317 192 542
177 575 178 855 163 338 12 000 10 317 185 655
68 662 68 662 68 662 68 662
23 766 23 766 23 766 23 766
67 230 68 510 68 510 68 510

1 900,00 1 900 1 900



147 710 Obstarávanie kapitálových aktív schodiskový výťah berie na vedomie
148 820 Splátka istín (úverov) presun schvaľuje
149 2 Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 0 0
150 1 0 0
151 630 Tovary a služby
152 2 0 0
153 630 Tovary a služby 0 0 0 0 0 0
154 640 Bežné transfery 0 0
155 3 Výplaty dávok v hmotnej núdzi 0 0 0
156 630 Tovary a služby 0 0 0 berie na vedomie
157 11 Kultúra 0 0
158 1 Kultúrna infraštruktúra 800 800 800 0 0 800
159 1 Obecná knižnica 800 800 800 0 0 800
160 630 Tovary a služby 800 800 800 800
161 2 Obecné múzeum 0 0 0 0 0 0
162 630 Tovary a služby 0 0 0 0 0 0
163 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0 0 0 0
164 2 0 0
165 1 Folklórny súbor Štiavničan 0 0
166 630 Tovary a služby
167 2 500 500 500 0 0 500
168 630 Tovary a služby 500 500 500 500
169 3 Jednota dôchodcov - ZO Štiavnik 0 0
170 630 Tovary a služby
171 4 ZO ZŤP Štiavnik 500 500 500 0 0 500
172 640 Bežné transfery 500 500 500 500
173 5 Únia žien - ZO Štiavnik 150 150 150 0 0 150
174 630 Tovary a služby 150 150 150 150
175 6 ZRPŠ pri MŠ v Štiavniku 550 550 550 0 0 550
176 630 Tovary a služby 550 550 550 550
177 640 Bežné transfery 0
178 7 Štiavnickí rezbári 700 700 700 0 0 700
179 630 Tovary a služby 700 700 700 700
180 8 Ostatné subjekty 0 0 50 0 0 50
181 630 Tovary a služby 0 0 50 zvýšené plnenie 50 50 schvaľuje
182 9 Farský úrad
183 710 Obstarávanie kapitálových aktív 0 0 0 0 0 0
184 3 Kultúrne podujatia 0 0
185 630 Tovary a služby

5 200 5 200 6 800,00 12 000 12 000
12 217 12 217 -1 900,00 10 317 10 317

4 000 5 412 6 887 6 887
Pochovanie bezprístrešných občanov 1 000 1 000 1 000 1 000

1 000 1 000 1 000 1 000
Jednorázové sociálne výpomoce 3 000 3 000 3 000 3 000

3 000 3 000 3 000 3 000
1 412 2 887 2 887
1 412 1 475,22 HN Kováčikovci 2 887 2 887

11 100 11 100,00 11 150 11 150

Grantová podpora kult.telies,spolkov a org. 5 300 5 300 5 350 5 350
1 700 1 700 1 700 1 700
1 700 1 700 1 700 1 700

Folklórny súbor Javorníček

1 200 1 200 1 200 1 200
1 200 1 200 1 200 1 200

5 000 5 000 5 000 5 000
5 000 5 000 5 000 5 000



už použité

Obecn.zastupiteľstvo

5 000

Obecn.zastupiteľstva



berie na vedomie

Obecn.zastupiteľstva



berie na vedomie

berie na vedomie

Obecn.zastupiteľstva



berie na vedomie

berie na vedomie
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     Tento vnútorný predpis upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva 
v Obci Štiavnik. Je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia  MF SR z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného pod 
č.MF/16786/2007-31 (ďalej len Postupy účtovania) v znení neskorších predpisov. 

 
 

Časť A 
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA 

 
Oddiel 1 

Spôsob vedenia účtovníctva a projektovo-programová dokumentácia 

 

1. Obec Štiavnik (ďalej len obec)  účtuje v sústave podvojného účtovníctva podľa Opatrenia 
MF SR  č.MF/16786/2007-31 z 8.augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. 

2. Organizačné zložky účtovnej jednotky: 

 obecný úrad 
 základná škola s materskou školou a školskou jedálňou 
 Pálenica, s.r.o. Štiavnik 

          Každá organizačná zložka účtovnej jednotky predstavuje v systéme účtovníctva           
stredisko účtovnej jednotky. Strediská účtovnej jednotky sú prílohou predpisu.  

 

3. Účtovníctvo je vedené vo vlastnej réžii v sídle účtovnej jednotky.  

4. Programové vybavenie pre: 
- podsystém účtovníctva vedie účtovná jednotka s použitím programu KEO (Kompletná 

evidencia obcí), ktorej dodávateľom je firma KEO, s.r.o., Veľký Krtíš.  Tento program 
obsahuje moduly: účtovníctvo, evidencia faktúr, pokladnica, majetok, mzdy (licenčné 
číslo programu: ) 

- podsystém daní a miestnych poplatkov vedie účtovná jednotka s použitím programu 
SMOS, ktorého dodávateľom je firma Remek (licenčné číslo programu: ) 

 
5. Účtovným obdobím je kalendárny rok. 

6. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v peňažných     
jednotkách – v €.  

 

7. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku  v  štátnom jazyku.  

8. Prenos účtovného záznamu musí účtovná jednotka zabezpečiť pred jeho zneužitím,     
poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi doň a neoprávneným prístupom k nemu. 
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Oddiel 2 

 
     Účtový rozvrh 

 

1. Účtový rozvrh zostavuje účtovná jednotka podľa ustanovenia § 13 zákona č.431/2002     
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

    Účtový rozvrh obsahuje používané: 

 syntetické účty 
 analytické účty 
 podsúvahové účty 
 

2. Účtovná jednotka zostavuje účtový rozvrh na účtovné obdobie. Účtový rozvrh sa v 
priebehu  účtovného obdobia môže dopĺňať podľa potrieb účtovnej jednotky. Pokiaľ 
nedochádza k prvému dňu účtovného obdobia k zmene účtového rozvrhu, ktorý bol 
platný v predchádzajúcom účtovnom období, môže postupovať účtovná jednotka podľa 
tohto účtového rozvrhu aj v nasledujúcom účtovnom  období. 

3. Účtová jednotka nesmie účtovať na účtoch, ktoré nie sú v účtovom rozvrhu.  

4. Účtový rozvrh je prílohou vnútorného predpisu. 

5. Zásady pre vytváranie analytických účtov a analytickej evidencie.   
     Pri vytváraní analytických účtov sa zohľadňujú tieto hľadiská:  

a) členenie majetku podľa druhu. V evidencii HIM sa ďalej majetok sleduje podľa 
hmotne zodpovedných osôb a miesta jeho     umiestnenia. 

b) členenie majetku podľa doby použiteľnosti na dlhodobý majetok a krátkodobý  
     majetok, 
c) členenie pohľadávok a záväzkov podľa dohodnutej doby splatnosti a zostatkovej doby splatnosti, 
d) členenie cenných papierov podľa druhov a emitentov, ak sa nevedie analytická 

evidencia, 
e) členenie vydávaných štátnych dlhopisov podľa jednotlivých emisií, ak sa nevedie 

analytická evidencia, 
f) členenie podľa jednotlivých dlžníkov alebo rovnorodých skupín dlžníkov, ak sa 

nevedie analytická evidencia, 
g) členenie podľa jednotlivých veriteľov alebo rovnorodých skupín veriteľov, ak sa 

nevedie analytická evidencia, 
h) členenie podľa jednotlivých subjektov verejnej správy a podľa druhu transferov na 

bežné a kapitálové transfery prijaté a poskytnuté transfery podľa subjektov 
súhrnného a konsolidovaného celku, ak sa nevedie analytická evidencia, 

i) členenie na slovenskú menu a cudziu menu podľa § 4 ods. 7 zákona, 
j) členenie podľa položiek účtovnej závierky vrátane požiadaviek na zostavenie 

poznámok, 
k) členenie podľa položiek konsolidovanej a súhrnnej účtovnej závierky vrátane 

požiadaviek na zostavenie konsolidovaných a súhrnných  poznámok, 
l) členenie podľa rozpočtovej klasifikácie, podľa zdrojov a programov, ak sa nevedie 

analytická evidencia, 
m) členenie podľa charakteru činnosti,  
n) členenie podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane jednotlivých daní, ak sa 

nevedie analytická evidencia, 
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o) členenie pre potreby zúčtovania zdravotného, nemocenského a dôchodkového 
poistenia, príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, 

p) členenie na účely podľa osobitných predpisov, 
q) členenie z hľadiska potrieb finančného riadenia účtovnej jednotky, 
r) iné hľadiská členenia podľa potrieb účtovnej jednotky. 
 

6. Na podsúvahových účtoch v účtových skupinách 75 až 79 sa sledujú skutočnosti,       
o ktorých sa neúčtuje v účtovných knihách, a ktoré sú podstatné na posúdenie        
majetkoprávnej situácie účtovnej jednotky a jej ekonomických zdrojov, ktoré možno        
využiť. 

7. Na podsúvahových účtoch sa sledujú najmä: 
a) prijaté depozitá a hypotéky 
b) prenajatý majetok - účet 761 
c) majetok prijatý do úschovy - účet 762 ( výpožička) 
d) zásoby prijaté na spracovanie 
e) prísne zúčtovateľné tlačivá - účet 763 
f) materiál v skladoch civilnej ochrany a ostat. materiál špecifick.použitia - účet   764 
g) program 222, 
h) deriváty 
i) odpísané pohľadávky - účet 765 
j) pohľadávky z opcií 
k) záväzky z opcií 
l) drobný hmotný majetok a drobný nehmotný majetok - účet 751 až účet 759. 

V účtovníctve účtovnej jednotky sa môže vytvoriť zúčtovací účet na zabezpečenie 
účtovného záznamu na podsúvahových účtoch - účet 799. 

 
 
 
 

Oddiel 3 
 

     Zoznam účtovných kníh, číselných znakov, symbolov a skratiek 
 

 

1. Zoznam účtovných kníh: 
a) denník - v ktorom sa účtovné zápisy  usporadúvajú z časového hľadiska 

(chronologicky), ktorým sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných                    
prípadov v účtovnom období 

b) hlavná kniha - v ktorej sa účtovné zápisy  usporadúvajú z vecného hľadiska                    
(systematicky), ktorou sa preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných                    
prípadov na príslušné účty majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov 
a výnosov v účtovnom období 

    V hlavnej knihe musia byť zaúčtované všetky účtovné prípady, o ktorých sa účtovalo v  

    denníku. 
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2. Spôsob vedenia účtovných kníh: výpočtovou technikou s použitím programu KEO, 
s.r.o. Veľký Krtíš. 

       Výstupy: účtovné knihy - hlavná kniha, denník, . 

                       účtovné výkazy - Súvaha, Výkaz ziskov a strát 
                       finančné výkazy - Výkaz o plnení rozpočtu, Výkaz o úveroch, 

                                                    Výkaz o stave bankových účtov a záväzkov obcí,  
                                                    Výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív. 

                      evidencia faktúr - kniha došlých a odoslaných faktúr, saldokonto,  
                      príjmy a výdavky - rozpočet, čerpanie 

                     účtový rozvrh, platobný poukaz (likvidačný list, krycí list), príkaz na úhradu 
                                                           

3. Zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek je prílohou predpisu. 
4. Účtovné doklady sa musia dôsledne číslovať.  Predpokladom zaistenia preukázateľnosti     

účtovníctva sú dokladové rady. Pre každý druh dokladu je stanovený samostatný číselný     
rad, ktorý je prílohou predpisu.  

