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                                       Príhovor starostu 

                                        
                                       
                                                 Vo Výročnej správe obce Štítnik za rok 2013 Vám chceme priblížiť    
                                       základné  informácie týkajúce sa obce,  organizačnej  štruktúry obce a  
                                       rozpočtovej organizácie obce – Základnej školy. Popísali sme činnosť obce, 
                                       dianie v Materskej škôlke, hospodárstvo v obci, poskytovanie služieb v 
                                       obci a uskutočnené kultúrne  a športové akcie v priebehu roka. V skratke 
                                       sme opísali plnenie rozpočtových príjmov a čerpanie rozpočtových 
                                       výdavkov, ktoré boli podrobnejšie rozobraté v Záverečnom účte obce za rok 
                                       2013. Zhodnotili sme rok 2013 a stanovili sme si ciele na rok 2014, ktoré   
                                       v súčasnej situácii v obci bude veľmi ťažké dosiahnuť.

   
    Rok 2013 sme aj napriek všetkým ťažkostiam zvládli. Aj v tomto roku sme spracovali  a podali 
žiadosti na projekty – rekonštrukcia materskej škôlky, vybavenie knižnice knižným fondom 
a výpočtovou technikou. Tieto projekty neuspeli, čo nás mrzí no nie našou vinou, ale pre nedostatok 
finančných prostriedkov zo strany štátu. Schválený projekt na Regeneráciu obce sa nám v tomto 
roku  podarilo zrealizovať aj bez zaťaženia obce úverom. Pokračovali sme v prácach na schválenom 
projekte na Modernizáciu verejného osvetlenia v obci a uskutočnili sme kúpu bytového domu na 
Jelšavskej ulici z finančných prostriedkov MDVaRR a ŠFRB.
Budeme  aj naďalej využívať možnosti čerpania nenávratných príspevkov  z eurofondov, a mrzí ma, 
že v roku 2013 obec nevyužila možnosť na spracovanie projektu a následné podanie žiadosti na 
rekonštrukciu celej budovy radnice, interiéru ako aj exteriéru. Je pre mňa nepochopiteľné ako sa 
k tomuto návrhu postavili niektorí poslanci a zamietli ho. Snažil som sa aj o riešenie  snáď 
najhlavnejšieho problému obce a to  vyriešenie kanalizácie v obci, no  stroskotalo to zasa na 
komunikácii s niektorými poslancami obecného zastupiteľstva.  

Organizačná štruktúra 

Obecný  úrad  v Štítniku  je  výkonným orgánom obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce. 
Zabezpečuje  organizačné  a administratívne  veci  obecného  zastupiteľstva  a starostu  obce  ako  aj 
orgánov  zriadených  obecným  zastupiteľstvom.   Obecný  úrad  nemá  právnu  subjektivitu.  Jeho 
vnútornú  organizáciu  určuje  starosta  obce,  ktorý  ustanovuje  odborný aparát,  ktorý  zabezpečuje 
výkon obecnej správy a bežné úlohy všetkých orgánov obce. Vykonáva odborné a administratívne 
činnosti  potrebné  na  riadne  fungovanie  všetkých  orgánov  samosprávy  obce.  Celý  aparát  je 
financovaný z obecných prostriedkov prostredníctvom rozpočtu obce. 

Zabezpečuje:
•  písomnú agendu obce a orgánov obecného zastupiteľstva  a je podateľňou písomností obce,
• zabezpečuje  odborné  podklady  a iné  písomnosti  na  rokovanie  obecného  zastupiteľstva 

a komisií,
• vypracováva  písomné  vyhotovenia  všetkých  rozhodnutí  starostu  vydaných  v správnom 

konaní,
• vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu,
• koordinuje činnosti organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
• organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesenej na obec.

Prácu  obecného  úradu  organizuje  starosta  obce.  Vnútornú  organizáciu  obecného  úradu, 
najmä  jeho  členenie,  pôsobnosť  jednotlivých  útvarov,  zásady  riadenia,  zásady  organizačnej 
štruktúry a tiež ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Štítniku.
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Starosta obce pre zabezpečenie vyššie uvedených úloh riadi prácu zamestnancov Obecného úradu, 
ktorý pozostáva:

1. z aparátu Obecného úradu v Štítniku,
2. spoločných úradovní, ktoré plnia úlohy na úseku prenesených výkonov štátnej správy,
3. materskej školy,
4. ostatných pracovníkov obecného úradu.

Organizačná štruktúra

Starosta obce :                                     Miloš Gallo Barnák
Zástupca starostu :                               Mgr. Yveta Zdechovanová
Hlavný kontrolór obce :                       Ing. Zuzana Končeková
Audítor obce:                                       Ing.  Lýdia Burkovská 
Pracovníci OcÚ: administratíva                       Gizela Beláková
                                                                          Ing. Janka Hrušovská
                                                                          Mgr. Erika Závodská
                                                                          Bc. Diana Kupcová
                                                                          Mgr. Alica Gallošová
                             matrika                                 Mária Jakobejová 
                             spoločný stavebný úrad       Erika Olexová                  

           spoločný školský úrad         Mgr. Michal Devečka
           knižnica                               Gabriela Koreňová /dohoda/
           pedag. zamestnanci MŠ       Bc. Monika Kolesárová 
                                                        Katarína Vesterová
                                                        Estera Liptáková  
                                                        Mária Kurčáková
           hospodárski  pracovníci       Ľubica Sivóková – MŠ
                                                        Mária Mrázová 
                                                        Gejza Mráz

Okrem uvedených pracovníkov, obec mala v roku 2013 uzavreté dohody o vykonaní práce s:      
− Jánom Kamenským – skladník CO 
− Dušanom  Sisikom – správca cintorína DS 
− Ľudovítom Markom – správca posilňovne

Právne služby na základe uzavretej zmluvy poskytuje obci advokát JUDr. Alexander Milko.

Obecné zastupiteľstvo 

Obecné zastupiteľstvo v roku 2013 bolo zložené z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách,  na 
obdobie 4 rokov 2011-2014. 

1. Ladislav Belányi  
2. Ján Gallo
3. Karol Hadžega
4. Ladislav Holéczy, sa v priebehu roka 2013 vzdal mandátu. Na uvoľnený mandát nastúpila 

prvá náhradníčka Mgr. Margita Gločeková
5. Ondrej Kalina
6. Ing. Marek Kuzma
7. Ing. Ondrej Pazera  
8. Mgr. Yveta Zdechovanová
9. Ján Zobola
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Obecná rada
1. Mgr. Yveta Zdechovanová
2. Ondrej Kalina
3. Ing. Marek Kuzma 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2013 stretlo na 9  riadnych  zasadnutiach. 
Zasadnutia OZ boli verejné a občania mali možnosť zúčastniť sa rokovaní.

