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                                       Príhovor starostu obce 

 
                                    Za starostu obce som bol zvolený v komunálnych voľbách  31.12.2006.  

Po štvorročnom starostovaní som kandidoval znova na post starostu a 20.12.2010  som bol opäť 

zvolený.  Uţ aj pred zvolením za starostu som sa zaujímal  o dianie v obci, bol som poslancom 

obecného zastupiteľstva, dozorcom ev. cirkvi augsburského vyznania a funkcionárom TJ Baník 

Štítnik. 

 

     Počas volebného obdobia som sa bliţšie oboznámil s úlohami samosprávy  a s potrebami 

občanov. Veľmi nemilo som bol prekvapený vysokým úverovým zaťaţením obce, ktoré bude nutné 

splácať ešte niekoľko volebných období. 

 

     Aj napriek hospodárskym ťaţkostiam sme v roku 2011 spracovali ţiadosti na projekty.  Niektoré 

uţ schválené projekty sa nám aj v tomto roku  podarilo zrealizovať. Mojou prvoradou úlohou bude 

vyuţívať moţnosti čerpania nenávratných príspevkov  z eurofondov a nezadlţovať obec v ďalších 

rokoch ţiadnymi úvermi. 

 

     Rok 2011 môţem hodnotiť kladne, nakoľko sa nám podarilo zrealizovať to čo sme si 

predsavzali, rekonštrukciu ZŠ (oprava a zateplenie striech, výmena okien, zateplenie jedného 

pavilónu) vyasfaltovanie ulíc Mlynskej a Záhradnej, oprava strechy na Dome smútku. V roku 2012 

by som chcel ešte intenzívnejšie presadzovať a podávať projekty a získavať  finančné prostriedky 

pre obec, čím by sa prispelo k jej skrášleniu, zviditeľneniu a zlepšeniu ţivotného prostredia v nej.  

  

 

Organizačná štruktúra obce 
 

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 beţné 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 nariadenie obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu, 

 koordinuje činnosti organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou, 

 organizačno – technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na obec. 
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Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Vnútornú organizáciu obecného úradu, 

najmä jeho členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej 

štruktúry a tieţ ich vzájomné vzťahy upravuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Štítniku. 

 

Starosta obce na zabezpečenie hore menovaných úloh riadi prácu 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: I                                     Ing.  Lýdia Burkovská  

Pracovníci OcÚ: administratíva                       Gizela Beláková 

                                                                          Ing. Janka Hrušovská 

                                                                          Bc. Erika Závodská 

                                                                          Bc. Diana Kupcová 

                                                                          Bc. Alica Gallošová 

                             matrika                                 Mariena Jakobejová  

                             spoločný stavebný úrad       Erika Olexová                   

           spoločný školská úrad          Mgr. Miloš Simon 

           kniţnica                                Gabriela Koreňová /dohoda/ 

           pedag. zamestnanci MŠ       Bc. Monika Kolesárová  

                                                         Katka Vesterová 

                                                         Estera Liptáková   

                                                         Mária Kurčáková 

           hospodársky pracovníci       Ľubica Sivóková – MŠ 

                                                        Jozef Šoltés – MŠ 

                                                        Mária Mrázová  

                                                        Gejza Mráz 

 

 

Okrem uvedených pracovníkov, obec má uzavreté dohody o vykonaní práce s:       

 Ján Kamenský – skladník CO  

 Dušan Sisik – správca cintorína  

 Ing. Ľubomír Gallo – BOZP  

 PaeDr.. Jozef  Milko – správca viacúčelového ihriska 

 Ľudovít Marko – správca posilňovne 

 

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

 

 

 
Obecné zastupiteľstvo  
 
Obecné zastupiteľstvo je zloţené z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách,   20.12.2010 na 

obdobie 4 rokov.  
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1. Ladislav Belányi   

2. Ján Gallo 

3. Karol Hadţega 

4. Ladislav Holéczy 

5. Ondrej Kalina 

6. Ing. Marek Kuzma 

7. Ing. Ondrej Pazera   

8. Mgr. Yveta Zdechovanová 

9. Ján Zobola 

 

Obecná rada 

1. Mgr. Yveta Zdechovanová 

2. Ondrej Kalina 

3. Ing. Marek Kuzma  

 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2011 stretlo na 7 riadnych a 3 mimoriadnych zasadnutiach. 

Zasadnutia OZ boli verejné a občania mali moţnosť zúčastniť sa rokovaní. 

 

Komisie pri OZ v Štítniku    

 
- Finančná a správy obecného majetku                                  - predseda:  Ing. Marek Kuzma 

- Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, 

   lesného hospodárstva a ochrany ţivotného prostredia        - predseda: Ján Gallo 

- Kultúry a záleţitosti ZPOZ-U                                              - predseda: Ladislav Holéczy 

- Sociálnej a bytovej výstavby                                               -  predseda: Mgr. Yveta  Zdechovanová 

- Verejného poriadku                                                              - predseda: Ladislav Belányi 

- Pre podnikanie a sluţby                                                       - predseda: Karol Hadţega 

- Vzdelávania, športu a mládeţe                                            - predseda: Ing.Ondrej Pazera 

- Na ochranu verejného záujmu                                             - predseda: Ján Zobola  
 

 
Rozpočtová organizácia obce – Základná škola  
 
      Základná škola sa nachádza v strediskovej obci Štítnik, ktorá je aj zriaďovateľom školy. 