 
 

                                         Oddiel 4 
 

  Deň uskutočnenia účtovného prípadu  
 

 
1. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku pohľadávky 

a záväzku, platbe záväzku, inkasu pohľadávky, postúpeniu pohľadávky, vkladu 
pohľadávky, poskytnutiu preddavku alebo prijatiu preddavku, prevzatiu dlhu, výplate 
hotovosti alebo prevzatiu hotovosti, nákupu alebo predaju peňažných prostriedkov 
v cudzej mene alebo cenných papierov, pripísaniu cenných papierov na účet, dohodnutiu 
a vyrovnaniu obchodu s cennými papiermi, devízami, splneniu dodávky, zisteniu manka, 
schodku majetku, prebytku majetku alebo škody na majetku, pohybu majetku vo vnútri 
účtovnej jednotky a k ďalším skutočnostiam vyplývajúcim z osobitných predpisov alebo 
vnútorných podmienok účtovnej jednotky, ktoré sú predmetom účtovníctva a ktoré 
v účtovnej jednotke nastali, alebo o ktorých sú k dispozícii doklady, ktoré dokumentujú 
tieto skutočnosti. 

2. Ak sa nehnuteľnosť obstaráva na základe zmluvy a do nadobudnutia vlastníctva 
povolením vkladu do katastra nehnuteľností nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom 
uskutočnenia účtovného prípadu je deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom; u 
prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania nehnuteľnosti. 
Ak nebude vklad do katastra nehnuteľností povolený, účtovné zápisy sa zrušia. 
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                                                       Oddiel  5 
 

Spôsob účtovania zásob  
 

 

1. Účtovanie obstarania a úbytku zásob sa vykonáva spôsobom A - teda bez používania 
kalkulačného účtu 111. 

2. Súčasťou obstarávacej ceny zásob sú všetky náklady potrebné na ich obstaranie, 
napríklad preprava, provízia, poistné  ...  

3. Analytické účty zásob sú vedené podľa druhu zásob.  
4. Úbytok zásob rovnakého druhu účtuje účtovná jednotka spôsobom, keď prvá cena na 

ocenenie prírastku zásob sa použije ako prvá cena na ocenenie   úbytku zásob ( spôsob 
označovaný ako FIFO - First in, First out ) 

 

5. Účtovanie obstarania zásob spôsobom A bez používania kalkulačného účtu 111.  
     Na účte 112 - Materiál na sklade  sa pri spôsobe A účtovania zásob účtuje  

                           nakúpený a prevzatý materiál na sklad. 

Text účtovného prípadu MD D 
FA od dodávateľa za materiál 112 321 
Spotreba materiálu  501 AÚ 112 

 
 

6. Spôsobom A sa účtuje aj drobný hmotný majetok v ocenení od 65,00 € do 1700,00 €, 
o ktorom účtovná jednotka rozhodla, že nie je dlhodobým majetkom    

Text účtovného prípadu MD D 
FA od dodávateľa za drobný hmotný majetok v ocenení 
od 65 € do 1700 € 

 
112 

 
321 

Zaradenie drobného hmotného majetku do užívania na 
základe zaraďovacieho protokolu, protokolu o zaradení 
do užívania, výdajky 

 
501 AÚ 

 
112 

Sledovanie v podsúvahovej evidencii 75x 799 
 

7. Drobný nehmotný majetok do 65,00 € sa účtuje priamo do nákladov na účet 518 AÚ.  
8. Účtovanie zásob priamo do spotreby (bez účtovania na sklad).  

     Priamo do spotreby  účtuje účtovná jednotka drobný nákup do 332,00 €:  

 kancelárske potreby a materiál, papier     
 čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 
 materiál použitý na opravy a údržbu 
 nákup odbornej literatúry, novín a ostatných tlačív  
 osobné ochranné pracovné prostriedky 
 spotreba pohonných látok  
 

9. Účtovanie zásob priamo do spotreby (bez účtovania na sklad). Priamo do spotreby  
účtuje účtovná jednotka drobný nákup do 65,00 € pri drobnom hmotnom majetku. 
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                                                       Oddiel  6 
 

Osobitosti účtovania 
 

1. Účtovná jednotka považuje za nevýznamné sumy nákladov a nevýznamné sumy 
výnosov:  

- 1700 € max. však do 1 % z nákladov minulých účtovných období  
- 1700 € max. však do 1 % z výnosov minulých účtovných období  
Opravy nevýznamných nákladov a nevýznamných výnosov minulých účtovných 
období  sa účtujú ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch 
nákladov alebo výnosov.  
Významné sumy opráv nákladov a výnosov minulých účtovných období sa účtujú na 
účet 428 AÚ - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

2. Účtovná jednotka dodávateľské faktúry za december bežného účtovného obdobia, došlé 
do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca (t.j. do 15.1.) účtuje na účte 321 - 
Dodávatelia.  

3. Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky neboli zo strany dodávateľa vyúčtované 
uskutočnené dodávky a služby, avšak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho 
listu alebo iného dokladu pozná cenu dodávky a služby, zaúčtuje sa v účtovníctve ako 
záväzok na účte 326 - Nevyfakturované dodávky alebo na účte 476 - Dlhodobé 
nevyfakturované dodávky. 

4. Ak do dňa zostavenia účtovnej závierky neboli zo strany dodávateľa vyúčtované 
uskutočnené dodávky a služby a účtovná jednotka nezískala informácie o výške záväzku, 
vytvorí sa na nevyfakturované dodávky rezerva v odhadovanej sume, ktorá sa zaúčtuje na 
účet 323 - Krátkodobé rezervy alebo 451 - Rezervy zákonné alebo 459 - Ostatné rezervy. 

5. Účtovanie cenín  (poštové známky, kolky...) sa účtujú priamo do spotreby. 

6. Vodičom motorových vozidiel sa poskytuje preddavok na nákup pohonných látok -        
PHL (trvalá záloha). Poskytnutý preddavok na konci kalendárneho mesiaca zamestnanec      
vyúčtuje. Zamestnanec zodpovedný za autoprevádzku  predloží spotrebu PHL k 
zaúčtovaniu.   

7. Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým 
časovo a vecne súvisia. Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia 
je skutočnosť, že je známy: 

- ich vecný obsah 
- suma 
- a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. 
Účty časového rozlíšenia:  
- 381 – Náklady budúcich období  (poistné, predplatné, nájomné, služby ...) 
- 383 – Výdavky budúcich období (nájomné platené pozadu, úroky z úverov platené 

pozadu ... ) 
- 384 – Výnosy budúcich období (nájomné prijaté vopred, školné prijaté vopred ...) 
- 385 – Príjmy budúcich období (nájomné platené pozadu ...) 

 
8. Náklady sa účtujú na účtoch účtovej  triedy 5 – Náklady.  
9. Výnosy sa účtujú na účtoch účtovej triedy 6  – Výnosy. 
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10. Uzavretie účtovných kníh: 

- konečné stavy účtov účtovej triedy 5 – Náklady sa účtujú na ťarchu účtu 710 – Účet 
výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 – Výnosy sa účtujú 
v prospech účtu  710 – Účet výsledku hospodárenia 

- konečné zostatky súvahových účtov sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu 
účtu 702 – Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku. Preúčtovaním 
konečného zostatku účtu 710 – Účet výsledku hospodárenia na účet 702 sa uzatvoria 
účtovné knihy 

- pri uzavretí účtovných kníh sa:  
a) zisťujú obraty jednotlivých účtov 
b) zisťujú konečné stavy výsledkových účtov a  konečné zostatky súvahových účtov, 
c) účtujú konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 a výnosov v účtovej triede 

6, 
d) zisťuje výsledok hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov za účtovné obdobie,  
e) zisťuje účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel nákladov a výnosov 

- pri uzatvorení účtovných kníh sú údaje účtu 702 – Konečný účet súvahový, účtu 710 – 
Účet výsledku hospodárenia a údaje z analytických účtov podkladom pre zostavenie 
účtovnej závierky. 

 
11. Otvorenie účtovných kníh: 

- konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov aktív a pasív zaúčtovaných na účte 
702 – Konečný účet súvahový sú začiatočnými stavmi jednotlivých súvahových účtov 
aktív a pasív zaúčtovaných na účte 701 – Začiatočný účet súvahový 

- účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový a v prospech 
príslušných otváraných súvahových účtov pasív a účtovnými zápismi v prospech účtu 
701 – Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných otváraných súvahových účtov 
aktív sa účtujú ich začiatočné stavy 

- výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia účtovaný 
v prospech alebo na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový sa pri otvorení účtov 
hlavnej knihy účtuje v prospech alebo na ťarchu účtu 431 – Výsledok hospodárenia 
v schvaľovaní so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 701 – 
Začiatočný účet súvahový. 
 
 
                                                        Oddiel 7 
 

Účtovná závierka 
 
 
 

1. Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti: 
a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, 

fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 
b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené, 
c) deň, ku ktorému sa zostavuje, 
d) deň jej zostavenia, 
e) obdobie, za ktoré sa zostavuje, 
f) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej 

jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby 
zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva. 
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2. Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí 
podľa predchádzajúceho odseku obsahuje tieto súčasti: 

a) súvahu 
b) výkaz ziskov a strát 
c) poznámky 
 

2. Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak 
uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú      
závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh zostavuje 
účtovnú     závierku ako mimoriadnu. 

 
4. V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú      

informácie o majetku, záväzkoch a rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky      
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ku dňu ku ktorému sa zostavuje 
účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.  

 
5.  Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky 

sa     vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a 
bezprostredne  predchádzajúce účtovné obdobie.  

 
6. V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe 

a výkaze ziskov a strát sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v 
súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a 
dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných 
zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto 
zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, 
ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných 
súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad 
na finančnú situáciu účtovnej jednotky. V Poznámkach v tabuľkovej a textovej časti 
kde sa uvádzajú významné sumy majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa 
významnou sumou rozumie suma nad 100,00 eur vrátane. 
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ČASŤ B 
 

MAJETOK OBCE 
 
 
 

Oddiel I: 
Obecný majetok 

 
 

1. Majetkom obce môžu byť nehnuteľné a hnuteľné veci, majetkové práva, finančné     
prostriedky na príslušných účtoch, finančná hotovosť, ceniny a cenné listiny. 

 
2. Obec môže nadobudnúť majetok najmä kúpou, darom, dedením zo závetu a ďalej môže 

byť obci zverený štátom do dočasného užívania, zverený aj fyzickými a právnickými 
osobami a obstaraním vlastnou činnosťou. 

 
 
 

Oddiel II. 
Vymedzenie základných pojmov a postupy účtovania dlhodobého majetku 

 
 

1. Z časového hľadiska sa majetok člení na: 
a) dlhodobý majetok – je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba 

splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je 
dlhšia ako jeden rok 

b) krátkodobý majetok – je majetok, ktorého doba použiteqľnosti, dohodnutá 
doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného 
prípadu je najviac jeden rok 

 
2. Dlhodobý majetok sa člení na: 

a) dlhodobý nehmotný majetok  
b) dlhodobý hmotný majetok 
c) dlhodobý finančný majetok 
d) dlhodobé pohľadávky 
 

3. Dlhodobý nehmotný majetok (DNM) sa účtuje v účtovej triede 0 – Dlhodobý 
majetok: aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné autorské práva, technické 
zhodnotenie, ak nie je súčasťou ocenenia DNM, ktorých ocenenie je vyššie ako suma 
ustanovená zákonom o dani z príjmov – 2400 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako 
jeden rok  
Ako DNM sa účtuje a DNM, ktorého cena je od 332,01 € do 2400 € pokiaľ je doba 
použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. 
Obstaranie DNM do 332 € je z bežných výdavkov a účtuje sa ako služba. Vedie sa na 
podsúvahovom účte. 
 

4. Dlhodobý hmotný majetok (DHM) – ako DHM sa účtujú: 
021  - Stavby (budovy) - majetok bez ohľadu na cenu 
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné  
          technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a 
          v ocenení vyššom ako je suma stanovená v zákone o dani z príjmov – 1700 € 
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023 – Dopravné prostriedky v cene od 332 € s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok 
028 – Drobný DHM , ktorého ocenenie je nižšie ako suma ustanovená zákonom o dani 
                                   z príjmov pre DHM a jeho prevádzkovo-technické funkcie sú 
                                   dlhšie ako l rok - v cene od 332 € do 1700 € 
029 – Ostatný DHM – účtuje sa DHM, ktorý nie je možné účtovať na iných účtoch  
                                     účtovnej skupiny 02 v cene od 332 € do 1700 € 
Ako príslušenstvo DHM sa účtujú predmety, ktoré tvoria s hlavnou vecou jeden celok 
a sú súčasťou jeho ocenenia a evidencie. Príslušenstvo je súčasťou dodávky hlavnej 
veci alebo ho možno k hlavnej veci priradiť dodatočne. 
 