Komisie pri OZ v Štítniku boli chválené v tomto zložení :  

- Finančná a správy obecného majetku                                  - predseda:  Ing.Marek Kuzma
- Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva,
   lesného hospodárstva a ochrany životného prostredia        - predseda: Ján Gallo
- Kultúry a záležitosti ZPOZ-U                                              - predseda: Ladislav Holéczy, 
                                                                                                                   Mgr. Margita Gločeková
- Sociálnej a bytovej                                                              -  predseda: Mgr.Yveta Zdechovanová
- Verejného poriadku                                                              - predseda: Ladislav Belányi
- Pre podnikanie a služby                                                       - predseda: Karol Hadžega
- Vzdelávania, športu a mládeže                                            - predseda: Ing.Ondrej Pazera
- Na ochranu verejného záujmu                                             - predseda: Ján Zobola 

Rozpočtová organizácia obce – Základná škola 

      Základná škola má sídlo v obci Štítnik. Jej zriaďovateľom je obec. Základná škola je s 
vyučovacím jazykom slovenským 1.-9 ročník, má právnu subjektivitu. 
     
   Dochádzajú do nej žiaci  z územného školského obvodu, ktorý tvorí 12 obcí: Roštár, Koceľovce, 
Petrovo, Markuška, Slavoška, Hanková, Brdárka, Rozložná, Gočaltovo, Kunová Teplica, Ochtiná a 
Honce. 

          V školskom roku 2012/2013 školu navštevovalo 333 žiakov, čo je o 6 viac, ako v minulom 
školskom roku. Na I. stupni bolo 133 žiakov a na II. stupni 200 žiakov. Počet dochádzajúcich 
žiakov bol 199, t.j. 60% z celkového počtu. Na škole pracovali 3 oddelenia školskej družiny, ktoré 
navštevovalo 96 žiakov. V školskej jedálni sa stravovalo 320  žiakov, z toho bolo viac ako 50 % 
v hmotnej núdzi. Na škole pracovalo 27 pedagogických zamestnancov. Nepedagogických 
zamestnancov bolo 10 – z toho 1 hospodárka, 4 upratovačky, 1 školník a 4 zamestnanci v školskej 
jedálni. Škola zamestnávala 2 pedagogických asistentov učiteľa žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, 1 asistenta učiteľa žiakov so zdravotným znevýhodnením a 2 asistentov učiteľa pre 
celodenný výchovný systém.

Vedenie základnej školy :

Riaditeľka:                                  Mgr. Jarmila Motúzová 
Zástupkyňa riaditeľky:                Mgr. Jana Smolková 
Hosp. pracovníčka:                     Jana Rogosová
Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Eva Helembaiová
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     V  rámci  preneseného  výkonu  štátnej  správy  Základná  škola  v  roku  2013  hospodárila  s 
finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu v roku 2013 v celkovom objeme 595 
928,29 €. Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 524 813  € a nenormatívne finančné 
prostriedky v čiastke 71 115,29 €. 

     V januári 2013 bola Základnej škole poukázaná dotácia v čiastke 42 850 €, išlo o nevyčerpané 
prostriedky z roku 2012.  Túto dotáciu škola vyčerpala do 31.03.2013. 

     Škola má vo svojej správe aj  prevádzku a hospodárenie školskej jedálne, ktorej bola poskytnutá 
dotácia v čiastke 46 937 € a školskú družinu, ktorej dotácia bola poskytnutá v čiastke 24 838  € a to 
z prostriedkov obce, nakoľko sa jedná o originálne kompetencie obce.

     Na  základe  uvedeného  základná  škola  v  roku  2013  hospodárila  s  celkovým  objemom 
rozpočtovaných finančných prostriedkov vo výške  710 553,29 € (638 778,29 ZŠ, 46 937 ŠJ a 24 
838 ŠKD).

      Nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2013 boli vo výške 66 050 € /normatívne finančné 
prostriedky 61 473,94 € a nenormatívne finančné prostriedky- dopravné 4 576,06 €/, ktoré obci boli 
odvedené  v decembri 2013 na depozitný účet a v roku 2014 jej boli vrátené.

     Základná škola mala k 31.12.2013 zostatok na výdavkovom účte 14,28 €, na príjmovom účte 
11,47 €, na účte školskej jedálne 42,40 € a na účte sociálneho fondu 9 445,19 € spolu  9 513,34 €. 
     
     Tak, ako po minulé roky aj v roku 2013 obec žiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 
a športu  SR  o  riešenie  havarijnej  situácie  na  pavilóne  číslo  šesť  (zborovňa,  trieda  výpočtovej 
techniky  a školská  jedáleň),  kde  je  potrebné  opraviť  strechu  a vymeniť  okná.  Žiadosť  bola 
zaevidovaná v koši Ministerstva školstva na riešenie havarijných situácií, no do konca roka neboli 
obci pridelené na rekonštrukciu pavilónu žiadne finančné prostriedky. 
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     Základná škola v roku 2013 účtovala  príjem a výdaj za Školskú jedáleň na osobitnom účte 
jedálne. Výška príjmu za stravné bola 58 316,76 €, výška za výdaj a nákup potravín 58 561,92 
€, na účte sociálneho fondu základnej školy za rok 2013 bol príjem vo výške 3 727,45€ a výdaj vo 
výške 3 781,13€ išlo o mimorozpočtové príjmy a výdaje.  

     V školskej jedálni bolo vydaných 49 302 hlavných žiackych jedál, 8194 hlavných jedál pre 
dospelých čo spolu predstavovalo 57 496 obedov. Nakoľko viac ako 50% detí je posudzovaných 
v hmotnej núdzi, stravník na I. stupni neuhrádza stravné a stravník na II. stupni dopláca za jeden 
obed 0,01€. Všetky ostatné náklady za obed sú hradené ÚPSVaR Rožňava.
      

        

      V roku 2013 školský klub detí navštevovalo 84 detí. Taktiež viac ako 50% detí je 
posudzovaných v hmotnej núdzi a sú oslobodení od platenia poplatku za ŠKD.

     Záujmová činnosť sa  realizuje prostredníctvom krúžkov v oblasti výchovy, kultúry, športu t.j. 
krúžkov jazykových, spoločenskovedných, prírodovedných, krúžkov vedy a techniky, kultúry a 
telovýchovy. Podporuje sa rozvoj aktivít podľa výberu a záujmu detí, škola  umožňuje výber takých 
aktivít, ktoré zabezpečujú aktívny oddych i relaxáciu, ako aj vlastnú sebarealizáciu detí.  

Profil obce

Obec Štítnik je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky združujúci 
občanov,  ktorí  majú  na  jej  území  trvalý  pobyt.  Územie  obce  Štítnik tvorí  katastrálne  územie. 
Zmeny územia obce Štítnik možno vykonať len v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

Je  právnickou  osobou  samostatne  hospodáriacou  s  vlastným  majetkom  a  so  svojimi 
finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom, všeobecne záväznými nariadeniami obce 
a organizačnými predpismi obce. Obec môže hospodáriť a nakladať aj s majetkom štátu, ktorý bol 
obci zverený v súlade s platnou právnou úpravou. Má svoje obecné symboly.