Základná škola je s vyučovacím jazykom slovenským 1.-9 ročník, má právnu subjektivitu.  

     Okrem Štítničanov, dochádzajú do nej ţiaci z okolitých obcí: Roštár, Petrovo, Koceľovce, 

Markuška, Slavoška, Hanková, Brdárka, Honce, Ochtiná, Gočaltovo, Rozloţná a Kunová Teplica. 

Škola ma veľký školský obvod, dochádzajúcich ţiakov je 63% a je centrom základného vzdelania 

pre široké okolie.  

 
     V školskom roku 2010/2011 navštevovalo školu 317 ţiakov. Z toho na prvom stupni 123 ţiakov v 7 

triedach, čo je o10 menej ako v minulom školskom roku, na druhom stupni 194 v 11 triedach, o 12 

menej ako v minulom školskom roku. Chlapcov bolo 162, dievčat 155. 

 

     Dochádzajúcich ţiakov bolo 196, t.j. 62 % . Rómskych ţiakov bolo 204 t.j. 64,3 % z celkového 

počtu ţiakov. V školskej jedálni sa stravovalo 270 ţiakov, t.j. 85 %. V hmotnej núdzi je v súčasnosti 170 

ţiakov, t.j. 53,06 %. Keďţe počet ţiakov v hmotnej núdzi bol vyšší ako 50%, všetci ţiaci školy boli 

posudzovaní ako títo ţiaci. Mali nárok na stravu zadarmo a učebné pomôcky 2 krát v roku v hodnote 17 

eur. 
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     Základná škola je pavilónového typu, v šiestich pavilónoch je 18 učební, telocvičňa, školská 

dielňa, tri oddelenia    školského klubu detí, dve učebne výpočtovej techniky,   školská  jedáleň a 

zborovňa. 

 

Vedenie základnej školy : 

 

Riaditeľka:                                  Mgr. Jarmila Motúzová  

Zástupkyňa riaditeľky:                Mgr. Jana Smolková  

Hosp. pracovníčka:                     Zuzana Dobošová 

Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Eva Helembaiová 

 

   

     Základná škola v roku 2011 hospodárila s celkovým objemom finančných prostriedkov vo výške 

641 688,82 €.  

     V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola v roku 2011 hospodárila 

s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu  v celkovom objeme 484 266,50€. 

Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 437.854€, dotácia na vzdelávacie poukazy v čiastke 

8 820 €, dopravné pre ţiakov vo výške 20 185 €, odchodné vo výške 237,50, fin. prostriedky na 

ţiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 15 270€, Účelovo určené finančné 

prostriedky boli vo výške 1 900€ pre projekt Zdravá škola – základ zdravia. 

 

     ZŠ bola navýšená dotácia na rok 2011 v čiastke 17 300 € a 77 000€ spolu 94 300€, ktorá bola do 

roku 2011 presunutá ako nevyčerpané prostriedky z roku 2010. Táto dotácia vo výške 94 300€ bola 

aj vyčerpaná do 31.03.2011. ZŠ za rok 2011 mala vlastné finančné prostriedky (odSMZ Jelšava, 

Orange) v čiastke 1.145,48€. 

 

      Vo svojej správe má aj  prevádzku a hospodárenie školskej jedálne, ktorej bola poskytnutá 

dotácia v čiastke 37 776,84€ a školskú druţinu, ktorej bola poskytnutá dotácia v čiastke 24 200 € 

a to z prostriedkov obce, nakoľko sa jedná o originálne kompetencie obce.  
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Profil obce 
 

Obec Štítnik je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky zdruţujúci 

občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Štítnik tvorí katastrálne územie. 

Zmeny územia obce Štítnik moţno 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 môţe 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 pozdĺţnych pruhov vo farbách ţltej(1/6), 

bielej(1/6),ţltej(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. 

         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 

31.12.2011 

1498 

Počet muţov 762 

Počet ţien 736 

Počet detí do 15 rokov 211 

Priemerný vek 39,19 

 

Národnostné zloženie obyvateľstva 

 

Majoritní 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. 

Náboţenské vyznanie obyvateľstva : rímskokatolícka cirkev, evanjelická augsburského 

vyznania, gréckokatolícka, reformovaná kresťanská, pravoslávna, náboţenská spol. Jehovovi 

svedkovia, evanjelická metodistická, bez vyznania a iné. 

 

Materská škôlka 

 

     Materská škola v Štítniku je predškolské zariadenie s celodennou starostlivosťou , v školskom 

roku 2011 navštevovalo MŠ 48  detí zaradených v dvoch triedach : 

trieda 3-4 ročných detí  - 24 
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trieda 5-6 ročných detí -  28 . Deti pracujú v tanečnom, divadelnom a výtvarnom krúţku. Majú 

zabezpečenú celodennú stravu, MŠ je zaradená v programe Zdravá výţiva a profilácia škôlky úzko 

súvisí s environmentálnou výchovou detí. 