Obstaranie DHM do 332 € sa účtuje do bežných výdavkov. 
 

5. Dlhodobý finančný majetok (DFM). Ako DFM sa účtujú najmä: 
a) cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke,  
b) pôžičky poskytnuté UJ s dobou splatnosti, resp. zostatkovou dobou splatnosti 

dlhšou ako jeden rok 
c) cenné papiere s pevným výnosom, napr. obligácie, dlhopisy, vkladové listy   
d) umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov, pozemky obstarané za 

účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov. 
 

6. Dlhodobé pohľadávky sú pohľadávky s dohodnutou dobou splatnosti alebo 
                                             zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok. 

 
 
 

Oddiel III 
Spôsoby oceňovania majetku 

 

 

1. Prípustné spôsoby oceňovania  majetku a záväzkov sú uvedené v zákone o účtovníctve v   
§ 24 až § 27 a v postupoch účtovania. 

2. Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na eurá 
referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou 
alebo Národnou bankou Slovenska  

a) v deň predchádzajúci dňu uskutočnenie účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to 
ustanovuje osobitný predpis 

b) v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka 
 

3. Pri kúpe a predaji cudzej meny za menu euro použije účtovná jednotka kurz, za ktorý  
boli tieto hodnoty nakúpené alebo predané.  

4. Z jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa oceňuje:  
a) obstarávacou cenou 

1. hmotný majetok s výnimkou hmotného majetku vytvoreného vlastnou činnosťou, 
2. zásoby s výnimkou zásob vytvorených vlastnou činnosťou, 
3. podiely na základnom imaní obchodných spoločností, cenné papiere a deriváty, 
4. pohľadávky pri odplatnom nadobudnutí alebo pohľadávky nadobudnuté vkladom 

do základného imania, 
5. nehmotný majetok s výnimkou nehmotného majetku vytvoreného vlastnou 

činnosťou, 
6. záväzky pri ich prevzatí,  
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b) vlastnými nákladmi 
1. hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 
2. zásoby vytvorené vlastnou činnosťou, 
3. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, 
4. príchovky a prírastky zvierat,  

c) menovitou hodnotou 
1. peňažné prostriedky a ceniny, 
2. pohľadávky pri ich vzniku, 
3. záväzky pri ich vzniku,  

d) reprodukčnou obstarávacou cenou 
1. majetok v prípade bezodplatného nadobudnutia s výnimkou peňažných 

prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami, 
2. nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie 

ako reprodukčná obstarávacia cena tohto majetku, 
3. príchovky a prírastky zvierat, ak nie je možné zistiť vlastné náklady, 
4. majetok preradený z osobného vlastníctva do podnikania s výnimkou peňažných 

prostriedkov a cenín a pohľadávok ocenených menovitými hodnotami, 
5. nehmotný a hmotný majetok novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve 

doteraz nezachytený,  
e) reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 zákona 

1. majetok a záväzky nadobudnuté vkladom alebo kúpou podniku alebo jeho časti a 
majetok a záväzky nadobudnuté zámenou, 

2. cenné papiere v majetku fondu a cenné papiere určené na obchodovanie a cenné 
papiere určené na predaj u obchodníkov s cennými papiermi, ktorí nepostupujú 
podľa § 17a ods. 1 zákona, 

3. komodity, s ktorými sa obchoduje na verejnom trhu, ktoré účtovná jednotka sama 
nevyrobila a nadobudla ich na účel ich ďalšieho predaja na verejnom trhu (ďalej 
len "komodity"), 

4. drahé kovy v majetku fondu.  
 

 Na účely zákona a tohto vnútorného predpisu sa rozumie: 
a) obstarávacia cena -cena, za kt. sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním                                       
b) reprodukčná obstarávacia cena je cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa 
                                                            o ňom účtuje, 
c) vlastnými  nákladmi 

1. pri zásobách vytvorených vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu 
     alebo inú činnosť, prípadne aj časť nepriamych nákladov, ktorá sa vzťahuje na výrobu 
      alebo na inú činnosť, 
2. pri hmotnom majetku okrem zásob a nehmotnom majetku okrem pohľadávok 
    vytvorenom vlastnou činnosťou priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú 
    činnosť a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na výrobu alebo inú činnosť, 

d) menovitou hodnotou  cena, ktorá je  uvedená  na peňažných prostriedkoch a ceninách,  
                                          alebo suma, na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie. 
e) reálnou hodnotou (§ 27 ods.2 zákona) sa rozumie : 

1. trhová cena 
2. ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová cena 
     nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,  
3. ocenenie ustanovené podľa osobitného predpisu, ak nie je možné postupovať podľa 
     písmen a) a b),  
4. hodnota zhotovovaného diela poskytnutá koncesionárom verejnému obstarávateľovi, 
     za ktorú koncesionár nadobúda nehmotný majetok uvedený v § 25 ods. 1 písm. g). 
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Oddiel IV. 

Obstaranie majetku 
 
 

Obstaranie DHM, DNM a DFM sa uskutočňuje syntetickými účtami účtovnej skupiny 04, 
pričom sa prihliada na obsahovú náplň účtov: 

1) 041 – Obstaranie DNM 
2) 042 – Obstaranie DHM 
3) 043 – Obstaranie DFM 

 
1) Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (DNM) 
    a) sa účtuje obstaraný DNM do času jeho uvedenia do používania vrátane nákladov  
        súvisiacich s jeho obstaraním. 
    b) súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním nie sú úroky a kurzové rozdiely. 
 
2) Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (DHM) 
     SA ÚČTUJE obstarávaný DHM a jeho technické zhodnotenie do času jeho uvedenia do 
     používania vrátane nákladov súvisiacich s jeho obstaraním, najmä na: 
 
     a) prípravu a zabezpečenie obstarania DHM (napr. odvody za dočasné odňatie poľnohosp.  
         pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, výdavky (náklady( na poskytnutie záruk  
        v súvislosti s obstaraním, a to do času uvedenia dlhodobého majetku do používania), 
 

b) prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane viacerých navrhovaných 
riešení, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných projektov, náhrady na odstránenie 
ekonomickej ujmy poľnohospodárskych organizácií, odvody za trvalé odňatie 
poľnohospodárskej pôdy z PPF pre zriadenie staveniska, otvárky nových lomov, 
pieskovní a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie, dopravné, montážne 
práce a clo. 

 
c) zabezpečovacie a konzervačné práce alebo udržiavacie a dekonzervačné práce, ak sa 

zastavia práce na obstarávaní DHM,  
 

d) náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy 
poskytované vlastníkovi nehnuteľností podľa osobitných predpisov a platby za 
ekologickú ujmu v súvislosti s výstavbou, 

 
e) úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie a zabezpečenie požadovaného 

príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, ako aj úhrada vlastníkovi 
rozvodného zariadenia za preložku rozvodného zariadenia, 

 
f) skúšky, ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela, ak pri skúškach vzniknú 

použiteľné výrobky alebo výkony, ktoré podľa zmluvy patria objednávateľov, znížia sa 
o výnosy z týchto výrobkov alebo výkonov náklady na obstaranie dlhodobého 
hmotného majetku, 

 
g) vyvolanú investíciu, ktorou sa rozumie obstaranie majetku alebo služby, ktoré nebude 

účtovná jednotka používať, ale ktoré jej vznikli podľa osobitného predpisu alebo zo 
zmluvy v súvislosti s obstaraním dlhodobého majetku. 
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h) náklady vynaložené na technické zhodnotenie DHM, ktorý má obec v nájme alebo bude 
mať v nájme na základe písomnej zmluvy a toto technické zhodnotenie sa bude 
odpisovať. 
V účtovníctve vlastníka prenajatého DHM sa v takomto prípade neúčtujú náklady na 
technické zhodnotenie a tieto náklady nezvyšujú obstarávaciu cenu DHM: 

 
Na účte 042 SA NEÚČTUJÚ: 

náklady, ktoré nie sú súčasťou obstarávacej ceny DHM, ale sú súčasťou prevádzkových 
nákladov a to: 
a) penále, pokuty, poplatky, úroky z omeškania alebo iné zmluvné sankcie a peňažné 

náhrady škôd súvisiace s obstarávaním DHM, 
b) náklady na prípravu zamestnancov pre budované prevádzky a zariadenia 
c) náklady na vybavenie obstarávaného DM zásobami 
d) náklady na biologickú rekultiváciu 
e) náklady súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení 

obstarávaného hmotného majetku do používania, 
f) náklady na odstraňovanie čiastočného fyzického opotrebenia alebo poškodenia majetku 

za účelom jeho uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu, 
g) náklady na spomaľovanie fyzického opotrebenia majetku, predchádzanie jeho 

následkom a odstraňovanie drobnejších závad. 
 
 

 
Oddiel V. 

Evidencia majetku 
 
 

1) Analytická evidencia majetku sa vedie podľa jednotlivých jeho položiek v registri 
       dlhodobého majetku. V analytickej evidencii sa dlhodobý majetok (DM)  sleduje podľa: 

a) zdrojov financovania, 
b) miesta, kde je umiestnený. 
 

2) Vedením analytickej evidencie je poverený zamestnanec, ktorý zodpovedá aj za 
evidenciu 

       a oceňovanie majetku. 
 
3) Majetok v analytickej evidencii je vedený v jednotkách množstva a v peňažných 

jednotkách. 
 
4) Prvotným dokladom na zaradenie dlhodobého majetku do analytickej evidencie je: 

a) dokument o obstaraní majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný  
                               protokol, protokol o prevode správy, dodávateľská faktúra, ...) 
b) protokol o zaradení majetku do používania. 

 
5) Zamestnanec poverený vedením analytickej evidencie majetku: 

a) overí vecnú a číselnú správnosť dokumentov podľa odseku 8, písm. a) 
b) po rozhodnutí účtovnej jednotky a zaradení majetku do používania, vystaví 

poverený zamestnanec ku každému nadobudnutému majetku inventárnu kartu.  
c) pridelí mu inventárne číslo,  
d) a zaeviduje ho v majetkovej evidencii.       
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6) Pri nehnuteľnosti obstaranej na základe zmluvy, ak do nadobudnutia vlastníctva 
vkladom do katastra nehnuteľností: 

a)  nadobúdateľ nehnuteľnosť užíva, dňom uskutočnenia účtovného prípadu je 
deň prevzatia nehnuteľnosti nadobúdateľom do užívania k dátumu uvedenému 
v zmluve alebo v inom doklade o odovzdaní nehnuteľnosti do užívania, 

b) u prevádzajúceho je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň odovzdania 
nehnuteľnosti.  

c) ak nebude vklad do katastra nehnuteľnosti povolený, účtovné zápisy sa zrušia. 
        Vlastníctvo nehnuteľnosti sa preukazuje listom vlastníctva, ktorý je doložený  
        k prvotným dokladom. 
 
7) Evidencia dlhodobého majetku obsahuje: 

 dokumenty o obstaraní majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný 
                               protokol, protokol o prevode správy, dodávateľská faktúra, ...) 
 inventárne karty majetku 
 odpisový plán 
 protokol o vyradení dlhodobého majetku 

 
8) Operatívna evidencia hmotného a nehmotného majetku od 100 € do 1659,69 € 
       obsahuje: protokol o zaradení drobného majetku do používania, alebo výdajka zo skladu 
                       protokol o vyradení drobného majetku  
 
9)    Drobný majetok do 100 € sa neeviduje. 
 
10)   Evidencia majetku je vedená prostriedkami výpočtovej techniky za používania programu 
        KEO Veľký Krtíš. 