Erb  obce tvorí:  v červenom  štíte  strieborné  kladivo  so  zlatou  rukoväťou,  sprevádzané 
vpravo striebornou nákovou v zlatom kláte a vľavo striebornými kliešťami.

 Zástava  obce pozostáva  z piatich  pozdĺžnych  pruhov  vo  farbách  žltej(1/6), 
bielej(1/6),žltej(1/6),bielej(1/6)  a červenej(2/6).  Vlajka  má  pomer  strán  2:3  a ukončená  je 
tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
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         Pečať obce tvorí erb obce Štítnik s hrubopisom "Obec Štítnik".
Základnou úlohou obce  pri výkone je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potrieb 

jej obyvateľov. Obec ako samostatný územný celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou Slovenskej republiky.

Demografické údaje
Počet  obyvateľov  k 
31.12.2013

1504

Počet mužov 650
Počet žien 649
Počet detí do 15 rokov 205
Priemerný vek 39,85

V roku 2013 sa v Štítniku:
- narodilo                                      10 občanov
- zomrelo                                       13 občanov
- prisťahovalo do obce                  14 občanov 
- odsťahovalo  z obce                    23 občanov.

Národnostné zloženie obyvateľstva

Majoritný  počet  obyvateľov  v  obci  je  slovenskej  národnosti.  Podľa  sčítania  ľudu  boli 
prihlásení s trvalým pobytom v našej obci tieto národnosti: slovenská, maďarská, rómska, česká, 
rusínska, ukrajinská, a iné.

Náboženské  vyznanie  obyvateľstva:  rímskokatolícka  cirkev,  evanjelická  cirkev 
augsburského vyznania, gréckokatolícka, reformovaná kresťanská, pravoslávna, náboženská spol. 
Jehovovi svedkovia, evanjelická metodistická, bez vyznania a iné.

Štatistický prehľad o matričných udalostiach za rok 2013 za matričný obvod 
Narodenie                                                         2 
Uzavretie manželstva                                     16       
Prijaté delegované sobáše                                0    
Delegované sobáše do RV                               0 
Úmrtia                                                            14
Vydané druhopisy                                          36
Potvrdenia z matričnej evidencie                   36  
Dodatočné zápisy                                           14  
Zápisy do osobitnej matriky                            6
Zmena mena a priezviska                                1
Vydané doklady                                             32
Ostatné                                                           93

Materská škôlka
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     V septembri sa brány v materskej škole  otvárali s počtom  48  prijatých detí , ktoré boli 
rozdelené v dvoch triedach a to :
  1. Trieda : 3 - 4  ročné deti  - 24
  2. Trieda : 5 - 6 ročné deti – 24

V druhej triede  sú začlenené  tri deti s odkladom povinnej školskej dochádzky.

     Vzhľadom na to , že počet prihlásených detí prekračoval kapacitné možnosti MŠ, zriaďovateľ,  
t.j. Obec Štítnik  požiadala o udelenie výnimky na počet detí v triedach, navýšenie o 3 deti v druhej 
triede.  Výchovno- vzdelávacia činnosť sa realizovala podľa školského vzdelávacieho programu 
„ Hráme sa a spoznávame svet „ ktorý je vypracovaný v súlade so štátnym vzdelávacím programom 
- ISCED 0. Prevládali hravé formy práce, ktoré umožnili spontánnym zážitkovým učením osvojiť si 
vedomosti a zručnosti potrebné pre vstup do základnej školy. V mesiaci september prebehla 
adaptácia detí, spoznávanie nových kamarátov i personálu v materskej školke. 
                                                                                                           

Čo sa týka materiálno-technického vybavenia materskej školy, snažili sme sa vytvárať podnetné 
prostredie , ktoré  pôsobí na deti motivujúco a aktivizujúco a tiež aby spĺňalo zdravotné, 
bezpečnostné, hygienické i estetické požiadavky. Skvalitneniu našich priestorov  vo veľkej miere 
pomohlo zakúpenie nového gumolitu do jedálne a zakúpenie novej kuchynskej linky do výdajne 
stravy, ako aj oprava prístupového chodníka do škôlky, vybudovanie nového oplotenia, výsadba 
a údržba novej zelene v areály škôlky, zakúpenie nového nábytku do triedy a školských pomôcok 
pre predškolákov.  Výdavky na chod a mzdy  MŠ sú hradené z rozpočtu obce a čiastočne z odboru 
školstva – účelovo určené finančné prostriedky.

             

Hospodárstvo a poskytovanie služieb v obci

     Celková výmera pôdy v obci Štítnik predstavuje 3454,4 ha. Poľnohospodárska
pôda, zaberá 1146,5 ha z celkovej výmery a tvoria ju prevažne trvalé trávnaté
porasty (667,5 ha), ďalšiu časť tvorí orná pôda a záhrady. Nepoľnohospodárska pôda zaberá 2307,9 
ha, pričom najväčšiu časť zaberajú lesné pozemky (2133,3 ha).

     V obci je v súčasnosti niekoľko (8)samostatne hospodáriacich  roľníkov, ktorí obhospodarujú 
prevažnú časť produkčnej plochy a zaoberajú sa živočíšnou a rastlinnou výrobou. Časť pôdneho 
fondu obhospodarujú aj poľnohospodárske družstvá v Roštári, Gočaltove a Honciach.

V obci sa v roku 2013 poskytovali tieto služby:
− zdravotnícke
− predaj potravín
− reštauračné
− kadernícke
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− kozmetické
− ubytovacie
− pohrebné
− autoservis
− predaj rôzneho spotrebného tovaru
− predaj stavebného materiálu
− cukráreň
− čerpacia stanica PHM

Obec zabezpečovala
− vývoz septikov
− oranie, služby traktorom
− dopravné služby – Ávia
− kopírovacie služby
− vysielanie v miestnom rozhlase
-  prenájom kultúrneho domu 
− vývoz TKO na základe zmluvy s firmou Fúra s.r.o.
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Kultúra  
     Kultúrne podujatia tak ako aj po minulé roky začali v obci v mesiaci január. Miestny odbor 
Matice slovenskej v Štítniku pripravil Matičný fašiangový bál. Do tanca  hrala hudobná skupina a 
program bol doplnený o polnočnú tombolu.

     V januári-23. prebehlo kladenie vencov k výročiu oslobodenia Obce Štítnik.

     V mesiaci február sa uskutočnil v MŠ karneval masiek pre deti. Bolo to spestrenie nielen pre deti 
ale aj pre ich rodičov a starých rodičov. 
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     Medzinárodný deň žien 8. marec sa oslavuje na celom svete a po niekoľkých rokoch odmlky sa 
dostáva opäť do popredia aj na Slovensku. Oslavovali sme ho aj v našej obci. Zástupcovia obce p. 
L. Holéczy a p. M.Jakobejová spolu s deťmi z Materskej školy boli poblahoželať ženám v klube 
dôchodcov. Od obce dostali kvety a od najmenších kyticu melódií a básní. Členky klubu dôchodcov 
gratulantov pohostili vlastnoručne napečenými koláčmi. Radosť zo stretnutia mali malí aj veľkí.