 

     Materská škôlka okrem svojej základnej výchovno vzdelávacej funkcie rozvíja aj ďalšie aktivity 

detí. Detí sa zapájajú do rôznych kultúrnych akcií, ktoré sú organizované pre rodinných 

príslušníkov a detské vystúpenia sú spestrením mnohých podujatí organizovaných obcou.  

 

     Zriaďovateľom MŠ je Obecný úrad.  Zriaďovateľ a vedenie MŠ sa neustále snaţia o rozvoj 

areálu. V roku 2011 sa zakúpila detská drevená zostava. Výdavky na chod a mzdy  MŠ sú v plnej 

výške hradené z rozpočtu obce.  

 

     

     

 

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 prevaţne 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 

prevaţnú časť produkčnej plochy a zaoberajú sa ţivočíšnou a rastlinnou výrobou. Časť pôdneho 

fondu obhospodarujú aj poľnohospodárske druţstvá v Roštári, Gočaltove a Honciach. 

 

V obci sa v roku 2011 poskytovali tieto sluţby: 

 zdravotnícke 

 predaj potravín 

 reštauračné 

 kadernícke 

 kozmetické 

 ubytovacie 

 pohrebné 

 autoservis 

 predaj rôzneho spotrebného tovaru 
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 predaj stavebného materiálu 

 cukráreň 

 pumpa PHM 

 

Obec zabezpečovala: 

 vývoz septikov 

 oranie 

 dopravné sluţby – Ávia 

 kopírovacie sluţby 

 vysielanie v miestnom rozhlase 

 prenájom kultúrneho domu 

 prenájom sály v budove radnice  

 vývoz TKO, separovaný odpad, nebezpečný odpad 

 

         
 
 

Kultúra 
 

     Chvíle oddychu sa obec snaţila priniesť pri rôznych príleţitostiach  počas celého roka.  

Podarilo sa nám pripraviť niekoľko podujatí, ktoré veríme, ţe sa zúčastneným páčili a odniesli si z 

nich so sebou dobrý pocit. 

     Rok 2011 sme otvorili Karnevalom, ktorý sa konal v priestoroch materskej školy.  

 

    
 

 

 

     Medzinárodný deň ţien sme oslávili v uţšom kruhu a to v klube dôchodcov. Starosta obce bol 

poblahoţelať našim dôchodkyniam a poďakoval im za všetko čo pre našu obec urobili. 

 

     Dňa 11.03.2011 bola odhalená pamätná tabuľa významného štítnického rodáka Ladislava 

Šestinu, za organizáciu a zastrešenie tohto podujatia sa môţeme poďakovať MO MS v Štítniku na 

čele s pani Mgr. Vranovou.  
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    V mesiaci máj pripravili pekné podujatie členovia DHZ Štítnik a to uţ tradičný Memoriál 

Kolomana Holéczyho. Tohto roku sa konal uţ X . ročník tejto hasičskej súťaţe.  Všetci by sme boli 

radi keby toto podujatie pokračovalo aj naďalej, pretoţe je to moţnosť stráviť voľný čas veľmi 

príjemným spôsobom. 

 

      
 

     V mesiaci máj sa uskutočnil aj výstup na Birinku, ktorý sa kaţdoročne teší väčšiemu a väčšiemu 

počtu priaznivcov. Tohto ročníka sa zúčastnilo okolo 100 občanov, pričom väčšina z nich si naozaj 

na Birinku vyšlo po vlastných a za odmenu sa im ušiel aj výborný guláš, ktorý nám pripravili 

poľovníci zo Štítnického poľovníckeho zdruţenia p. Kolesár, p. Belányi, p. Krajec, p. Gallo, p. 

Zdechovan.  

 

    
 

    Deň matiek nám pripravili naše detičky z materskej školy. Potešili nás veľmi pekným 

vystúpením venovaným mamičkám.  

 

     V júny sme zorganizovali  jarmok, ktorý sa tešil okrem príjemného programu 

aj celkom početnému zastúpeniu predajných stánkov. Vystupovala dychová hudby zo SMZ 

Jelšava, deti z MŠ a  ZŠ. Novým prvkom na jarmoku bola súťaţ vo varení halušiek, ktorej sa 

zúčastnili tri druţstvá a to druţstvo Hasičov, druţstvo Matice Slovenskej a druţstvo Klubu 

dôchodcov. Na jarmoku sa predviedla aj tanečná skupina z Revúcej a bodku za celým dňom dal 

folklórny súbor Gemer z Dobšinej, ktorý nám predviedol program hodný 

obdivu. 
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  Kaţdoročne v októbri k nám zavíta krásne podujatie s názvom ARS ANTIQUA EUROPAE IN 

VIA GOTHICA. Uţ po 10 krát bola táto prehliadka historickej hudby 

otvorená u nás v Štítniku.  

 

      
 
     Október je aj mesiacom úcty k starším, opäť starosta zavítal do klubu dôchodcov, kde našim 

dôchodkyniam poprial hlavne veľa zdravia. 