 
 
 
 

Oddiel VI. 
Odpisovanie majetku 

(k § 28 zákona o účtovníctve) 
 
 

1. Obec odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok 
v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami platnými pre príslušný rok.  

      Odpisovať sa začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uvedení dlhodobého  
      majetku do užívania.  
 
2. Obec používa účtovné odpisy. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je DNM 

a DHM ocenený v účtovníctve.  
 
3. Drobný DHM, ktorého obstarávacia cena je 100 € a nižšia sa odpisuje jednorázovo pri 

uvedení do užívania. 
 
4. Účtovanie odpisov: 

a) Odpisy dlhodobého nehmotného majetku 
 

 
 
 
          Nehmotný majetok, vymedzený v zákone o účtovníctve /§28 ods.4/ musí obec   

Text účtovného prípadu suma MD D 
Účtovné odpisy – drobný DNM xxx 551 078 
Účtovné odpisy – ostatný DNM xxx 551 079 



VP č. 1/2013 pre vedenie účtovníctva v Obci Štiavnik 17/23

          odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. 
      
       b)  Odpisy dlhodobého hmotného majetku                        

 
 
 
 
 
 
 
                  DHM sa odpisuje počas predpokladanej doby používania, zodpovedajúcej  
                  spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. 
 

5. Neodpisujú sa pozemky, predmety z drahých kovov, umelecké diela a zbierky, ktoré 
nie sú súčasťou stavieb a budov a predmety múzejnej a galerijne hodnoty a iných 
majetok vymedzený osobitnými predpismi. 

 
6. Obec zostavuje odpisový plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie DHM 

a DNM, v súlade so zákonom o účtovníctve. Obec odpisuje majetok metódou 
rovnomerného odpisovania. 

 
7. Pri tvorbe odpisového plánu sa zohľadňuje najmä doba použiteľnosti, ale aj 

očakávané použitie majetku a intenzita jeho využitia, očakávané fyzické opotrebova-
nie majetku, technické a morálne zastaranie, zákonné alebo iné obmedzenia na 
používanie majetku. 

  
8. Ak sa zmenia podmienky používania majetku, obec prehodnotí odpisový plán a upraví 

zostatkovú dobu odpisovania alebo sadzby odpisovania. O zmene účtovnej metódy 
obec informuje v účtovnej závierke v poznámkach. Nový postup odpisovania musí 
obec použiť spätne od prvého dňa daného účtovného obdobia. 

 
 

9. Obec používa nasledovný odpisový plán: 
Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročný odpis 

1 4 1/4 
2 6 1/6 
3 12 1/12 
4 20 1/20 

 
10. Obec zaraďuje majetok do odpisových skupín v zmysle zákona č. 595/2003 Z.Z o dani 

z príjmov v z.n.p.. Určí dobu odpisovania podľa predpokladanej doby používania. Ak 
obec nemôže zaradiť majetok do 1.-4. odpisovej skupiny, individuálne prehodnotí 
odpisový plán konkrétneho majetku podľa špecifických podmienok používania. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Text účtovného prípadu suma MD D 
Účtovné odpisy DHM - stavby xxx 551 081 
Účtovné odpisy DHM – samost.hnuteľné veci xxx 551 082 
Účtovné odpisy DHM – dopr.postriedky xxx 551 083 
Účtovné odpisy DHM – drobný DHM xxx 551 084 
Účtovné odpisy DHM – ostatný DHM xxx 551 089 
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ČASŤ C  
 

FONDY OBCE 
 
 

1. Tvorba a použitie fondov sú upravené osobitnými predpismi. 
2. Obec tvorí: 1) Sociálny fond (podľa zákona č. 152/1994 Z.z. o znení n.p.) 
                       2) Rezervný fond (podľa § 16 zákona č. 583/204 Z.z. v znení n.p.) 
                       3) Fondy údržby a opráv pre bytové domy, ktorým robí správu 
                       4) Fond finančných zábezpek 
 
 

Oddiel I. 
Sociálny fond 

 
 

A.) Tvorba sociálneho fondu 
 

1. Zamestnávateľ – Obec Štiavnik tvorí fond ako povinný prídel vo výške 1,05 % z ročného 
súhrnu hrubých miezd. Základom na určenie mesačného prídelu do fondu je súhrn hrubých 
miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac. 

 
2. Tvorba a čerpanie fondu sú vedené na osobitnom bankovom účte zamestnávateľa a to vo 

VÚB č. ú.: 1169-23322-432/0200 
 

3. Fond sa tvorí v deň výplaty mzdy a prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do piatich 
dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca. 

 
4. Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. 

januára nasledujúceho roka. Nevyčerpaný zostatok sa prevádza do nasledujúceho roka. 
 

 
 

B.) Čerpanie sociálneho fondu 
 

1. Nárok na príspevok zo sociálneho fondu majú všetci zamestnanci v trvalom pracovnom 
pomere, pričom platí zásada rovnakého zaobchádzania. 

 
2. Príspevok z fondu môže byť poskytnutý na: 

 stravovanie zamestnancov 
 účasť na kultúrnych a športových podujatiach 
 rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily 
 paušálne výdavky na rekreáciu bez dokladovania do výšky 200 € 
 sociálnu výpomoc 
 ďalšiu realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa v oblasti starostlivosti 

o zamestnancov, napr. dary pri pracovných a životných jubileách 
 vecné príležitostné dary (napr. kolekcie k Vianociam) 

 
3. Príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca, alebo 

bývalému zamestnancovi, ktorý odišiel do dôchodku, avšak iba pri poskytnutí príspevku na 
kultúrne podujatie v sume  
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C) Evidencia o stave sociálneho fondu 
 
1. O tvorbe a čerpaní sociálneho fondu vedie obec podrobnú evidenciu, za ktorú zodpovedá 

zamestnanec, ktorý o sociálnom fonde účtuje. 
 
2. Príspevky zo sociálneho fondu sú predmetom dane z príjmov. 

 
3. Predmetom dane z príjmu nie sú: 

a) príspevok na stravu pri nepeňažnom príjme 
b) hodnoty nealkoholických nápojov poskytnutých zamestnávateľom na pracovisku 
c) suma vynaložená na doškoľovanie zamestnanca 
d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného 

a športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom (aj príbuzným 
zamestnanca) 

e) úver a pôžičky 
f) návratné sociálne výpomoci 
g) hodnota poskytnutých ochranných prostriedkov 
h) pracovné oblečenie a pod. v zmysle zákona o dani z príjmov. 
 
 
 

Oddiel II. 
Rezervný fond 

 
 

1. Obec vytvára rezervný fond z prebytku hospodárenia vo výške určenej každoročne 
obecným zastupiteľstvom, minimálne však 10 % z prebytku hospodárenia. 

 
2. Rezervný fond možno použiť na základe uznesenia obecného zastupiteľstva na: 
 na kapitálové výdavky obce 
 úhradu rozpočtom nezabezpečených bežných potrieb na odstránenie havarijného 

stavu majetku obce 
 na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromamai 
 krytie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami počas rozpočtového roka 
  

3. Zostatok prostriedkov sa prevádza do nasledujúceho roka. 
4. Finančné prostriedky sú vedené na osobitnom účte obce č. 1623356753/0200 
5. Účtovanie rezervného fondu na základe uznesenia obecného zastupiteľstva: 

a) tvorba:     príjem na účet RF                               221/261         KZ 46, RK 454 001 
b) použitie:  výdaj na účte RF – bežný  výdavok   501,518 / 221 KZ 46, RK 600 
                                                - kapitál. výdavok   04.  / 221        KZ 46, RK 700            
      

 
. 
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Oddiel III. 
Fondy údržby a opráv pre bytové domy v správe obce 

 
 
1. V zmysle zákona č. 443/2010 Z.z., §18, ods. 2 - obec, ako vlastník nájomných bytov, 

tvorí z prijatých úhrad od nájomcov - fondy prevádzky, údržby a opráv pre každý bytový 
dom na samostatnom bankovom účte: 

1) Fond opráv – BD 1310:     č. účtu 3134682856/0200  
2) Fond opráv – BD 1330:     č. účtu: 3134683453/0200 
3) Fond opráv – BD 1340:     č. účtu: 3134691453/0200 

 
2. Výška tvorby fondu je nasledovná: 

1)   BD 1310 .... 0,166 €/m2/mesiac 
2) BD 1330 ....  0,50   €/m2/mesiac 
3) BD 1340 ....  0,51   €/m2/mesiac  pri byte bez balkóna 
                           0,58   €/m2/mesiac  pri byte s jedným balkónom 
                           0,65   €/m2/mesiac  pri byte s dvoma balkónmi 
  

4. Nevyčerpané prostriedky fondu sa po skončení rozpočtového roka pri usporiadaní prebyt-
ku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú podľa § 16, ods. 6, zákona č. 583/2004 Z.z. 

 
5. Ak obec použije fond v nasledujúcich rozpočtových rokoch, tieto prostriedky zapája do 

rozpočtu prostredníctvom finančných operácií s RK 453 (zostatok z predchádzajúcich 
rokov). 

 
6. Použitie fondu na konkrétne účely je špecifikované v § 10, odst. 8 zákona, ako i zákona č. 

443/2010 Z.z. 
 
7. Účtovanie:  

a) tvorba v rámci roka:           ...... 221 00x/261 003  bez RK                                                      
b) použitie:                               .....5xx, 04x/221 00x         

                            

 
Oddiel IV. 

Finančné záruky 
 

1. Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a so sociálnom bývaní v § 12, ods. 
7 definuje účel použitia finančnej záruky (zábezpeky) a to, že slúži na zabezpečenie 
platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného 
bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. 

 
2. Obec vedie vybrané finančné zábezpeky za užívanie nájomných bytov na osobitnom účte,  
       zriadenom na tento účel:  č. účtu: 3134695251/0200 
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Časť D 

 

 

 Záverečné ustanovenia 
 

1. Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha    

aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností.  

2. Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie. 

 

 

 

 

 

V Štiavniku, 30.12.2012  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Ing. Štefan Vároš 

                                                                                                    starosta obce 
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Časť E 
PRÍLOHY 

Príloha č. 1 
 
 
       Zoznam číselných znakov, symbolov a skratiek  
  

Zoznam číselných znakov,  
symbolov a skratiek 

                       

Vfa    odoslaná odberateľská faktúra 
Pfa prijatá dodávateľská faktúra 
PPD pokladničné doklady 
VPD výdavkový pokladničný doklad 
PPD príjmový pokladničný doklad 
SF sociálny fond 
RF rezervný fond 
€ Euro 
N Náklady 
V výnosy 
P príjemka 
V výdajka 
ID interný doklad 
BÚ bežný účet 
KS  konštantný symbol 
VS variabilný symbol 
ŠS špecifický symbol   
A aktíva 
P pasíva 
OC obstarávacia cena 
ZC zostatková cena 
ROC reprodukčná obstarávacia cena 
DHM dlhodobý hmotný majetok 
DNM dlhodobý nehmotný majetok 
PHL pohonné látky 
SP Správny poplatok 
DzN daň z nehnuteľností 
DzP daň za psa 
TKO poplatok za tuhý komunálny odpad 
ČOV Poplatok za odvod odpadových vôd 
IB Internet banking 
PP Prevodný príkaz 
PpND Príspevok pri narodení dieťaťa 
RL Rybársky lístok 
CP Cintorínsky poplatok 
ZzM zrážky zo mzdy 
MZD mzda   (HMZ- hrubá mzda) 
SL stravný lístok 
......  
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      Príloha č. 2  
 
 
      Číslovanie účtovných dokladov 
   

Druh dokladu Číselný rad 
Pokladničné doklady  PPD, VPD  1........... chronologické 

číslovanie za sebou podľa poradia zápisu 
v pokladničnej knihe. 