     Členovia  MO Matice Slovenskej v Štítniku pripravili odhalenie pamätnej tabule Zoltána Hentza 
24.04. a Ctibora Štítnického  12.06., ktorí boli významnými rodákmi našej obce. 
                         

                               

          V mesiaci máj sa mal konať Memoriál Kolomana Holéczyho, súťaž hasičských družstiev,  no 
tento rok sa nepodarilo túto akciu zorganizovať.

     Pre deti pripravila p. G. Koreňová v miestnej knižnice akciu „Čítajme si“  dňa 04.06.2013 išlo 
o čitateľský maratón, pod patronátom UNICEFU, uskutočnil sa v kultúrnom dome. Zapojili sa doň 
deti zo ZŠ v Štítniku a čítala sa kniha Gabriely Futovej – Brata musíš poslúchať. Aj vďaka našej 
účasti detí sa podarilo prekonať rekord v počte čítajúcich detí, toho roku čítalo naraz 36 321 detí 
v čitateľskom maratóne.     
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     Deň 28.06.2013 predstavoval, pre väčšinu posledný školský deň, pre nás v Štítniku to bol aj deň, 
kedy sa uskutočnil XXIII. ročník Štítnického jarmoku. Od rána bolo pekné počasie a schádzali sa 
jarmočníci, ktorých bolo tohto roku hojne. Jarmok sa konal na netradičnom mieste, na priestranstve 
pri  detskom  ihrisku  vedľa  radnice.  Po  krátkom otvorení  p.  Mgr.  M.  Gločekovou  sa  rozbehol 
program, ktorý bol bohatý nielen množstvom vystupujúcich, ale aj rôznorodosťou žánrov.
     Ako prvý sa na pódiu predstavili hudobníci z hudobného telesa Dychová hudba SMZa.s. Jelšava, 
ktorých každoročne zabezpečoval p. RSDr. J. Krajec.
    Po nich nasledovalo vystúpenie detí z Materskej školy, zaujali svojimi pesničkami a tancami. 
     Žiaci základnej školy ukázali, že sú naozaj šikovní a talentovaní, predviedli sa najmenší školáci -
prváci ale  aj  tohtoročný deviataci.  Ukázali  nám, že majú radi ľudové tance a piesne.  Mali  sme 
možnosť obdivovať spev rómskych piesní a piesní populárnych. Deviataci zatancovali spoločenské 
tance a tak všetkým ukázali čo sa naučili pri príprave na venček. Na jarmoku sa aj súťažilo a to 
v jedení varených vajec, súťažili traja súťažiaci, a všetci si odniesli pekné ceny od obecného úradu.
     Na obed na pódiu vystúpili členovia folklórnej skupiny Lehoťanka z Čiernej Lehoty a potešili 
nielen  spevom  a tancom  ale  aj  humorným  slovom.  Popoludní  sme  načreli  do  iného  súdka, 
predstavila sa hudobná skupina z Rožňavy pod názvom Farby laky.
     Neskôr to už bola overená kvalita v podobe Retro Music Band z Rožňavy, hudobný orchester, 
ktorý nám zahral melódie zo 20- 40 rokov minulého storočia.
     Na námestí sme mohli vidieť aj veteránov- staré historické autá, ktoré upútali veľkú pozornosť 
návštevníkov  jarmoku  a boli  pekným spestrením jarmoku  za  to  môžeme  poďakovať  p.  Jánovi 
Zobolovi, ktorý ich k nám pozval.
     Večer sme zavŕšili vystúpením hudobnej skupiny Traky z Čane. Ich  hudobno zábavný program 
zožal veľký úspech. Pobavili deti aj dospelých. Sme radi, že na tohto ročnom jarmoku sa zúčastnilo 
naozaj veľa našich občanov a ani chvíľu neboli lavice pred javiskom prázdne a vystupujúcich mal 
stále kto podporiť. 
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V auguste sme si uctili výročie SNP položením venca k pamätníku SNP. 
                                 

Na ihrisku pri základnej škole sme pripravili oslavy Slovenského národného povstania dňa 30.08. 
zapálením vatry.
      

                                                                  
    
     Počasie nám tohto roku veľmi neprialo, no nakoniec sa podarilo zorganizovať 21.09.2013 
tradičný výstup na Birinku a to  hlavne za pomoci členov poľovníckeho združenia.Tak ako aj po 
minulé roky nás nesklamali a pripravili chutný guláš, za čo im patrí veľká vďaka (J. Krajec, T. 
Kolesár, L. Holéczy,  Ľ.Gallo, P. Belányi,). Sme radi, že aj napriek počasiu si naši občania nenechali 
ujsť túto príležitosť a spoločne sme strávili príjemné  chvíle v prírode, pri chutnom guláši 
a tombole. Veríme, že budúci ročník sa uskutoční v pôvodnom termíne bez akýchkoľvek prekážok 
a že Vás príde čo najviac.
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     Ars Antiqua Europae in Via Gothica - medzinárodná prehliadka historickej hudby na Gotickej 
ceste  v mesiaci september je tradičným podujatím, ktoré návštevníka sprevádza prostredníctvom 
starého umenia svetskými a cirkevnými architektonickými pamiatkami. 20. septembra diváci mali 
možnosť zažiť netradičné otvorenie festivalu v Štítniku na železničnej stanici, kde po dlhej dobe 
opäť zastal historický motoráčik z Košíc, ktorí priviezol účastníkov prehliadky. Na vlakovej stanici 
účastníkov a hercov, z mestského rožňavského divadla Actores, prezlečených do dobových 
kostýmov, vítali  zamestnanci Gemerského osvetového strediska a miestni obyvatelia. Následne sa 
prešlo po ceste smerom do centra obce ku Evanjelickému kostolu. Sprievod  sa niekoľkokrát 
zastavil, aby si vypočul výklad o histórií obce.  V parku pri  evanjelickom kostole boli pripravený 
šermiari ukázať svoje umenie a pre účastníkov bolo pripravené pohostenie v priestoroch areálu 
kostola ECAV a fary. Zážitkom bol  úvodný koncert v našom Evanjelickom kostole a.v. v Štítniku 
s názvom „Veni, Vidi, Vivaldi“ v podaní mladého orchestra Venti Diversi, zloženého prevažne 
z členov Českej filharmónie. Koncert navštívil veľký počet divákov, z čoho sa tešili zamestnanci 
GOS ako aj účinkujúci. 
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     Mesiac október je aj mesiacom úcty k starším, ktorý sme si pripomenuli v klube dôchodkýň, kde 
sme im zaželali hlavne veľa zdravia a spokojnosti v ďalších rokoch ich života.

     Mikuláša privítali deti v kultúrnom dome 07.12.2013, kde si pre nich pripravil mikulášske 
predstavenie. Pomáhali mu členovia Mestského divadla Actores z Rožňavy.  Deti mu poďakovali za 
darčeky peknými básničkami a pesničkami. 