 

    V decembri zavítal aj do našej obce Mikuláš a naši škôlkari si za svoje pekné vystúpenie vyslúţili 

aj patričné poďakovanie v podobe sladkých darčekov. 

    Koniec roka sa zavŕšil  ohňostrojom na našom námestí.  

 

 

Šport 
 
Futbal 
 
     Telovýchovná jednota v obci bola zaloţená v roku 1933 pod názvom FTC Štítnik. Pôvodne 

ihrisko bolo na vyšnom konci na „Rajčule“. Počas tejto dlhej histórie klub zabezpečoval 

a zabezpečuje aktívne aj pasívne vyţitie. Poslaním športového klubu je uspokojovať záujmy a 

záľuby občanov obce v oblasti telesnej kultúry, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia.  

Futbalový oddiel reprezentujú druţstvo dospelých a druţstvo ţiakov v okresnej súťaţi. 

 

     Po jesennej časti skončilo muţstvo pod vedením Bc. Maroša Galla v druhej triede OM na 4. 

mieste. Odohrali  11 zápasov s bilanciou 5 výhier, 4 remízy a 2 prehry. Na domácom ihrisku  4 krát 

zvíťazili a raz remizovali s Niţnou Slanou 3:3. Vonku  raz zvíťazili a 3 krát remizovali a 2 krát 

prehrali. 

     Máme najmladšie muţstvo v okrese. Naším najlepším strelcom po jesennej časti je 

Erik Tomi s 8 gólmi, pred Jánom Ţigom ml. s 5 gólmi. 

    

     Bc. Miloš  Gallo , Ilko Minčev a tréner  Michal Fecko v lete dali dohromady tím mladých 

chlapcov, u ktorých často krát absentovala zodpovednosť a aj v niektorých zápasoch ţivelnosť. 

 

     Domáce zápasy navštevuje väčšinou domáce publikum. Zápasy sa odohrávali na domácom 

ihrisku pri základnej škole.  V ďalšej činnosti chce futbalový klub dosahovať  aspoň doterajšie 

výsledky a hlavne zaujať mládeţ k športovej činnosti.  
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Šach 
 
       Činnosť oddielu v roku 2011 sa odštartovala 8. januára na šachovom turnaji v Betliari a v 

priebehu ďalších mesiacov do konca októbra sa odohrali šachové turnaje v Čučme, Bátke, Tornale, 

Pohorelej, Drţkovciach, Putnoku / Maďarsku/ a Roţňave. Prebehla aj  

jarná časť súťaţe Gemerskej ligy v šachu, v ktorej sa odohrali dvojkolové stretnutia v Tornale, 

Betliari, Rimavskej Sobote, Bátke a na záver v Roţňave. Záverečné kolo v Roţňave organizoval a 

zabezpečil náš oddiel. 

     Naše A – muţstvo v zloţení Ján Rogos ml., Jirko Chyla, Bc. Ján Rogos st., Ing. 

Ján Sisik a Pavel Sebok víťazstvom potvrdili umiestnenie na čele tabuľky a stali sa uţ tretíkrát 

víťazom súťaţe. Pohár víťaza súťaţe ostal uţ natrvalo vo vitríne nášho ŠO. 

      

    V auguste sa uskutočnil uţ 12. ročník šachového turnaja „ Memoriál 

Ladislava Kozáka.“ Zúčastnilo sa ho 43 šachistov zo širokého okolia a dvaja 

ligoví hráči z Maďarska, ktorí potvrdili svoju kvalitu a stali sa celkovými víťazmi turnaja pred 

Jánom Rogosom ml. hráčom nášho A – muţstva. 

 

    V novembri sa začal nový ročník Gemerskej ligy 2011/2012 za účasti 7 muţstiev. Prvé stretnutie 

sa uskutočnilo u nás 26. novembra . Súťaţ sa hrala podľa nových pravidiel. V tomto kole mal A 

Štítnik voľno a B Štítnik – Gemer skončil víťazstvom Gemera 10 :6.  

 

     ŠO svojimi výsledkami dobre reprezentuje a robí dobré meno našej obci a jeho činnosť by 

nebola moţná bez podpory obecného zastupiteľstva a vedenia obce, ktoré tento odiel podporuje 

finančne a poskytuje priestory na uskutočnenie týchto aktivít. 
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Posilňovňa a viacúčelové ihrisko 
 
     Posilňovňa poskytuje sluţby pre zdokonaľovanie a posilňovanie svalstva postavy. Účelom 

posilňovne je umoţniť obyvateľom obce Štítnik moţnosť pravidelného a aktívneho cvičenia a 

posilňovania. Je vybavená základnými  posilňovacími strojmi, ktoré sa priebeţne 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 neţnejšie pohlavie. 

 

   
 

 

     Viacúčelové ihrisko sa nachádza v priestoroch Základnej školy v Štítniku. Je vyuţívané ţiakmi 

ŢŠ a aj širokou verejnosťou. Miesto si tu nájdu tréningy futbalového klubu a rekreačný futbalový 

nadšenci. Počas letných mesiacov slúţilo aj amatérskemu volejbalovému druţstvu a tenisovým 

nadšencom. Ihrisko poskytuje moţnosť zahrať si na kvalitnom povrchu tenis, basketbal či 

bedminton.   