Bankové výpisy  Poradové číslo výpisu z banky 
Bankové výpisy – sociálny fond Poradové číslo výpisu z banky 
Bankové výpisy – rezervný fond Poradové číslo výpisu z banky 
Dodávateľské faktúry Rok000001 – rok00000x 
Odberateľské faktúry Rok000001 – rok00000x 
Interné doklady 1 ...................... 
Mzdy Č.denníka, por.č., mesiac a rok, za kt. je MZD 
Stravné lístky Č.denníka, por.č., mesiac a rok, za kt. sú SL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účtovný rozvrh k 01.01.2013   - príloha č. 3 
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Obec ŠTIAVNIK 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VNÚTORNÝ PREDPIS č. 2/2012 
pre vnútorný obeh účtovných dokladov a finančné operácie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Názov a sídlo organizácie  Obec ŠTIAVNIK 
Poradové číslo vnútorného predpisu 2/2012 
Vypracovala :   Mgr. Edita Mištriková 
Schválil        :   Ing. Štefan Vároš 
Dátum vyhotovenia vnútorného predpisu     06.2012 
Účinnosť vnútorného predpisu od     1.1.2012 
Ruší sa vnútorný predpis     číslo :                   zo dňa : 
Prílohy     
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Vnútorný predpis je vypracovaný v súlade so zákonom č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia  MF SR z 8.augusta 2007 v z. n. p., ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, uverejneného 
pod č.MF/24141/2011-31 (ďalej len Postupy účtovania). 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Vnútorný predpis (ďalej len smernica) je záväzný pre všetkých zamestnancov Obce 
Štiavnik.  

2. Obec Štiavnik (ďalej len Obec) účtuje v sústave podvojného účtovníctva v zmysle zákona 
č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. a Opatrenia MF SR  č. 24141/2011-31, ktorým sa 
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové 
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, 
príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom 
činnosti nie je podnikanie. 

3. Účtovníctvo obce je vedené vo vlastnej réžii, v jej sídle, prostredníctvom informačného 
systému KEO (Kompletná evidencia obcí), ktorej dodávateľom je firma KEO, s.r.o., 
Veľký Krtíš. V rámci tohto programu obec využíva moduly: účtovníctvo, evidencia 
faktúr, pokladnica, majetok, mzdy a pozemky.  

4. Obehom účtovných dokladov sa rozumie ich vznik, postupné odovzdávanie, 
preskúmanie,       schvaľovanie a to od ich vystavenia alebo doručenia, až po ich 
účtovanie a archiváciu. 

5. Účelom tejto smernice je zabezpečiť plynulosť prác pri spracovávaní a zaúčtovaní                             
všetkých účtovných dokladov tak, aby bola zabezpečená úplnosť, správnosť, 
preukázateľnosť,     zrozumiteľnosť a trvalosť  vykázania a použitia všetkých finančných 
prostriedkov.  

6. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zodpovedá starosta obce, ktorý v zmysle     
organizačného poriadku obce určuje zodpovednosť jednotlivých zamestnancov obecného 
úradu na vykonávanie operácií v súlade s rozpočtom obce.  

7. Každá zložka organizačnej štruktúry obecného úradu ( ďalej len OcÚ ) je povinná 
vytvárať vhodné podmienky pre úplné a včasné spracovanie účtovných dokladov a 
zabezpečiť ich vecnú a formálnu správnosť. 

8. Účtovné prípady sa účtujú na účty podľa účtovného rozvrhu, ktorý sa zostavuje na 
začiatku účtovného obdobia a v jeho priebehu sa dopĺňa o ďalšie potrebné účty. Účtovný 
rozvrh predstavuje otvorený dokument počas celého roka a jeho rozsah je definitívny až 
po uzatvorení účtov na konci účtovného obdobia. 
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Článok 2 

Náležitosti účtovného dokladu 

 

1. Účtovným dokladom je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať 
podľa     ustanovenia § 10 odsek 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.:   

a) označenie účtovného dokladu názvom napr. faktúra, interný doklad, 
pokladničný doklad, ...  

b) obsah účtovného prípadu a označenie jeho účastníkov, 
c) peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, 
d) dátum vyhotovenia účtovného dokladu, 
e) dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom  
    vyhotovenia, 
f) podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej jednotke a  
    podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie 
g) označenie účtov, na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách  
    účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak to nevyplýva z programového 
    vybavenia 

2. Každý účtovný doklad musí byť označený pečiatkou Obecného úradu Štiavnik 
a číslom súvislého radu podľa druhu účtovného dokladu. 

3. Účtovná jednotka je povinná vyhotoviť účtovný doklad bez zbytočného odkladu po 
zistení     skutočnosti, ktorá sa ním preukazuje. 

4. Každý účtovný zápis musí byť doložený účtovným dokladom. 

5. Účtovné písomnosti sa ukladajú v ucelených súboroch do archívu obce v súlade 
s ustanovením § 35 zák. č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve v z.n.p. a v súlade so zák. č. 
395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a vyhlášky č. 628/2002 Z.z. v z.n.p. 

 

Článok 3 

Účtovný záznam 

 

1. Podľa zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., účtovná jednotka je povinná 
viesť účtovníctvo ako sústavu účtovných záznamov.  

2. Účtovnými záznamami sú najmä účtovné doklady, účtovné zápisy, účtovné knihy, 
odpisový  plán, inventúrne súpisy, účtový rozvrh, účtovná závierka ... 

3. Účtovný záznam môže mať písomnú alebo technickú formu. Obidve formy 
účtovného     záznamu sú rovnocenné.  

4. Za preukázateľný účtovný záznam podľa ustanovenia §32 zákona č.431/2002 Z.z. o     
účtovníctve sa považuje iba účtovný záznam: 

a) ktorého obsah priamo dokazuje skutočnosť  
b) ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných 
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    účtovných záznamov 
b) prenesený spôsobom podľa §33, ak spĺňa požiadavky podľa písmena a) alebo  

písmena b). 
 

Článok 4 

Oprava účtovného záznamu 

 

1. Oprava účtovného záznamu sa musí vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú 
osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného 
účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.  

2. Opravy zápisov v účtovných dokladoch, účtovných knihách a v ostatnýách 
písomnostiach a záznamoch nesmú viesť k neúplnosti, nepreukázateľnosti, 
nesprávnosti, nezrozumiteľnosti alebo neprehľadnosti účtovníctva.  

 

Článok 5 

Preskúmavanie účtovných dokladov 

 

1. Účtovné doklady sa preskúmavajú zásadne pred ich zaúčtovaním. 

2. Účtovné doklady sa preskúmavajú z hľadiska: 

a) vecného :  
Preskúmanie vecnej správnosti účtovných dokladov spočíva v zisťovaní údajov z 
hľadiska oprávnenosti účtovného prípadu. Za správnosť účtovného prípadu je 
vždy zodpovedný konkrétny zamestnanec, ktorý účtovný prípad nariadil alebo 
schválil. Pri kontrole vecnej správnosti účtovných dokladov sa zisťuje správnosť 
všetkých údajov  obsiahnutých v účtovných dokladoch, pričom sa zisťuje súlad 
obsahu účtových dokladov so skutočnosťou napr. správnosť uvedeného 
množstva a ceny, dodržanie zmluvných podmienok, správnosť výpočtu číselných 
údajov  a pod. Podpisom vecnej správnosti potvrdzuje zodpovedný zamestnanec 
správnosť účtovného dokladu podľa overenia skutočnosti a jej zosúladenie s 
objednávkou, dodacím listom, dohodou o cene, zmluvou, rozpisom vykonaných 
prác... Ak zamestnanec zistí nesúlad účtovného dokladu so skutočnosťou je 
povinný odstrániť nedostatky s dodávateľom (reklamácia ). Preskúmanie vecnej 
správnosti vykonáva starosta obce, čo potvrdí svojím  podpisom na 
schvaľovacej pečiatke alebo platobnom poukaze. 
b) formálneho:  
Preskúmanie formálnej správnosti účtovného dokladu spočíva v zisťovaní toho, či 
účtovné doklady obsahujú všetky zákonom predpísané náležitosti a ostatné 
požiadavky kladené na účtovné doklady. Kontroluje sa tiež, či už boli vecne 
overené.  Zisťuje sa úplnosť a náležitosti účtovných dokladov, dodržanie zásad o 
oprave účtovných dokladov ( prepisované, negumované, nezatierané ...). 
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Preskúmanie formálnej správnosti vykonáva účtovníčka obce, čo potvrdí 
svojím podpisom na schvaľovacej pečiatke alebo platobnom poukaze. 
c) prípustnosti:  
Prípustnosťou sa rozumie zodpovednosť zamestnancov za to, že hospodárske a 
účtovné operácie sú v súlade so všeobecne platnou právnou úpravou, osobitnými 
opatreniami a nariadeniami ( napr. peňažných ústavov ... )  príkazmi starostu, 
všeobecne záväznými nariadeniami obce, s čerpaním finančných  prostriedkov z 
rozpočtu. Preskúmanie prípustnosti operácií vykonáva starosta obce alebo 
zamestnanec  zodpovedný za rozpočet  . 

 

Článok 6 

Obeh účtovných dokladov 

 

1. Obeh účtovných dokladov musí byť organizovaný tak, aby sa nenarušili funkcie, ktoré 
vyplývajú pre OcÚ z platných právnych predpisov.  

2. Obeh účtovných dokladov musí umožniť, aby sa príslušný účtovný doklad  dostal včas 
do rúk zamestnancom zodpovedným za jednotlivé operácie a tých, ktorí podľa údajov 
uvedených v dokladoch vykonávajú príslušné záznamy. Súčasne sa musí zabezpečiť, 
aby sa jednotlivé účtovné doklady zúčtovali v tom období, s ktorým časovo a vecne 
súvisia.  

3. Obeh účtovných dokladov napomáha včasnosti spracovania účtovníctva a 
výkazníctva.     Obehom účtovných dokladov sa zaručuje časový postup spracovania 
jednotlivých účtovných dokladov, t.j. od ich vzniku po likvidáciu a odôvodnenie k 
zaúčtovaniu. 

4. Obeh účtovných dokladov je záväzný pre všetky zložky organizačnej štruktúry OcÚ. 

5. Poverený zamestnanec úradu a starosta obce sú povinní priebežne sledovať 
dodržiavanie obehu účtovných dokladov a podľa potreby vykonávať neodkladné 
opatrenia na jeho dodržiavanie, navrhovať potrebné zmeny a doplnky obehu dokladov. 

 

Článok 7  
Vlastný obeh účtových dokladov 

 
Tento interný predpis upravuje postup obehu účtovných dokladov i nadväzujúcich dokladov 
operatívnej evidencie: 

1. Zmlúv 
2. Objednávok 

3. Faktúr 
4. Platobných poukazov 

5. Mzdových dokladov 
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6. Pokladničných dokladov 

7. Dokladov o majetku obce 
8. Dokladov pri styku s bankou 

9. Ostatných interných účtovných dokladov 
 

1. Obeh zmlúv  

 

1.1  Zmluvy schvaľuje a podpisuje starosta obce. 

1.2 Zmluvy predkladané na podpis starostovi obce musia obsahovať minimálne tieto       

      náležitosti:  - označenie zmluvných strán 

                         - predmet zmluvy 

                         - cena a dohodnuté platobné podmienky 

                         - termín plnenia 

                         - sankcie 

                         - záruky (podľa typu zmluvy) 

                         - odkaz na predpis, podľa ktorého sa zmluva uzatvára 

                         - počet strán zmluvy, príp. aj príloh, ak sú súčasťou zmluvy 

     Ďalšie náležitosti zmluvy sa uvedú podľa toho o aký typ zmluvy ide v zmysle  

     ustanovení príslušnej právnej normy. 

1.3 Referenti, zodpovední za vecný obsah zmluvy, sú zodpovední aj za sledovanie vecného 
plnenia zmluvy. O neplnení zmluvných podmienok informujú písomne starostu obce, 
zároveň navrhnú uplatnenie sankčného postupu.  