                     

     Koniec roka sme tradične zavŕšili ohňostrojom a  prípitkom prevareného vína na námestí 
a privítali sme nový rok v nádeji, že bude o niečo lepší, bohatší a spokojnejší ako uplynulý. 
                             

Šport

Futbal

     Aj napriek všetkým ťažkostiam s financovaním futbalu v Štítniku v súťažnom ročníku 
2012-2013, 2013-2014 štartovali  2 družstvá futbalistov, ktoré určite neurobili hanbu našej obci. 
Družstvo žiakov skončilo v súťažnom ročníku na 6. Mieste. Po jarnej časti postúpilo A družstvo 
dospelých z II. triedy do I. triedy a po jeseni je na 10.mieste.

     V tomto roku si futbalisti pripomenuli 90 výročie založenia futbalu v obci. Obec v spolupráci 
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s členmi futbalovej organizácie pripravila pre bývalých a súčasných hráčov a fanúšikov veľmi 
peknú akciu, spomienkovú slávnosť. Dňa 28.06.2013 sme v kultúrnom dome pripravila pre 
bývalých členov a hráčov privítanie s programom. Potom sa všetci presunuli na ihrisko do Kunovej 
Teplici kde sa odohral priateľský zápas, z ktorého mali veľkú radosť všetci zúčastnení hráči 
a hlavne fanúšikovia. Pre túto príležitosť obec vydala brožúru, ktorú pripravil PaeDr. Jozef  Milko 
a zožala veľký úspech. Dozvedeli sme sa z nej veľa nových informácií z histórie futbalu v obci, 
zaspomínali sme si na bývalých hráčov a potešili sme sa fotografiám, ktoré zachytili veľa pekných 
zážitkov a spomienok.  

                  

     Zápasy sa odohrávali na domácom ihrisku pri základnej škole a navštevovalo ich poväčšine 
domáce publikum.                                         
     

                                                          

Šach   
     
     Šachový oddiel pokračoval v januári druhou časťou Gemerskej ligy v šachu v ročníku 
2012/2013, obidvoma družstvami A a B, nasledovnými stretnutiami:

- 5.januára na OcÚ Gemerská Poloma
- 26.januára v Betliari
- 23.februára v Revúcej
- 23.marca v Štítniku
- 27.apríla v Rožňave, posledným záverečným kolom. Naše mu A mužstvu sa tento krát 

nepodarilo obhájiť víťazstvo v lige a skončilo druhé za ŠK Strelec Revúca.
     Túto časť ligy si šachový oddiel vykryl z vlastných finančných prostriedkov,  poskladali  sa na 
ňu sami hráči.
     V mesiaci august sa za finančnej podpory rodiny Kozákovej a obecného úradu uskutočnil 14. 
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ročník šachového turnaja Memoriál Ladislava Kozáka za účasti hráčov zo širokého okolia 
a deviatich účastníkov z Maďarska. Tento turnaj bol vysoko hodnotený našimi i maďarskými 
hráčmi hrajúcimi v národných slovenských a maďarských ligách.
     Členovia šachového oddielu sa zúčastnili na troch šachových turnajoch, v januári v Betliari, 
v septembri v Bátke a v októbri v Rožňave.
     Šachový oddiel svoju činnosť vzhľadom k tomu, že nemá dostatok finančných prostriedkov 
zredukoval iba na jedno družstvo a súťaž sa odohrá iba v troch kolách v priebehu jari 2014.     
      

                                                                             

Posilňovňa a viacúčelové ihrisko

     Posilňovňa na zdravotnom stredisku  poskytuje možnosti pre aktívne cvičenie, zdokonaľovanie, 
skrášľovanie, posilňovanie svalstva a postavy tak ako aj po minulé roky. Účelom posilňovne je 
umožniť obyvateľom obce Štítnik možnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a posilňovania. Je 
vybavená základnými  posilňovacími strojmi, ktoré sa priebežne dokupujú. Posilňovňa má 
vypracovaný  a schválený prevádzkový poriadok.
Návštevnosť je vyššia hlavne v zimných mesiacoch. Záujem majú o cvičenie nielen mladší, ale aj 
starší obyvatelia našej obce a tak isto nežnejšie pohlavie. Teší nás, že sa táto športová aktivita 
našich občanov udržala a dúfame, ak nám to finančné prostriedky dovolia, že sa v budúcom roku 
doplní novým športovým náradím a priláka ďalších záujemcov o šport.

                           

     Viacúčelové ihrisko sa nachádza v priestoroch Základnej školy v Štítniku, ktorá ho prevádzkuje. 
Je využívané žiakmi ŽŠ a aj širokou verejnosťou. Ihrisko poskytuje možnosť zahrať si na kvalitnom 
povrchu tenis, basketbal, bedminton, futbal a iné športy.  
      Ihrisko je prevádzkované každý pracovný deň v popoludňajších a večerných hodinách. Pre 
sprístupnenie je potrebné kontaktovať povereného pracovníka a uhradiť stanovený poplatok.

                                 

     V školskom areáli je pre verejnosť po dohode s vedením školy sprístupnená aj telocvičňa za 
poplatok, ktorá je  tiež využívaná na športové vyžitie. 
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Dobrovoľný hasičský zbor 

                                                                                  
        Dobrovoľný hasičský zbor v Štítniku dňom 01.01.2013 ukončil dohodu o spolupráci medzi 
DHZ Štítnik a Obcou Štítnik písomnou žiadosťou zo strany DHZ.
      Obec, ako právnická osoba na základe zákona 314/2001 o ochrane pred požiarmi zabezpečila 
v roku 2013  personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky pre obecný hasičský zboru 
( OHZ)  v počte 10 členov. Členovia OHZ ochotne pracovali po celý minulý rok a plnili si úlohy 
vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi. Obec zabezpečila pre členov OHZ školenie – 
základný kurz hasiča. Členovia sa zúčastnili príprav hasičských jednotiek, medzinárodného cvičenia 
GL rescue.

     Tak ako aj po minulé roky pomáhali pri živelných pohromách a pri požiaroch aj mimo našej 
obce. Boli nápomocní pri povodniach v obci Meliate, pri požiaroch v Betliari a Čiernej Lehote.
Zúčastňovali sa a organizovali v spolupráci s obcou kultúrne akcie v priebehu celého roka, pri 
týchto akciách  plnili  úlohy asistenčnej hliadky.
     