      Ihrisko je prevádzkované kaţdý pracovný deň v popoludňajších a večerných hodinách. Pre 

sprístupnenie je potrebné kontaktovať povereného pracovníka. 

 
 

         
 
 
     V školskom areáli je pre verejnosť po dohode s vedením školy sprístupnená aj telocvičňa, ktorá 

je vyuţívaná tri podvečere v týţdni. V pondelok a piatok sa tu koná aeróbne precvičovanie a utorky 

sú venované populárnemu cvičeniu „zumba“.  

 
 
 
Dobrovoľný hasičský zbor  
 

     DHZ je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja 

v súlade so Stanovami DPO SR a Zákonom o ochrane pred poţiarmi, Zákonom o obecnom zriadení 

a ďalšími všeobecne záväznými predpismi. Ustanovuje sa v obciach a u právnických osôb. DHZ 

napomáha vytvárať pre dobrovoľnú hasičskú jednotku v súčinnosti s orgánmi obce a právnickej 

osoby personálne, organizačné, technické a materiálne podmienky. Z poverenia orgánov obce alebo 

právnickej osoby plní úlohy obecného hasičského zboru ( OHZ), prípadne funkciu DHZ 

(dobrovoľný hasičský zbor) právnickej osoby.  
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     Dobrovoľný hasičský (spolok) zbor v Štítniku bol zaloţený v roku 1878. Zakladateľom bol 

Karol Šarkáni. Spolok bol členom Uhorského krajinského hasičského zväzu, ako i členom 

Tatranského hasičského zväzu. V roku 1912 sa stal DHS Štítnik členom Gemerskej hasičskej ţupnej 

jednoty. 

     V roku 1928 pri príleţitosti osláv  50. výročia zaloţenia Dobrovoľný hasičský spolok (zbor) 

prevzal zástavu od obecnej rady. Zástava je vyšívaná v slovenskom a maďarskom jazyku . Pouţíva 

sa pri výročiach DHZ, obce, výročných členských schôdzach  

DHZ a smútočných obradoch.          
   
 

       
 

Zloženie výboru DHZ: 

 

Predseda                                               Norbert Smolko 

Podpredseda – veliteľ                            Norbert Novák 

Podpredseda – prevencie                      Andrea Liptáková 

Tajomník                                                Oksana Svatoňová    

Pokladník                                               Bc. Alexandra Helpenová 

Strojník                                                   Martin Zdechovan 

                                                               Merek Puškáš 

                                                               Norbert Novák     

Poţiarny technik obce                            Bc. Milan Pamula 

 

 

 

      
 

     
 
 
 



15 

 

     Tradícia hasičstva a hasičského športu v Štítniku sa udrţala dodnes. Kaţdý rok pribúda niekoľko 

mladých nadšencov. V súčasnosti má DHZ Štítnik 70 členov. Okrem svojej základnej činnosti, 

ktorou je pomoc pri hasení poţiarov a ţivelných pohromách, sa venujú aj hasičským súťaţiam kde 

dosahujú v rámci regiónu slušné výsledky. Obec a DHZ – OHZ disponujú hasičskou technikou, 

ktorá je kaţdým rokom kontrolovaná a dopĺňaná z obecného rozpočtu.  

 

 

Nezamestnanosť v obci 

 
     V roku 2011 v obci bolo 153 evidovaných nezamestnaných obyvateľov.  Miera nezamestnanosti 

bola 10,2%.Obec v spolupráci s ÚPSVaR v RV v roku 2011 uzatvorila dohody o poskytovaní 

príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných sluţieb pre obec podľa § 52 zákona 

č.5/2004 Z.z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

  

     Do 30.04.2011 bola uzavretá dohoda s ÚPSVaR v RV  pre 11 uchádzačov o zamestnanie. Medzi 

Obcou a uchádzačmi o zamestnanie bolo uzavreté  89 dohôd. Časový rozvrh aktivačný pracovníkov 

bol 10 hodín týţdenne.  

Od 01.05.2011 do 01.06.2011 boli uzavreté 92 dohody  medzi obcou a uchádzačmi o zamestnanie. 

Od 01.07.2011 do 31.12.2011 obec mala uzavretú dohodu s UPSVaR  v RV na 30 aktivačných 

pracovníkov. Na dohodu  medzi obcou a občanom pracovalo 55 nezamestnaných. 

 

     Cez program ÚPSVaR v RV na rozvoj zamestnanosti § 50j v priebehu roka bolo zamestnaných 

12 pracovníkov na vykonávanie protipovodňových prác. V rámci týchto prác bola vyhotovená 

dokumentácia – povodňový plán obce, títo pracovníci čistili odvodňovacie kanáli, vyčistili časť 

toku rieky Štítnický potok a potok Honce. Obec týmto aspoň čiastočne prispela k zníţeniu 

nezamestnanosti v našej obci. Väčšinu nákladov spojených s vykonávaním aktivačných prác (mzdy, 

odvody, ochranné a pracovné pomôcky) hradil ÚPSVaR v Roţňave.  