1.4 Povinnosťou referenta, zodpovedného za vecný obsah zmluvy, je po jej podpísaní 
starostom obce a druhej zmluvnej strany, takúto zmluvu: 

a) zverejniť na internetovej stránke obce 

b) zabezpečiť distribúciu zmluvnej strane 

c) jeden papierový originál zmluvy odovzdať hlavnému účtovníkovi obce a to 
najneskôr do 7 dní od jej podpísania všetkými zmluvnými stranami. 

                

2. Objednávky  

 

2.1 Objednávky sú súčasťou faktúry, schvaľuje a podpisuje ich starosta obce. 
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2.2 Centrálna evidencia objednávok je vedená u hlavného účtovníka obce, ktorý 

zabezpečuje ich zverejnenie na internetovej stránke obce. 

2.3 Číslo objednávky pozostáva z poradového čísla objednávky lomeno kalendárny rok. 

 

3. Dodávateľské faktúry  

 

    3.1 Prevzatie dodávateľských faktúr (DF) za tovary, práce a služby sa vykonáva 

          prostredníctvom podateľne OcÚ. Podateľňa označí DF prezentačnou pečiatkou 

          a pečiatkou o vecnej správnosti účtovného dokladu, ktorú podpíše starosta obce, čím 

          povolí úhradu danej DF. Po podpise DF  starostom obce  ju bezodkladne odovzdá 

          hlavnému účtovníkovi obce.  
 

    3.2 Hlavný účtovník obce došlé faktúry v časovom poradí zaeviduje do knihy došlých  

         faktúr a označí ich interným poradovým číslom. Každá faktúra bude obsahovať odtlačok 

         schvaľovacej pečiatky a  likvidačný (krycí) list DF, ktoré sú prílohou tejto smernice.  
 

3.3 Starosta obce preskúma vecnú a formálnu správnosť účtovných dokladov a 

prípustnosť operácií a potvrdí ju svojím podpisom na schvaľovacej pečiatke alebo 

likvidačnom (krycom) liste DF. 
 

3.4 Účtovníčka OcÚ po preskúmaní vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov a  

          prípustnosti operácií doplní likvidačný (krycí) list DF: 

 predkontáciou t.j. označí účty na ktorých sa účtovný prípad zaúčtuje 

 rozpočtovou klasifikáciou t.j. označí Ekonomickú klasifikáciu pri príjmoch;                  

označí Ekonomickú a Funkčnú klasifikáciu pri výdavkoch. 

 

3.5 Došlá faktúra je takto pripravená k úhrade bezhotovostným prevodom. Úhrady 

realizuje účtovníčka OcÚ poverená likvidáciou faktúr formou internetbankingu, resp. 

príkazu na úhradu. V prípade úhrady faktúry prostredníctvom príkazu na úhradu, tento 

podpisujú vždy dvaja - starosta a jeden zamestnanec, ktorí majú podpisový vzor v 

príslušnom peňažnom ústave, z ktorého sa úhrada realizuje. 

 

3.6 Účtovníčka OcÚ zaúčtované dodávateľské faktúry uloží do zaraďovača (tzv. šanónu), 

          ktorý sa odloží do príručného archívu.  
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4. Odberateľské faktúry 

 

4.1   Odberateľské faktúry vystavuje referent fakturácie a to za dodávky prác a služieb   
  v rámci hlavnej alebo podnikateľskej činnosti po schválení starostom obce. 
  

4.2   Vystavené odberateľské faktúry musia mať  náležitosti účtovného dokladu. Za vecnú, 
  číselnú správnosť a úplnosť údajov zodpovedá referent fakturácie.  
 

4.3   Vystavené odberateľské faktúry v časovom poradí zapíše do knihy odoslaných 
  faktúr, zabezpečí odoslanie faktúry odberateľovi a následne sleduje jej úhradenie. 
 

4.4   Referent fakturácie zaúčtované odberateľské faktúry uloží do šanónu,  ktorý sa odloží  
  do príručného archívu.  

 
 

5. Styk s peňažnými ústavmi 

 

5.1  Pri bezhotovostných platbách sú platobnými dokladmi príkazy na úhradu, resp.  

 potvrdenia z internetbankingu. Príkaz na úhradu vyhotovuje účtovníčka obce. Po 
vykonaní predbežnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.Z. v znení neskorších 
predpisov. 

5.2  Príkazy na úhradu podpisujú vždy dve osoby, ktorých mená, funkcie a podpisy sú  

 uvedené v Podpisovom vzore  v závere tejto smernice pre disponovanie s  

 prostriedkami na účtoch obce.  

5.3  Po obdržaní bankového výpisu účtovníčka OcÚ jeho pohyby zaúčtuje a bankové 

 výpisy uloží do zaraďovača (tzv. šanónu), ktorý  sa odloží do     príručného archívu.  

 

6. Pokladničné doklady 

 

   6.1 Práce súvisiace s pokladničnou agendou vykonáva pokladník OcÚ. Tento zamestnanec  

         je hmotne zodpovedný za zverené hotovosti a ceniny.  

   6.2 Pokladničnými dokladmi pre účely tejto smernice sa rozumejú: 

 príjmové pokladničné doklady,  

 výdavkové pokladničné doklady a  

 pokladničná kniha.  

6.3 Príjmové a výdavkové pokladničné doklady ako preukázateľné účtovné záznamy 
musia obsahovať náležitosti uvedené v § 10 zákona a obsahovať aj záznam 
o predbežnej kontrole. Vyhotovuje ich pokladník OcÚ a schvaľuje starosta obce. 
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6.4 Pokladník OcÚ zodpovedá za vecnú a číselnú správnosť vystavených pokladničných 
dokladov. Pokladničné operácie zachytáva v pokladničnej knihe podľa dátumu ich 
vyhotovenia. Za každý deň, v ktorom vznikli pokladničné operácie, vykoná do 
pokladničnej knihy zápis o zostatku pokladničnej hotovosti.  

6.5 Denný limit pokladnice je 5 000 €. Peňažné prostriedky nad hodnotu 5 000 € odvádza 
pokladník na účet obce v peňažnom ústave.  

6.6 Pokladník overí či suma na pokladničnom doklade je riadne zdokladovaná a predloží 
ich účtovníčke obce s príslušnými prílohami na zaúčtovanie. Účtovníčka preverí 
prípustnosť pokladničnej operácie a formálnu správnosť pokladničných dokladov.  

6.7 Účtovníčka zodpovedá za správnu predkontáciu účtovných prípadov. Po zaúčtovaní 
pokladničných dokladov účtovníčka uloží pokladničné doklady do zaraďovača (tzv. 
šanónu), ktorý sa odloží do príručného archívu.  

 
7. Interné doklady  

 

    7.1 Interné doklady musia obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovenia § 10  

         odsek 1 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p..  Medzi interné doklady patria 

         všetky tie doklady, ktoré sa vyhotovujú: 

 pri  zaúčtovaní predpisu miezd a ich výplaty, ako i pri platbách do poisťovní pri 
mzdovej agende 

 pri rozúčtovaní úhrady elektrickej energie za všetky odberné miesta do rozpočtu obce 

 pri zaúčtovaní odpisov majetku 

 záverečné koncoročné účtovné zápisy 

 podľa potreby ... 

   7.2 Po zaúčtovaní interných dokladov účtovníčka OcÚ uloží interné doklady do zaraďovača  

         príslušného účtovného denníka, s ktorým interný doklad súvisí a šanón odloží do 

         príručného archívu. 

      

8. Mzdové doklady  

     8.1  Výplatná listina  predstavuje súhrnný účtovný doklad zo mzdovej oblasti. Na základe 

            prvotných dokladov formou počítačovej zostavy ju spracuje mzdový referent a spolu 

            s rekapituláciou ju predloží na overenie prípustnosti operácie a taktiež na schválenie 

            starostovi obce. Overenú a schválenú výplatnú listinu spolu s rekapituláciou miezd 

            odovzdá na zaúčtovanie účtovníkovi obce. Ďalšími podkladmi pre zaúčtovanie miezd 

              sú nasledovné zostavy:  



 10 

 rekapitulácia zrážok z miezd 

 rekapitulácia o poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa  a výkazy do 

pisťovní 

 hromadné príkazy na úhradu   

8.2 Podklady odovzdá mzdová účtovníčka do učtárne na zaúčtovanie. Po zaúčtovaní  

mzdových podkladov účtovníčka OcÚ uloží mzdové podklady do zaraďovača (tzv. 

šanónu), ktorý sa odloží do príručného archívu.  

 
9. Inventarizácia majetku 

          Inventarizácia majetku je riešená samostatným vnútorným predpisom. 

 
10. Evidovanie, účtovanie a odpisovanie majetku 

            Evidovanie, odpisovanie a účtovanie majetku je riešené samostatným vnútorným 
           predpisom. 

 
 

Článok 8 
Uchovávanie a ochrana účtovnej  dokumentácie 

 
 

1. Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, 

zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná jednotka je tiež povinná zabezpečiť ochranu 

prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia pred ich zneužitím, 

poškodením, zničením, neoprávnenými zásahmi do nich, neoprávneným prístupom k 

nim, stratou alebo odcudzením.  

2. Účtovné záznamy sa uchovávajú podľa ustanovenia § 35 odsek 3, zákona č. 431/2002 

Z.z. o účtovníctve v z.n.p.  

3. Účtovné doklady, pokiaľ sa s nimi pracuje sú uložené v príručnom archíve. Obvykle 

je     to do ukončenia uzávierkových prác za príslušné účtovné obdobie. V prípade 

potreby môžu byť účtovné doklady v príručnom archíve aj dlhšie. Keď už nie sú 

účtovné doklady denne potrebné pri práci v učtárni, uložia sa do archívu obce.  

4. Na nakladanie s účtovnou dokumentáciou sa vzťahujú všeobecné  predpisy 

o archívnictve. 
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Článok 9 

Podpisové vzory 
 
 

1. Súčasťou vnútorného predpisu sú aj podpisové vzory osôb:  

 oprávnených schvaľovať hospodárske a účtovné operácie 

 oprávnených preskúmavať vecnú a formálnu správnosť účtovných dokladov,        

prípustnosť operácií 

 oprávnených podpisovať objednávky a zmluvy 

 ktoré majú dispozičné právo s účtami v peňažných ústavoch 

 ktoré majú dispozičné právo s pokladničnou hotovosťou 

 oprávnených povoľovať pracovnú cestu 

 

 

Článok 10 
Spoločné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ nie je podrobnejšia úprava, použijú sa primerane ustanovenia zákona 

č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. 

2. Zamestnanci obecného úradu, ktorí prichádzajú do styku s finančnými prostriedkami 

musia mať uzavreté Dohody o hmotnej zodpovednosti.  

 

 

Článok 11 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento predpis je súčasťou vnútorného kontrolného systému organizácie a podlieha    

aktualizácii podľa potrieb a zmien kompetencií a zodpovedností.  

2. Ustanoveniami tohto predpisu sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci organizácie. 
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Podpisové vzory účtovnej jednotky: 

Meno a priezvisko Funkcia Zodpovednosť Podpis 

Ing. Štefan Vároš starostka             zmluvy  

          objednávky  

      vecná správnosť  

   prípustnosť operácií  

      VÚB a.s. Bytča  

     Prima banka Žilina  

  pokladničná hotovosť  

  pracovná cesta  

Mgr. Edita Mištriková účtovníčka formálna správnosť  

  VÚB a.s. Bytča  

Mária Stopková Pokladníčka 

a referent pre 

odberateľské 

faktúry 

pokladničná hotovosť 

VÚB, a.s., Bytča 

vecná správnosť  

 

Mária Králiková Mzdová referentka pokladničná hotovosť  

 

 

 

 

 

V Štiavniku, 30.08.2012 

 

 

                                                                                                                      Ing. Štefan Vároš 
                                                                                                                          starosta obce 



ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY O PREVODE 

VLASTNÍCTVA BYTOVÉHO DOMU 
 

I. 