                        
     

Nezamestnanosť v obci
          
     Obec v spolupráci s ÚPSVaR v RV v roku 2013 uzatvorila dohody o poskytovaní príspevku na 
aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č.5/2004 Z.z. 
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 

- Od 01.07.2011 – do  30.06.2013 obec uzavrela zmluvu na aktivačnú činnosť formou 
menších obecných služieb pre obec ( §52)  pre 1 uchádzača  č. dohody 29

- Od 01.09.2012 – do 28.02.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 
prác pre 2 uchádzačov /§ 50j/ č. dohody 22

- Od 01.11.2012 – do 31.01.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 
prác pre 1 uchádzača /§ 50j/ č dohody 25

- Od 01.11.2013 – do 31.05.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie aktivačných prác pre 
12 uchádzačov /§ 52/ č dohody 29

- Od 01.02.2013 – do 30.06.2013 obec uzavrela zmluvu na aktivačnú činnosť formou 
dobrovoľníckej služby  pre 1 uchádzača /§ 52a/ č dohody 53

- Od 01.04.2013 – do 30.06.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 
prác pre 1 uchádzača /§ 50j/ č. dohody 7

- Od 01.06.2013 – do 28.02.2014 obec uzavrela zmluvu na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti pre 1 uchádzača /§ 50j/ č. dohody 6

- Od 01.06.2013 – do 30.11.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie aktivačných prác pre 
24  uchádzačov /§ 52/ č dohody 100

- Od 01.09.2013 – do 31.05.2014 obec uzavrela zmluvu na  podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti pre 2 uchádzačov /§ 50j/ č. dohody 28
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- Od 01.11.2013 – do 31.07.2013 obec uzavrela zmluvu na  podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti pre 1 uchádzača /§ 50j/ č. dohody 39

- Od 01.12.2013 – do 31.05.2014 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie aktivačných prác pre 
25 uchádzačov /§ 52/ č dohody 100

     Obec zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie sa snaží aspoň čiastočne prispieť k zníženiu 
nezamestnanosti v našej obci. Väčšinu nákladov spojených s vykonávaním aktivačných prác (mzdy, 
odvody, ochranné a pracovné pomôcky) hradil ÚPSVaR v Rožňave. 

     Aktivační pracovníci  počas celého roka sa snažili vytvoriť si pracovné návyky, niektorým sa to 
darilo viac a niektorým menej. Svojou prácou napomáhali k zveľadeniu obce.  Počas celého roka 
vykonávali pomocné práce  a udržiavali poriadok, na v druhej polovici apríla a mája sa aktívne 
zapojili do čistenia cintorína po havarijnej situácii, v letných mesiacoch udržiavali verejné 
priestranstvá, strihali kríky a stromy na verejných priestranstvách, kosili zeleň v parkoch, 
spolupracovali pri vývoze bioodpadu. Na miestnych komunikáciách prevádzali údržbu rigolov 
a chodníkov. V zimných mesiacoch odpratávali sneh z chodníkov, ulíc a udržiavali ich.
.    

     

Rozpočet a jeho plnenie
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013.
Obec v roku 2013 zostavila  rozpočet  podľa ustanovenia §  10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013. 
     Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.01.2013 uznesením
 č.  293/2013 na  17.zasadnutí  OZ v  Štítniku.  Obecný úrad  pripravil  v roku 2013 návrh  úpravy 
rozpočtu,  ktorý  bol  predložený  OZ  v Štítniku  dňa  09.12.2013  na  24.  zasadnutí  OZ.  Obecné 
zastupiteľstvo  návrh  úpravy  rozpočtu  nezaradilo  do  programu  OZ  a presunulo  ho  na  ďalšie 
zastupiteľstvo.  Navrhnutá  úprava  rozpočtu  obecným  úradom  nebola  prerokovaná  na  obecnom 
zastupiteľstve bez uvedenia dôvodu.
     Zmeny v rozpočte obec vykonala na základe zákona 583/2004 §14 odst. 1, len na účelovo 
určených prostriedkoch poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a iných prostriedkov 
zo zahraničia poskytnutých na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, ak 
darca určí účel daru.

Plnenie rozpočtu za rok 2013

Príjmy obce a ZŠ za rok 2013 v €:
Schválený rozpočet Upravený 

rozpočet
Skutočnosť 
k 31.12.2013

Transfery zo štátneho 486 138 707 442 707 434,75
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rozpočtu
Daňové príjmy 400 503 400 503 410 666,31
Nedaňové príjmy
Obec
ZŠ

85 147
 5 710

85 147
 5 710

156 403,03
    2 378,22

Bežné príjmy spolu:
977 498 1 198 802 1 276 882,31

Kapitálové príjmy
0

-
366 849 367 668,36

Príjmy finančných 
operácií 27 725 393 202 322 626,77
Celkové príjmy spolu 1 005 223 1 958 853 1 967 177,44

Špecifikácia príjmov – skutočnosť
Daňové príjmy :
 Daňové príjmy 410666,31

Výnos dane z príjmov FO 361238,52

Daň  za  pozemky 26203,57

Daň za  stavby 13634,93

Daň z bytov a nebytových priestorov 321,98

Za psa 1029,48

Za nevýherné hracie prístroje 153,02

Za ubytovanie 36,40

Za užívanie verejného priestranstva 372,50
Za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 7675,91

Nedaňové príjmy:            
 Nedaňové príjmy 158 781,25

  Dividendy 1046,00

Z prenajatých budov, priestorov, objektov 46275,67

Ostatné správne  poplatky 19291,23

Pokuty a penále za porušenie predpisov 80,00

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 69282,65

Za materské školy a školské kluby 890

Stravné  základná škola, MŠ 1367,80

Za znečisťovanie ovzdušia 1374,3

Úroky z vkladov 27,28

Z náhrad poistného plnenia 4684,99

Dobropisy 3048,64

Vratky 8540,81

Iné 493,66

ZŠ 2378,22

Transfery:
 Transfery 707434,75

ŠR – projekt  ZŠ 14 678,34

Transf. na prenes.výkon ŠS - Základná škola 577 200,60

Transf. na prenes.výkon ŠS - Matrika 4 838,45

Transf. na prenes.výkon ŠS - Stavebný úrad 10 065,47

Transf. na prenes.výkon ŠS - Školský úrad 12 500,00
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Register obyvateľstva 511,50

KŠÚ - Materská škola 2 413,00

Úrad práce - aktivačné práce 18 896,01

Úrad práce - osobitný. príjemca 2 513,42

Úrad práce - strava ZŠ,MŠ, učeb.pomôcky 56 371,40

MF SR – 5% navýš.nepedag.prac. 6 292,48

Transf. na prenes.výkon ŠS - voľby 1 095,85

OÚ  Ke -vojnové hroby 58,23

Kapitálové príjmy:
Kapitálové príjmy 367668,36

MVaDRR SR  bytový dom 138260,00

EU, ŠR Regenerácia obce 228588,77

Predaj kapitálových aktív - 819,59

Finančné operácie:
 Finannčé operácie 322626,77

Zostatok prost. z predchádzajúceho roka - ZŠ 0

ŠFRB  bytový dom 322626,77

Prevod z rezerv. fondu obce – zostatok na účtoch 0

Výdavky obce a ZŠ za rok 2013 v €:

Schválený rozpočet Upravený 
rozpočet

Skutočnosť 
k 31.12.2013

Bežné výdavky obce 360740 441 829 516 459,66
Bežné výdavky ZŠ 533 700 716 765 644 566,42
Bežné výdavky spolu: 894 440 1 158 594 1 161 026,08
Kapitálové výdavky 92 383 781 859 743 311,73
Výdavky  fin. operácií 18 400 18 400 19 081,28
Celkové výdavky 
spolu :