 

     Aktivační pracovníci  počas celého roka sa snaţili vytvoriť si pracovné návyky, niektorým sa to 

darilo viac a niektorým menej. No napriek tomu dokázali aj oni napomôcť k zveľadeniu obce.  

Vykonávali pomocné práce pri oprave strechy na Dome smútku, vymaľovali jeho vonkajšiu fasádu, 

natreli okná, dvere, schody a zábradlie na dome smútku. Čiastočne opravili cestu na cintoríne 

a počas celého roka udrţiavali poriadok na ňom v letných mesiacoch ho kosili. V Dome sluţieb na 

námestí vymaľovali a natreli schodište. Na Druţstevnej ulici opravili oplotenie ihriska. Celý rok 

udrţiavali verejné priestranstvá, strihali kríky a stromy na verejných priestoroch, kosili a hrabali 

zeleň v parkoch, zabezpečovali vývoz bioodpadu. Na miestnych komunikáciách prevádzali údrţbu 

rigolov a chodníkov. V zimných mesiacoch odpratávali sneh z chodníkov a ulíc. 
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Rozpočet a jeho plnenie 
 
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2011. 

Obec v roku 2011 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 2011.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  28.03.2011 uznesením 

 č. 41/2011. Zmeny  rozpočtu sa vykonali na základe uznesenia schváleného dňa  06.06.2011  

uznesením č. 62/2011. V priebehu roka bol rozpočet upravený podľa schváleného uznesenia len pri 

dotáciách zo štátneho rozpočtu. 

 

 

Plnenie rozpočtu za rok 2011 

 

 

Príjmy obce za rok 2011 v €: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Transfery zo štátneho 

rozpočtu 

481 630 640 116 640 114 

Daňové príjmy 400 182 400 182 387 677 

Nedaňové príjmy 96 397 97 564 123 647 

Bežné príjmy spolu: 978 209 1 137 862 1 151 438 

Kapitálové príjmy - 100 000 103 968 

Príjmy finančných 

operácií 

4 032 98 332 98 333 

Celkové príjmy spolu 982 241 1 336 194 1 353 739 

 

Špecifikácia príjmov – skutočnosť 

 

Daňové príjmy : 

 Daňové príjmy 387 677 

Výnos dane z príjmov FO             332 551     

Daň  za  pozemky               25 937     

Daň za  stavby               18 957     

Daň z bytov a nebytových priestorov 

                         
241     

Za psa 

                         
779     

Za nevýherné hracie prístroje 

                         
148     

Za ubytovanie 

                            
87     

Za užívanie verejného priestranstva                 1 612     

Za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady                 7 365     
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Nedaňové príjmy: 

 Nedaňové príjmy 123 647 

Dividendy 
              

346     

Z prenajatých budov, priestorov, objektov           34 104     

Ostatné správne  poplatky            12 301     

Pokuty a penále za porušenie predpisov 

                         
231     

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb            44 981     

Za materské školy a školské kluby              2 433     

Stravné  základná škola, MŠ              4 402     

Za znečisťovanie ovzdušia              1 210     

Úroky z vkladov 

                            
42     

Dobropisy           15 089     

Vratky             8 508     

  

Transfery: 

 Transfery 640 114 

Transf. na prenes.výkon ŠS - Základná škola                 484 267     

Transf. na prenes.výkon ŠS - Matrika                     4 772     

Transf. na prenes.výkon ŠS - Stavebný úrad                     9 953     

Transf. na prenes.výkon ŠS - Školský úrad                   12 226     

Register obyvateľstva 

                         
502     

KŠÚ - Materská škola                    3 122     

Úrad práce - aktivačné práce                  37 275     

Úrad práce - osobitný. príjemca                    1 585     

Ministerstvo financií SR -individ. potr. -Dom smútku                  11 000     

Sčítanie obyvateľov                    1 514     

Ministerstvo kultúry SR - knižnica 

                         
500     

Úrad práce - strava ZŠ,MŠ                  42 637     

Úrad práce – učebné pom. ZŠ, MŠ                  10 707     

Úrad vlády SR - rieš.havar.stavu skládky odpadov                  20 000     

OÚ  Ke -vojnové hroby                          54     

 

Kapitálové príjmy: 

Kapitálové príjmy 103 968 

Grant - Základná škola –strechy , fasáda pavilonu                100 000 

Predaj kapitálových aktív -                     3 968     

 

 

Finančné operácie: 

 Finannčé operácie 98 333 

Zostatok prost. z predchádzajúceho roka - ZŠ 94 300 

Zostatok prost. z predchádzajúceho roka - obec 4 033 
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Výdavky obce za rok 2011 v €: 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2011 

Beţné výdavky obce 385 708 509 889 520 980 

Beţné výdavky ZŠ 518 058 646 652 615 110 

Bežné výdavky spolu: 903 766 1 156 541 1 136 090 

Kapitálové výdavky  63 075 164 253 141 910 

Výdavky  fin. operácií 15 400 15 400 15 417 

Celkové výdavky 

spolu : 