Zmluvné strany 

 

1.1 V.V. BUILDING, s.r.o. so sídlom: Oblúková 32, 917 01 Trnava 

IČO: 36 264 105 

DIČ: 2021875581 

IČ DPH: SK2021875581 

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Trnava, oddiel: Sro, vloţka č. 15268/T 

konajúca prostredníctvom: Dr. Viliam Vítek, konateľ 

Bankové spojenie: 1116049003/5600, Prima banka Slovensko, 

a.s. 

 

ďalej ako „budúci predávajúci“ 

 

 a 

 

1.2  Obec Štiavnik so sídlom: Obecný úrad Štiavnik, Štiavnik 1350, 013 55 

Štiavnik  

  IČO: 00321 672 

  Bankové spojenie: 23322432/0200, VÚB a.s. 

  V mene ktorej koná Ing. Štefan Vároš, starosta obce 

 

ďalej ako „budúci kupujúci“ 

 

uzavreli dnešného dňa v súlade s ustanovením § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy 

o prevode vlastníctva bytového domu (ďalej len ,,Zmluva o budúcej zmluve“). 

 

II. 

Preambula 

 

2.1 Budúci kupujúci, ako vlastník pozemku parc. č. 13, parcela registra „C“, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria, o výmere 2383 m², nachádzajúci sa v okrese Bytča, v obci Štiavnik, 

v katastrálnom území Štiavnik a zapísaný na liste vlastníctva č. 2741 v katastri nehnuteľností 

vedenom katastrálnym úradom v Ţiline, Správou katastra Bytča, ktorý na základe zmluvy o nájme 

nehnuteľnosti zo dňa 1.3.2013 prenechal budúcemu predávajúcemu na dočasné uţívanie za 

účelom výstavby bytového domu v zloţení 3 x 3-izbový byt , 3 x 2-izbový byt a 1 x 1-izbový byt 
(ďalej len "bytový dom") podľa priloţenej projektovej dokumentácie (príloha č. 1) a zároveň s 

touto výstavbou vyslovuje súhlas. Budúci predávajúci je povinný spolu s výstavbou bytového 

domu zabezpečiť aj zhotovenie, technickej infraštruktúry, tak ako je uvedené v projektovej 

dokumentácii - Prílohe č. 1. Budúci predávajúci sa po realizácii výstavby stane výlučným 

vlastníkom bytového domu a zmluvné strany majú záujem na prevode vlastníckeho práva 

k bytovému domu z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho. 

2.2 Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu za účelom zabezpečenia budúceho predaja bytového 

domu budúcemu kupujúcemu. 

 



III. 

 Predmet zmluvy 

 

3.1. Budúci predávajúci sa zaväzuje, ţe najneskôr do 20.12.2013 písomne vyzve budúceho 

kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu postavenom na 

pozemku špecifikovanom podľa Čl. II bod 2.1 tejto zmluvy o budúcej zmluve a spolu s výzvou 

predloţí budúcemu kupujúcemu aj návrh kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k bytovému domu. 

(ďalej len ,, Kúpna zmluva“)  

3.2. Budúci predávajúci a budúci kupujúci sa zaväzujú, za účelom prevodu vlastníctva bytového domu 

z budúceho predávajúceho na budúceho kupujúceho uzavrieť najneskôr do 15.1.2014 kúpnu 

zmluvu. 

3.3. Kúpna zmluva, na ktorej uzavretie sa zmluvné strany zaviazali touto zmluvou, bude mať 

nasledovný obsah a znenie (text uvedený kurzívou) s prípustnými úpravami a doplneniami 

vykonanými v súlade s bodom 3.5 a 3.6 tohto článku zmluvy o budúcej zmluve: 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Predávajúci a kupujúci uzavreli dňa 28.3.2013 Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode 

vlastníctva bytového domu (ďalej len ako „Zmluva o budúcej zmluve“), v ktorej sa dohodli, ţe za 

podmienok tam uvedených uzatvoria túto zmluvu. 

2. Predávajúci vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, ţe v čase jej uzavretia je 

výlučným vlastníkom so spoluvlastníckym podielom 1/1 nasledovnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa 

v katastrálnom území Štiavnik v obci Štiavnik v okrese Bytča:   

nájomný bytový dom so súpisným číslom ………, zapísaný na liste vlastníctva č. ……… v katastri 

nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Ţilina, Správou katastra Bytča, postavený na 

pozemku v nájme parc. č. 13, parcela registra „C“, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 2383 m², právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 2741 v katastri 

nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom v Ţilina, Správou katastra Bytča. Nájomný bytový dom 

pozostáva z nasledovných bytov: 

a) Byt č. 1 – 61,86 m
2
 + 3,87 m

2
 terasa 

b) Byt č. 2 – 57,67 m
2
 + 3,60 m

2
 balkón 

c) Byt č. 3 –  30,41m
2
   

d) Byt č. 4 –  44,24 m
2
 + 2,89 m

2
 terasa 

e) Byt č. 5 – 61,86 m
2
 + 3,87 m

2
 balkón  

f)    Byt č. 6 – 57,67 m
2
 + 3,60 m

2
 balkón  

g) Byt č. 7 – 75,31 m
2
 + 2,89 m

2
 balkón 

ako aj zo spoločných častí a zariadení bytového domu, ktoré prislúchajú k jednotlivým bytom podľa 

príslušných podielov a technickej infraštruktúry najmä vodovod, kanalizáciu so šachtami, plynovod, 

prípojka NN, parkoviská, chodníky, verejné osvetlenie podľa projektovej dokumentácie. Bytový dom 

s technickou infraštruktúrou, jednotlivé byty uvedené vyššie v tomto článku sa v ďalšom texte tejto 

zmluvy spoločne označujú ako „Nehnuteľnosti“.  

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri odplatnom prevode 

výlučného vlastníctva predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaných v článku I. bode 2. tejto 

zmluvy do výlučného vlastníctva kupujúceho. 



2. Predávajúci predáva a odplatne prevádza do výlučného vlastníctva kupujúceho v celosti 

nehnuteľnosti špecifikované v článku I. bode 2. tejto zmluvy a to so všetkými ich súčasťami 

a príslušenstvom.  

3. Kupujúci kupuje a preberá od predávajúceho nehnuteľnosti špecifikované v článku I. bode 2. tejto 

zmluvy do výlučného vlastníctva a zaväzuje sa za podmienok určených a dohodnutých v tejto zmluve 

zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu. 

 

Článok III. 

Prehlásenia a záväzky predávajúcich týkajúce sa nehnuteľností 

 

1. Predávajúci ručí a zodpovedá kupujúcemu za to, ţe: 

 je výlučným vlastníkom nehnuteľností, 

 do doby nadobudnutia právoplatnosti vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 

v prospech kupujúceho, Nehnuteľnosti a ich časti ţiadnym spôsobom nescudzí a ani ich nezaťaţí 

akýmkoľvek právom v prospech tretích osôb, 

 nie je obmedzený vo svojich dispozičných právach k nehnuteľnostiam, 

 Nehnuteľnosti nie sú predmetom nedoriešených reštitučných nárokov tretích osôb a ani predmetom 

akýchkoľvek právnych sporov alebo predmetom úradného vyšetrovania. 

2. V prípade, ţe sa vyhlásenia predávajúceho uvedené v odseku 1 tohto článku ukáţu ako neúplné 

a/alebo nepravdivé, zodpovedá predávajúci za škodu, ktorú takýmito nepravdivými vyhláseniami 

kupujúcemu spôsobí.  

Článok IV. 

Kúpna cena 

 

1. Zmluvnými stranami dohodnutá kúpna cena za nehnuteľnosti špecifikované v článku I. bode 2. tejto 

zmluvy predstavuje spolu sumu ...................... Eur (slovom: ................................. Eur) (ďalej v texte 

tieţ ako „kúpna cena“) v zloţení: 

.......................... EUR - cena za bytový dom, 

......................... EUR - cena za technickú infraštruktúru. 

2. Zmluvné strany prehlasujú a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, ţe v čase uzavretia zmluvy o budúcej 

zmluve uhradil kupujúci predávajúcemu 30 % kúpnej ceny za bytový dom uvedenej v ods. 1 tohto 

článku z vlastných zdrojov, t. j. sumu ........................ EUR (slovom: ..................................... EUR). 

3. Zmluvné strany sa dohodli, ţe 70 % kúpnej ceny za bytový dom uvedenej v ods. 1 tohto článku, t. j. 

sumu ...................... EUR (slovom: ................................ EUR) – úver zo ŠFRB, uhradí kupujúci 

predávajúcemu do 14  dní od dňa pripísania uvedenej sumy na účet kupujúceho.   

4. Kúpna cena za technickú infraštruktúru zahŕňa najmä vodovod, kanalizáciu so šachtami,  prípojka 

NN, parkoviská, prístupovú komunikáciu, chodníky, verejné osvetlenie podľa projektovej 

dokumentácie bytového domu. Zmluvné strany sa dohodli, ţe cena za technickú infraštruktúru podľa 

bodu 1 tohto článku, bude uhradená kupujúcim nasledovne: 
- dotácia na kúpu predmetnej technickej infraštruktúry vo výške .......................EUR do 14 dní 

odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie medzi kupujúcim a Ministerstvom 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
- vlastné zdroje na kúpu predmetnej technickej infraštruktúry vo výške ........................ EUR 

najneskoršie do 31.12.2013 .  

Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Predávajúci má povinnosť oboznámiť kupujúceho so stavom predávaných  nehnuteľností špecifikovaných 

článku I. bode 2. tejto Zmluvy. 

2. Predávajúci má povinnosť neposkytnúť informácie týkajúce sa tejto zmluvy tretím osobám  bez súhlasu 

kupujúceho. 



3. Kupujúci má povinnosť riadne a včas, za podmienok dohodnutých v zmluve o budúcej zmluve ako aj v tejto 

zmluve, zaplatiť predávajúcemu zmluvnými stranami dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku IV. bod. 1 tejto 

zmluvy.  

4. Predávajúci je povinný podať návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do príslušného katastra 

nehnuteľností v prospech kupujúceho do 3 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy. Ak predávajúci nepodá 

návrh na vklad vlastníckeho práva v prospech kupujúceho, predávajúci pre tento prípad splnomocňuje 

kupujúceho na podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností. 

 

Článok VI. 

Technický stav nehnuteľností a záruka 

 

1. Kupujúci vyhlasuje, ţe pred uzavretím tejto zmluvy sa oboznámil so stavom touto zmluvou 

prevádzaných nehnuteľností, ich stav je mu dobre známy a nehnuteľnosti v tomto stave kupuje. 

2. Predávajúci vyhlasuje, ţe na vady prevádzaných nehnuteľností  poskytuje kupujúcemu záruku 5 rokov 

od nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim.  

 

Článok VII. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 

        

1. Zmluvné strany súhlasia s podaním návrhu na povolenie vkladu vlastníckeho práva podľa tejto 

zmluvy do katastra nehnuteľností. 

2. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnostiam uvedeným v článku I. bode 2. tejto zmluvy 

dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra Bytča, ktorým vklad vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností povolí. 

3. V prípade, ak Správa katastra Bytča nevykoná vklad vlastníckeho práva podľa tejto zmluvy do 

katastra nehnuteľností z dôvodu akýchkoľvek ňou označených chýb, zaväzujú sa zmluvné strany tieto 

chyby odstrániť najneskôr do 10 dní po obdrţaní vyrozumenia tohto úradu. 

 

Článok VIII. 

Poplatky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe poplatok za katastrálne konanie spojený s podaním návrhu na vklad 

vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do príslušného katastra nehnuteľností budú znášať spoločne 

predávajúci a kupujúci. 

 

Článok IX. 

Užívanie nehnuteľností 

 

1. Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán vstúpi kupujúci do uţívania nadobúdaných 

nehnuteľností dňom ich prevzatia na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu, ktorý 

pripraví predávajúci a ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

2. V prípade, ak predávajúci do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy uzatvorí s prevádzkovateľmi a 

dodávateľmi sluţieb zmluvy na dodávku týchto sluţieb vlastníkovi prevádzaných nehnuteľností, 

predávajúci sa zaväzuje, ţe pri odovzdaní predmetných nehnuteľností nebude mať ţiadne záväzky 

voči prevádzkovateľom a dodávateľom sluţieb, t. j. bude mať  vyrovnané všetky poplatky za uţívanie 

predmetných nehnuteľností (napr. káblová TV, telefón, plyn, elektriku, vodné a stočné). Prípadné 

nedoplatky za spotrebu energií, ktoré vzniknú počas uţívania nehnuteľností predávajúcim podľa 

predloţených zúčtovacích faktúr od poskytovateľov sluţieb sa zaväzuje uhradiť v plnej výške 

predávajúci. 