1 005 223 1 958 853 1 923 419,09

Špecifikácia výdavkov podľa kapitol – skutočnosť

Bežné výdavky
Bežné výdavky 1 161 026,08
01 116 – Správa úradu 125 218,36
01 12   – Poplatky banke 5338,74
01 33   -  Matrika štátne 4838,45
01 33   -  Matrika vlastné 978,37
03 20   -  Požiarna ochrana 3222,13
04 43   -  Stavebný úrad- štátne 10065,47
04 43   -  Stavebný úrad –vlastné 6963,18
04 51   -  Miestne komunikácie 7658,89
05 10   -  TKO – nakladanie s odpad. 35348,36
05 20   -  ČOV 105,40
06 10   -  Byty ZS 29549,80
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06 20   -  Aktivačné práce 18896,01
06 20   – Rozvoj obci 29428,81
06 40   -  Verejné osvetlenie 7840,99
06 60   – Rozvoj bývania 48640,32
08 10  –  Telových. jednota, šach 3862,62
08 20  –  Kultúrny dom 5146,20
08 205  - Knižnica - štátne -
08 205  - Knižnica - vlastné 1538,27
08 209  - Ostatná kultúra 7358,22
08 30   – Obecné noviny 864,97
08 40   -  Dom smútku - štátne -
08 40   – Dom smútku  - vlastné 21187,03
09 111 – Materská škôlka 62827,65
09 111 – Materská škola-štátne 5045
09 802 – Školský úrad - štátne 12500
09 802 – Školský úrad - vlastné -
01 116 – Register obyvateľov- štátne 645,57
10 701 - Sociálna pomoc ZŠ, MŠ 58884,82
01 32 –  Voľby– štátne 1095,85
09601 – Školská jedáleň 1410,18
09121 – Základná škola – štát, vlast 567 851,85
09501 – Školský klub 26927,88
09601 – Školská jedáleň 49786,69

Kapitálové výdavky:
Kapitálové výdavky 743 311,73

01 116- projekt na plynofikáciu 700,00
06 10 – bytový dom 460886,77
06 10 – rozvoj bytov 2040,52
06 20 – rozvoj obce 27180,99
04 51   - Cesty -splátka 23914,68
06 20   - Regenerácia obce 228588,77

Finančné operácie:
 Finančné operácie 19 081,28

06 10 - Splácanie istiny byty ŠFRB 12188,24
06 60 - Splácanie istiny - úver 6893,04

Rekapitulácia súvahy k 31.12.2013 v €
AKTÍVA

Názov  ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013
Neobežný majetok spolu 1 886 200,88 2 461 137,57
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok 33 138,37 24 834,37
Dlhodobý hmotný majetok 1 535 998,44 2 119 239,13
Dlhodobý finančný majetok 317 064,07 317 064,07
Obežný majetok spolu 342 350,48 383 064,86
z toho :
Zásoby 195,09 213,42
Pohľadávky 27 493,39 31 618,10
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Finančný majetok 60 537,30 104 403,54
Zúčtovanie transférov 254 124,70 246 829,80
Časové rozlíšenie 1618,43 2029,22
Náklady budúcich období 1618,43 2029,22
SPOLU 2 230 169,79 2 846 231,65

PASÍVA
Názov ZS  k  1.1.2013 KZ  k  31.12.2013

Vlastné zdroje krytia majetku 903 390,71 902 291,28
z toho :
Fondy účtovnej jednotky 0 0
Výsledok hospodárenia 903 390,71 902 291,28
Záväzky 674 589,78 992 989,50

z toho :
Dlhodobé záväzky 506 982,13 805 880,63
Krátkodobé záväzky 22 233,15 25 669,94
Bankové úvery a ostatné prij.výp. 48 999,68 42 106,64
Rezervy 53 524,82 53 282,29
Zúčtovanie so základnou školou 42 850,00 66 050,00
Časové rozlíšenie 652 189,30 950 950,87
SPOLU 2 230 169,79 2 846 231,65

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2013 v €:

Rozpočet v Eur Skutočnosť v 
Eur %

Sumár  príjmov 1 958 853 1 644 550,67 83,95
V tom: Bežné príjmy - obce 
                                      ZŠ

1 193 092
5 710

1 274 504,09
2 378,22

106,82
41,65

             Kapitálové príjmy 366 849 367 668,36 100,22
Príjmy finančných operácií 393 202 - -

Sumár  výdavkov 1 958 853 1 904 337,81 97,22
V tom:Bežné výdavky-obce 
                                       ZŠ

441829
716 765

516 459,66
644 566,42

116,89
89,93

             Kapitálové výdavky 781 859 743 311,73 95,07
Výdavky  finančných 

operácií 18 400 - -

Výsledok  hospodárenia: 0 - 259 787,14 -

     Schodok rozpočtového hospodárenia (bežný a kapitálový) zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 
písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z.n.p. je vo výške -259 787,14 €. Schodok kapitálového rozpočtu 
bol krytý príjmovými finančnými operáciami prijatím dlhodobého úveru zo ŠFRB vo výške 
322 626,77 € na kúpu bytového domu 11 bytových jednotiek na Jelšavskej ulici v Štítniku.

Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch 113 818,99 € a zostatku v pokladni 
0,21 € k 31.12.2013 bol v celkovej čiastke 113 819,20 € (bez cenín vo výške 97,68). Z tejto 
čiastky je potrebné vylúčiť účelovo poskytnuté prostriedky v roku 2013, ktoré prechádzajú do 
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roku 2014 a to :

     V zmysle ustanovenia § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. sa z prebytku rozpočtu pre účely 
tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) 
citovaného zákona, z tohto zostatku vylučujú: 

-  nevyčerpané účelovo určené prostriedky na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom 
rozpočtovom roku 2013 vo výške 66 050€ a to na :      

− Normatívne fin. prostriedky vo výške      61 473,94 €,
− Dopravné pre žiakov vo výške                   4 576,06 €,

             ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 
             zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
             a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

− finančné prostriedky z tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo výške 
3 004,80 €,

− zákonná rezerva vo výške  20 153,17 €,
− zostatok finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu obce a ZŠ vo výške  14 322,69.

     Rozpočtový  výsledok  hospodárenia  po  vylúčení  vyššie  uvedených  účelových  finančných 
prostriedkov je v čiastke 10.288,54 €, ktorý zodpovedá zostatku stavu finančných prostriedkov na 
jednotlivých  rozpočtových  účtoch  obce  a ZŠ.  Uvedený  výsledok  rozpočtového  hospodárenia 
starosta obce navrhuje previesť v plnej výške do rozpočtu príjmov obce v budúcom roku v roku 
2014.