982 241 1 336 194 1 293 417 

 

 

Špecifikácia výdavkov podľa kapitol – skutočnosť 

 

Bežné výdavky 

Bežné výdavky  1 136 090 

01 116 – Správa úradu 139 118 

01 12   – Poplatky banke 1 864 

01 33   -  Matrika štátne 4 773 

01 33   -  Matrika vlastné 1 014 

03 20   -  Poţiarna ochrana 3 769 

04 43   -  Stavebný úrad- štátne 9 953 

04 43   -  Stavebný úrad –vlastné 8 184 

04 51   -  Miestne komunikácie 14 066 

05 10   -  TKO - štátne 20 000 

05 10   -  TKO-nakladanie s odpad.  5 367 

06 10   -  Byty ZS 19 575 

06 20   -  Aktivačné práce 37 275 

06 20   – Rozvoj obci 35 505 

06 40   -  Verejné osvetlenie 6 249 

06 60   – Rozvoj bývania 41 508 

08 10  –  Telových. jednota, šach 6 420 

08 20  –  Kultúrny dom 5 760 

08 205  - Kniţnica - štátne 500 

08 205  - Kniţnica - vlastné 2 445 

08 209  - Ostatná kultúra 4 070 

08 30   – Obecné noviny 1 336 

08 40   -  Dom smútku - štátne 11 000 

08 40   – Dom smútku  - vlastné 12 698 

09 111 – Materská škôlka 72 626 

09 111 – Materská škola-štátne 3 122 

09 802 – Školský úrad - štátne 12 226 

09 802 – Školský úrad - vlastné 3 757 

01 116 – Register obyvateľov- štátne 557 

10 701 - Sociálna pomoc ZŠ, MŠ 54 929 

01 32 –  Sčítanie obyvateľov– štátne 1 514 

09121 – Základná škola - štátne 552 931 

09501 – Školský klub 24 402 

09601 – Školská jedáleň 37 777 
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Kapitálové výdavky: 

Kapitálové výdavky 141 910  

09 121 - ZŠ strecha, zateplenie - štátne a vlastné  101 783 

04 51   - Cesty -splátka          23 915     

06 20   - Rozvoj obcí           16 212     

 

Finančné operácie: 

 Finančné operácie 15 417  

06 10 - Splácanie istiny byty ŠFRB                  8 524     

06 60 - Splácanie istiny čistička                  6 893     

 

 

 

Rekapitulácia súvahy k 31.12.2011 v € 

 

AKTÍVA 

Názov   ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Neobežný majetok spolu 2 053 069 1 971 524 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 41 442 41 442 

Dlhodobý hmotný majetok 1 694 563 1 613 018 

Dlhodobý finančný majetok 317 064 317 064 

Obežný majetok spolu 234 310 389 089 

z toho :   

Zásoby 0 195 

Pohľadávky 25 880 34 499 

Finančný majetok 103 095 96 158 

Zúčtovanie transférov 105 335 258 237 

Náklady budúcich období  0 1 262 

SPOLU 2 287 379 2 361 875 

 

 

PASÍVA 

Názov ZS  k  1.1.2011 KZ  k  31.12.2011 

Vlastné zdroje krytia majetku 866 559 903 214 

z toho :   

Fondy účtovnej jednotky   

Výsledok hospodárenia 866 559 903 214 

Záväzky 824 962 750 450 
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z toho :   

Dlhodobé záväzky 571 981 540 729 

Krátkodobé záväzky 42 031 54 616 

Bankové úvery a ostatné 

prij.výp. 

62 786 55 893 

Rezervy  53 864 52 492 

Zúčtovanie so základnou školou 94 300 46 720 

Časové rozlíšenie 595 858 708 211 

SPOLU 2 287 379 2 361 875 

 

 

 

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 

 

v €: 

 Rozpočet  upravený Skutočnosť  

Sumár  príjmov 1336194 1255406 

V tom: Beţné príjmy 1137862 1151438 

             Kapitálové príjmy 100000 103968 

Príjmy finančných operácií 98332 - 

Sumár  výdavkov 1 336194 1278000 

V tom: Beţné výdavky 1 156541 1136090 

             Kapitálové výdavky 164253 141910 

Výdavky  finan. operácií 15400 - 

Výsledok  hospodárenia: 0 - 22 594 

 

     Výsledok rozpočtového  hospodárenia za rok 2011 je schodok  rozpočtu obce vo výške  

22 594 €. Tento schodok je však krytý príjmovými finančnými operáciami v celkovej čiastke 98.332 

€ / účelové fin. prostriedky z roku 2010 pre ZŠ , prevod fin. prostriedkov z min. roku, /. 