 

Článok X. 



Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má podľa tejto zmluvy doručiť 

kupujúci predávajúcemu, budú doručované poštou ako doporučené zásielky na adresu sídla 

predávajúceho uvedenú v obchodnom registri alebo osobným doručením. V prípade, ak predávajúci 

doporučenú zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať, povaţuje sa zásielka za 

doručenú v deň jej odoslania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, ţe všetky oznámenia a písomnosti, ktoré má podľa tejto zmluvy doručiť 

predávajúci kupujúcemu, budú doručované poštou ako doporučené zásielky na adresu kupujúceho 

uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobným doručením. V prípade, ak kupujúci doporučenú 

zásielku alebo osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať, povaţuje sa zásielka za doručenú v 

deň jej odoslania. 

 

Článok XI. 

Platnosť a účinnosť zmluvy 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

2. Zmluva nadobúda účinnosť a kupujúci vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prevádzaným touto 

zmluvou dňom rozhodnutia Správy katastra Bytča o povolení vkladu vlastníckeho práva 

k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností.  

3. V období medzi nadobudnutím platnosti a nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy sú predávajúci a 

kupujúci svojimi zmluvnými prejavmi viazaní.  

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, pričom predávajúci a kupujúci obdrţia po jednom 

rovnopise, dva rovnopisy sú určené pre príslušnú Správu katastra a jeden rovnopis je určený pre 

Štátny fond rozvoja bývania. Všetky  rovnopisy majú platnosť originálu. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je moţné robiť formou riadne očíslovaných písomných 

dodatkov.  

3. Právne vzťahy zaloţené touto zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ostatných 

právnych predpisov Slovenskej republiky v platnom znení. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe zmluvu uzavreli na základe svojej skutočnej vôle, ktorú prejavili 

slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického 

nátlaku a zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená, zmluvu si prečítali,  jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne v piatich rovnopisoch podpisujú. 

 

Koniec textu budúcej kúpnej zmluvy. 

  

3.3. Zmluvné strany sú si povinné poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť v súvislosti s podaním návrhu 

na vklad vlastníckeho práva budúceho kupujúceho k prevádzanej nehnuteľnosti ako aj všetku 

potrebnú súčinnosť k uzavretiu kúpnej zmluvy.  

3.4. Budúci predávajúci je povinný zabezpečiť a dbať, aby bytový dom, ktorý je predmetom budúceho 

prevodu podľa tejto zmluvy, nebol v čase uzavretia kúpnej zmluvy zaťaţený ťarchou alebo 

právom tretích osôb. 

3.5. Ustanovenia kúpnej zmluvy uvedenej v bode 3.2. tejto zmluvy o budúcej zmluve, ktoré sú 

vybodkované, doplní do jej textu a kúpnu zmluvu v potrebnom počte vyhotovení k podpisu 



pripraví budúci predávajúci a to v súlade so skutočným stavom platným ku dňu podpisu kúpnej 

zmluvy. 

3.6. Iné modifikácie alebo doplnenia kúpnej zmluvy uvedenej v bode 3.2. tejto zmluvy o budúcej 

zmluve, neţ uvedené v bode 3.5 tejto zmluvy, budú vykonané výlučne v prípade, ak sa na nich 

zmluvné strany dohodnú alebo v prípade, ak potreba týchto zmien vyplynie z potreby zachovania 

účelu tejto zmluvy sledovaného zmluvnými stranami. 

 

IV. 

Kúpna cena 

 

4.1 Budúci kupujúci uhradí budúcemu predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k bytovému 

domu a technickej infraštruktúre dohodnutú kúpnu cenu maximálne vo výške 396 914,20 EUR 

s DPH v zloţení: 

 Bytový dom z: 

 -  dotácie MD,V a RR SR 108 171,36 EUR 

 -  a z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania 252 399,84 EUR. 

 Technická infraštruktúra z: 

 - prostriedkov poskytnutých Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  

           26 343.- EUR 

- a z vlastných zdrojov 10 000,- EUR. 

- Zmluvné strany sa dohodli, ţe 30,00 % kúpnej ceny za bytový dom uvedenej v ods. 1 tohto článku , t. 

j. sumu 108 171,36 EUR , dotácia z MD, V a RR SR uhradí kupujúci predávajúcemu do 14 dní odo 

dňa podpísania Zmluvy o poskytnutí dotácie medzi kupujúcim a Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

- Zmluvné strany sa dohodli, ţe 70,00 % kúpnej ceny za bytový dom uvedenej v ods. 1 tohto článku, t. j. 

sumu 252 399,84  EUR – úver zo ŠFRB, uhradí kupujúci predávajúcemu do 14  dní od dňa pripísania 

uvedenej sumy na účet kupujúceho.   

4.2 Kúpna cena za technickú infraštruktúru zahŕňa najmä vodovod, kanalizáciu so šachtami, prípojka NN, 

parkoviská, prístupovú komunikáciu, chodníky, verejné osvetlenie podľa projektovej dokumentácie 

bytového domu. Zmluvné strany sa dohodli, ţe cena za technickú infraštruktúru podľa bodu 1 tohto 

článku, bude uhradená kupujúcim nasledovne: 
-  dotácia na kúpu predmetnej technickej infraštruktúry vo výške 26 343 ,- EUR do 14 dní    

odo dňa podpísania zmluvy o poskytnutí dotácie medzi kupujúcim a Ministerstvom dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
   -  vlastné zdroje na kúpu predmetnej technickej infraštruktúry vo výške 10 000,- EUR 

najneskoršie do 30.11.2013 . 

 

V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

5.1 Ak budúci predávajúci v lehote podľa článku III., bod 3.1 tejto zmluvy písomne nevyzve druhú 

zmluvnú stranu na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy, prechádza toto právo na budúceho 

kupujúceho.  

5.2 Zmluvná strana, ktorej bola písomná výzva na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1 

tohto článku zmluvy doručená, je povinná uzavrieť budúcu kúpnu zmluvu bez zbytočného 

odkladu po doručení písomnej výzvy, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomnej výzvy. 

5.3 V prípade, ak zmluvná strana, ktorej bola výzva na uzavretie budúcej kúpnej zmluvy podľa bodu 

5.1 tohto článku zmluvy doručená, neuzavrie s druhou zmluvnou stranou v lehote podľa bodu 5.2 

tohto článku zmluvy budúcu kúpnu zmluvu, je druhá zmluvná strana, ktorá výzvu doručovala 

oprávnená poţadovať, aby obsah zmluvy určil súd.  Nárok na náhradu škody jej popri určení 



obsahu zmluvy patrí len v prípade, ak zmluvná strana, ktorej bola výzva na uzavretie budúcej 

kúpnej zmluvy podľa bodu 5.1 tohto článku zmluvy doručená, neoprávnene odmietla rokovať 

o uzavretí zmluvy. 

5.4 Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť si zmenu okolností, z ktorých 

vychádzali pri uzavieraní tejto Zmluvy o budúcej zmluve, najmä v prípade ak sa tieto zmenili do 

takej miery, ţe nemoţno rozumne poţadovať uzavretie kúpnej zmluvy. 

 

VI. 

Ostatné ustanovenia 

 

6.1  Budúci predávajúci sa zaväzuje, ţe kúpna cena bytového domu bude zahŕňať všetky náklady 

spojené s jej výstavbou a to je projektová dokumentácia, vybavovanie územného rozhodnutia 

a stavebného povolenia, poistenie stavby, samotná cena bytového domu a náklady spojené 

s kolaudáciou. 

6.2 Budúci predávajúci sa zaväzuje, ţe bytový dom bude postavený v súlade so zákonom č. 607/2003 

Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v platnom znení a v súlade s podmienkami nenávratnej 

dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  

6.3 Budúci predávajúci sa zaväzuje, ţe stavba bytového domu bude uskutočnená v súlade s budúcim 

kupujúcim odsúhlasenou projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Petrom 

Dunajovcom, Ţilina (príloha č. 1). 

6.4 Budúci kupujúci sa zaväzuje, ţe takto postavený a skolaudovaný bytový dom odkúpi od budúceho   

predávajúceho z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR a vlastných zdrojov. 

6.5 V prípade, ţe sa zmenia podmienky poskytovania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania 

a nenávratných dotácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, bude sa 

postupovať podľa novovzniknutých podmienok. 

6.6 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, ţe do doby získania finančných  prostriedkov budúcim kupujúcim 

na prefinancovanie  kúpy nájomného bytového domu zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa posúva 

termín na podanie návrhu na vklad do príslušného katastra nehnuteľností  podľa kúpnej zmluvy 

dohodnutej v Čl. III bod 3.2 tejto zmluvy o budúcej zmluve o čas, ktorý je potrebný na získanie 

finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania budúcim kupujúcim. Počas tejto doby 

bude mať budúci kupujúci postavenie správcu bytového domu a je povinný poskytnúť nájomcom 

dočasný podnájom bytov za rovnakých podmienok, aké sú dojednané medzi budúcim kupujúcim 

a jednotlivými nájomcami. Tieto podmienky sa budú odvíjať od zmlúv, ktoré má budúci kupujúci 

uzatvorené s jednotlivými nájomcami. Za týmto účelom uzatvoria budúci kupujúci a budúci 

predávajúci ,,Zmluvu o nájme bytového domu“, ktorou si budúci kupujúci dočasne prenajme od 

budúceho predávajúceho predmetný bytový dom do prenájmu na dobu do zabezpečenia potrebných 

finančných prostriedkov na odkúpenie nájomného bytového domu do vlastníctva budúceho 

kupujúceho. Znenie tejto ,,Zmluvy o nájme bytového domu“ je prílohou č. 4 tejto zmluvy 

s prípustnými úpravami, ktoré sa budú dovíjať od skutočného stavu v čase jej podpisu. Budúci 

predávajúci sa zaväzuje, ţe v takom prípade najneskôr do 60 dní od právoplatnosti kolaudačného 

rozhodnutia vyzve a predloţí budúcemu kupujúcemu návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytového 

domu podľa tohto bodu, ktorú sa zaväzujú zmluvné strany vzájomne uzavrieť najneskôr do 10 dní 

od jej predloţenia budúcim predávajúcim. V prípade ak budúci predávajúci v stanovenej 15 dňovej 

lehote nevyzve budúceho kupujúceho a nepredloţí mu návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytového 

domu, prechádza toto právo na budúceho kupujúceho.  

 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 



 

7.1 Zmeny tejto zmluvy vyţadujú formu písomného dodatku podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. 

7.2 Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

7.3 Strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto zmluvou predovšetkým 

dohodou. 

7.4 Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté 

ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie 

nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany 

sledovali v čase jej podpisu. 

7.5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami. 

7.6 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch s platnosťou originálu, pričom kaţdá zo 

zmluvných strán obdrţí dve vyhotovenia. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, ţe si túto zmluvu prečítali a ţe táto, tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne váţne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, 

na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy. 

 

 

 

Prílohy: 

1) Projektová dokumentácia bytového domu 

2) Výpis z obchodného registra budúceho predávajúceho, 

3) Uznesenie obecného zastupiteľstva, ktorým sa schvaľuje uzatvorenie tejto zmluvy o budúcej 

zmluve 

 

 

 

V Trnave, dňa                                V Štiavniku, dňa  

 

 

 

____________________________         ____________________________ 

za V.V. BUILDING, s.r.o.                 za Obec Štiavnik 

Dr. Viliam Vítek, konateľ              Ing. Štefan Vároš, starosta obce 

budúci predávajúci                  budúci kupujúci 

 