Výsledok hospodárenia vykázaný v účtovníctve z Výkazu ziskov a strát:
     Účtovný výsledok hospodárenia sa zisťuje v zmysle zák č. 431/2002 Z.z o účtovníctva v znení 
nesk.  predpisov  a  Opatrenia  MF SR č.MF/21513/2012-31  ako  rozdiel  výnosov  účtovaných  na 
účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Konečné stavy týchto 
účtov sa uzavreli na účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu výsledku 
hospodárenia sa uzavreli účtovné knihy.

Výnosy triedy 6:     764 917,70 €
Náklady triedy 5:     752 206,37 €
Kladný výsledok hospodárenia k 31.12.2013:             12 711,33 €

Obec  vykázala  vo  svojej  individuálnej  účtovnej  závierke  za  rok  2013  tento  účtovný  výsledok 
hospodárenia,  ktorý  bude  účtovne  usporiadaný  na  účet  428  -  Nevysporiadaný  výsledok 
hospodárenia minulých rokov v roku 2014.

Hodnotenie roku 2013
Obec  v roku 2013 podala a  zrealizovala / začala s realizáciou/ týchto projektov:    
Por. 
číslo

Názov projektu Podaná žiadosť      Výška žiadosti Stav žiadosti

1 Havarijný stav- Kultúrny 
dom - strecha

Ministerstvo 
financií SR 

        74.094,50 € zamietnutá pre 
nedostatok fin. 
prostriedkov MF

2 Havarijný stav – MŠ – 
okná

Ministerstvo 
financií SR 

10.926,37 €  zamietnutá pre 
nedostatok fin. 
prostriedkov MF

3 Interiérové vybavenie 
knižnice 

Ministerstvo 
kultúry

1.928,00 €   zamietnutá pre 
nedostatok fin. 
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prostriedkov MK
4 Rozšírenie knižničného 

fondu
Ministerstvo 
kultúry

530,00 €  zamietnutá pre 
nedostatok fin. 
prostriedkov MK

5 Základná škola - 
havarijný stav - 
strecha,okná,zateplenie 

Ministerstvo 
školstva       

93.823,06 €   obec nebola 
vybratá

6 Rekonštr. chodníka-
Ochtinská ul.             

Sl.ag.život.prostr. 
-EF              

5.000,00 €  zamietnutá pre 
nedostatok fin. 
prostriedkov 
SAŽP - EF

7 Regenerácia obce Min. pôdohosp. 
a rozvoja 
vidieka SR 

291.977,13 €    zrealizované

8 Modernizácia verejného 
osvetlenia       

262.512,00 €   prebieha 
realizácia

9 Kúpa bytového domu – 
11 bytových jednotiek  

ŠFRB a MDVaRR 
SR                        

zrealizované

10 Terénna sociálna práca Fond sociálneho 
rozvoja, BA 

boli sme 
zaradený do 
zásobníka

Z vlastných finančných zdrojov obec uskutočnila, zabezpečila:
1. 5% spolufinancovanie projektu Regenerácia obce,             
2. úhradu nákladov za výrub stromov na cintoríne pri

 odstraňovaní havarijnej situácie – následkov živelnej mimoriadnej udalosti, 
3. opravu časti chodníka oproti evanjelickému kostolu a popri katolíckej fare,
4. dofinancovanie kúpy bytového domu na Jelšavskej ulici

11 bytových jednotiek,       
5. v materskej škôlke nové oplotenie časti areálu,
6. opravu chodníka v areály materskej škôlky,       
7. opravu podlahy -zakúpenie gumolitu do jedálne v MŠ a kuchynskej linky,
8. dokúpil sa knižničný fond do miestnej knižnice,
9. zakúpili a osadili sa nové plastové dvere do školskej jedálne ,     
10. vykrytie časti nákladov procesu obstarávania ÚPD obce                                      

Regenerácia obce Štítnik
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Havarijný stav na cintoríne

      

Chodník v Materskej škôlke, oplotenie
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Chodníky     

  

Bytový dom na Jelšavskej ulici
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Vežové hodiny

                               

Predpokladaný vývoj na rok 2014

     V roku 2014 predkladanie projektov bude záležať od úrovne spolupráce poslancov a starostu 
obce. Dôležitá bude aj finančná situácia v obci, ktorá závisí od výšky poskytnutého výnosu dane zo 
štátu a z plnení si záväzkov daňových a nedaňových príjmov občanov a podnikateľov obce. V roku 
2014 prvoradým cieľom bude dokončiť realizáciu začatého projektu na Rekonštrukciu verejného 
osvetlenia  v obci,  zabezpečiť  5%  spolufinancovanie  bez  úverového  zaťaženia  obce  a pripraviť 
podklady k návrhu na vybudovanie kanalizácie v obci. 
     Ďalším krokom, ktorý  bude potrebné v roku 2014 riešiť bude  ukončenie procesu obstarávania 
zmien  a  doplnkov  č.  2  územného  plánu  obce.  Zabezpečiť  schválený  obecným zastupiteľstvom 
odpredaj budovy – bývalé Stredisko služieb na Ochtinskej ulici firme Fúra s.r.o. Rozhanovce. Tieto 
prostriedky  by  sa  využili  na  vypracovanie  projektu  výstavby  kanalizácie  v  obci  a  na  základe 
projektu  by obec  mohla  spracovať  žiadosť  o  poskytnutie  finančných prostriedkov z  fondov na 
výstavbu kanalizácie. 
     Je potrebné  pripraviť prehodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Štítnik 
v ktorom si obec určuje ciele a oblasti, ktorým chce venovať pozornosť a podporu v ďalšom vývoji. 
Určiť  potreby  a  úlohy  v  rozvoji  technickej  infraštruktúry,  sociálnej  infraštruktúry,  v  kultúre, 
v športe,  v rozvoji bývania,  v starostlivosti o ľudské zdroje a v ďalších oblastiach strategického 
významu.
     Tieto návrhy však môžu byť zrealizované len v tom prípade, že pôjde všetkým o spoločnú vec. 
Starosta obce, predstavitelia obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce  ako aj všetci občania by sa 
mali  snažiť  o zlepšenie  kvality  života  občanov  a sociálnej  súdržnosti  spoločnosti,  vytvoriť 
podmienky pre tvorbu pracovných príležitostí  a zabezpečiť  hospodársky a sociálny rozvoj  našej 
obce.

Záver

     Výročná správa Obce Štítnik je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2013. Účtovná závierka 
bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi v elektronickej 
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a písomnej forme v zákonom stanovenej lehote. Bol vypracovaný Záverečný účet obce Štítnik za 
rok 2013 a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013. Všetky účtovné výkazy , záverečný účet, 
poznámky a výročná správa boli predložené audítorovi obce.
Použité podklady a materiály na vypracovanie výročnej správy sa nachádzajú na Obecnom úrade 
v Štítniku. Fotografie boli použité z vlastných zdrojov a internetovej stránky obce, ZŠ a MŠ.

V Štítniku, dňa 10.03.2014

Vypracoval: Bc. D. Kupcová

                                                                                               Miloš Gallo Barnák
                                                                                                     starosta obce
                                                                                                               v.r.
  