 

     Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch  90 257,90 a zostatku v pokladni 5,38 € 

k 31.12.2011 bol v celkovej čiastke 90.263,28  €. Z tejto čiastky je potrebné vylúčiť účelovo 

poskytnuté prostriedky v roku 2011, ktoré prechádzajú do roku 2012 a to : 

        

      - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky  poskytnuté   

        v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške 76.720 € a to na :  

1. Normatívne fin. prostriedky vo výške                         22 311,38 € 

2. Dopravné pre ţiakov vo výške                                      4 408,62 € 

3. Riešenie havarijnej situácie skládky TKO                  20 000  €  

4. Regenerácia obce – zábezpeka                                    30 000  € . 

 

 

Náklady podľa účtovnej triedy 5 boli v sume 681 300 €  

Výnosy podľa účtovnej triedy 6 boli v sume   723 770 €.   
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Hodnotenie roku 2011 

 
Obec sa  v roku 2011 zamerala na predkladanie projektov. 

 

Boli podané:  

 

Por. 

číslo 

Názov projektu Podaná žiadosť Požadovaná 

dotácia 

Schválená 

dotácia 

1. Čítame spolu                                  Ministerstvo 

kultúry SR               

1.162 € 500 € 

2. Počítač. zostava pre čitateľov  

obec.kniţnice  

Ministerstvo 

kultúry SR              

1.440 € nedostatok fin. 

prostriedkov 

3. Dom smútku - strecha Ministerstvo 

financií SR          

18.839,74€ 11.000 € 

4. Kultúrny dom - strecha Ministerstvo 

financií SR          

74.094,50€ nedostatok fin. 

prostriedkov 

5. Základnej školy -strechy, 

zateplenie                                                                        

Ministerstvo 

školstva 

318.856,62 € 100.000€ 

6. Rekultivácia skládky TKO 

I.etapa 

Environmentálny 

fond           

400.000 € neprebehlo                                                                                                                                       

schvaľovanie 

 

7. Rekonštr. chodníka-

Ochtinská ul 

SL.ag.ţivot.prostr. 

EF                 

3.500 € neprebehlo 

schvaľovanie 

8. Rekonštr.chodníka-Teplická 

ul 

Úrad vlády SR 52.187 € nedostatok fin. 

prostriedkov 

9. Program revital. kraj.-

protipovod. 2 x 

Úrad vlády SR                                           zamietnuté 

10. Zabezpečenie separov. zberu  

v obci   

Ministerstvo 

ţivot. pr. SR        

91.346,00 € neprebehlo 

schvaľovanie 

 

 

Z vlastných finančných zdrojov obec uskutočnila: 

 

1. Zateplenie Kultúrneho domu                                      2.018,53 € 

2. Elektronizácia kniţničného fondu                                  105,27 € 

3. Strecha na Dome smútku - spolufinancovanie            6.016,00 € 

4. Plynofikácia Materskej škôlky, projekt. dokument.    4.160,02 € + 110,00 € 

5. Projektová dokument. Teplická ul. – chodník                 552,00 € 

6. Základná škola – strecha, bleskozvody                        1.783,29 € 

7. Mediinvest – monitorov. správa -Regener. obce          2.675,00 € 

8. Mediinvest – ţiadosť k projektu na separovaný zber  1.200,00 € 

9. Zosilovač - Dom smútku                                                 467.70 € 
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Predpokladaný vývoj na rok 2012 

 
     V roku 2012 sa obec  aj naďalej bude snaţiť  predkladať projekty tak ako po minulé roky, aby 

bola naša obec krajšia. Bude 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 rozvoji bývania, v starostlivosti o ľudské zdroje a v ďalších 

oblastiach strategického významu. 

 

      Dôleţitým krokom pre ďalší rozvoj obce bude oţivenie ekonomickej základne obce pre rozvoj 

malého a stredného podnikania. Pre zvýšenie ţivotnej úrovne obyvateľov bude potrebné zabezpečiť 

dostavbu a skvalitnenie existujúcej technickej a sociálnej  infraštruktúry. Je potrebné inovovať 

územno-plánovaciu dokumentáciu, nakoľko táto nevyhovuje  súčasným podmienkam obce. 

 

     Starosta obce ako aj ostatní predstavitelia obecného zastupiteľstva a zamestnanci obce by sa mali 

snaţiť o plnenie cieľov, určených priorít v programovom pláne čím sa zlepší kvalita ţivota občanov 

a sociálnej súdrţnosti spoločnosti, vytvoria sa podmienky pre tvorbu pracovných príleţitostí 

a zabezpečí sa  hospodársky a sociálny rozvoj našej obce. 
 

 

Záver 

 
Výročná správa Obce Štítnik je prvýkrát vypracovaná za účtovné obdobie roka 2011. Účtovná 

závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi 

v elektronickej a písomnej forme v zákonom stanovenej lehote. Bol vypracovaný Záverečný účet 

obce Štítnik za rok 2011 a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2011. Všetky účtovné výkazy , 

záverečný účet, poznámky a výročná správa boli predloţené audítorovi obce. 

Pouţité podklady a materiály sa nachádzajú na Obecnom úrade v Štítniku. Fotografie boli pouţité 

z vlastných zdrojov. 

 

V Štítniku, dňa 23.02.2012 

 

Vypracoval: Bc. D. Kupcová 

 

 

 

                                                                                               Miloš Gallo Barnák 

                                                                                                     starosta obce 

   

 

 

 


