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                                       Príhovor starostu obce 

           V roku 2012 bola po prvý krát vypracovaná Výročná správa obce Štítnik za 

rok 2011.  Informovali sme Vás o základných  informáciách týkajúcich sa obce, o organizačnej  

štruktúre obce, o rozpočtovej organizácii – Základnej škole, priblíţili sme Vám profil obce, dianie v 

Materskej škôlke.  Opísali sme v skratke hospodárstvo v obci, poskytovanie sluţieb v obci a 

uskutočnené kultúrne  a športové akcie. V skratke sme opísali plnenie rozpočtových príjmov a 

čerpanie rozpočtových výdavkov, ktoré boli podrobne rozobraté v Záverečnom účte obce. V globáli 

sme zhodnotili rok 2011 a stanovili sme si ciele na rok 2012. 

    
     Prešiel rok a opäť je pred nami hodnotenie uplynulého obdobia, no uţ za rok 2012.                                

Aj napriek všetkým ťaţkostiam sme v roku 2012 spracovali  a podali ţiadosti na projekty.  Niektoré 

schválené projekty sa nám v tomto roku  podarilo zrealizovať aj bez zaťaţenia obce úverom. 

Mojou prvoradou úlohou bude  aj naďalej vyuţívať moţnosti čerpania nenávratných príspevkov  z 

eurofondov a nezadlţovať obec v ďalších rokoch ţiadnymi úvermi. 

 

     Rok 2012 môţem hodnotiť kladne, nakoľko sa nám podarilo zrealizovať to čo sme si 

predsavzali. Mrzí ma však, ţe sa mi nedarí posunúť  v riešení snáď najhlavnejšieho problému obce 

a to  vyriešenie kanalizácie v obci. V roku 2013 by som chcel zabezpečiť vypracovanie  projektu na 

vybudovanie kanalizácie v obci aby sme mohli podať ţiadosť o  nenávratný  finančný  príspevok z 

eurofondov, čím by sa prispelo k 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. 

 

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: 
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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 

                                                                          Mgr. Erika Závodská 

                                                                          Bc. Diana Kupcová 

                                                                          Mgr. Alica Gallošová 

                             matrika                                 Mariena Jakobejová  

                             spoločný stavebný úrad       Erika Olexová                   

           spoločný školská úrad          Mgr. Michal Devečka 

           kniţnica                                Gabriela Koreňová /dohoda/ 

           pedag. zamestnanci MŠ       Bc. Monika Kolesárová  

                                                        Katka Vesterová 

                                                        Estera Liptáková   

                                                        Mária Kurčáková 

           hospodársky pracovníci       Ľubica Sivóková – MŠ 

                                                        Mária Mrázová  

                                                        Gejza Mráz 

 

 

Okrem uvedených pracovníkov, obec mala v roku 2012 uzavreté dohody o vykonaní práce s:       

 Jánom Kamenským – skladník CO  

 Dušanom  Sisikom – správca cintorína  

 Ing. Ľubomírom Gallom – BOZP  

 Mgr. Jozef om Milkom – správca viacúčelového ihriska 

 Ľudovítom Markom – správca posilňovne 

 

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

 

Obecné zastupiteľstvo  
 
Obecné zastupiteľstvo v roku 2012 bolo zloţené z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách,  dňa 

20.12.2010 na obdobie 4 rokov.  

 

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 



5 

 

 

 

Obecná rada 

1. Mgr. Yveta Zdechovanová 

2. Ondrej Kalina 

3. Ing. Marek Kuzma  

 

Obecné zastupiteľstvo sa v roku 2012 stretlo na 8 riadnych  zasadnutiach. Zasadnutia OZ boli 

verejné a občania mali moţnosť 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 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 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 ţiaci  z územného školského obvodu, ktorý tvorí 12 obcí: Roštár, Koceľovce, 

Petrovo, Markuška, Slavoška, Hanková, Brdárka, Rozloţná, Gočaltovo, Kunová Teplica, Ochtiná a 

Honce.  

 

     Z histórie školy je známe, ţe  prvé záznamy o škole pochádzajú z roku 1538. V 17. Storočí sa 

pretvorila na niţšiu strednú /latinskú/ školu, ktorá sa od r. 1726 označovala ako gymnázium. V 18 

storočí tu vznikol prvý učiteľský spolok na Slovensku a bývalom Uhorsku. Štítnik bol známim 

pedagogickým ústavom a študovali tu šľachtický a meštiansky chlapci. Pôsobili tu učitelia, ktorí 

patrili medzi najvzdelanejších v Uhorsku. Po zániku gymnázia pôsobili v Štítniku dve cirkevné 

ľudové školy, evanjelická a rímskokatolícka. V roku 1925 vzniká trojtriedna meštianska škola. 

Súčasný areál školy bol daný do prevádzky v roku 1966. Základná škola je pavilónového typu, v 

šiestich pavilónoch v ktorých  je 15 tried , učebňa fyziky a chémie, dve učebne informatiky, 

domácich náuk, dieľňa, telocvičňa a školská jedáleň a kuchyňou. Školský areál vypĺňa ovocný sad 

a športové ihrisko. Vyučovací jazyk na škole je slovenský.  

 

 

     V školskom roku 2012 školu navštevovalo 327 ţiakov, čo je o 10 viac, ako v minulom  

školskom roku. Počet dievčat bol 153, počet chlapcov 174. Na I. stupni bolo 130 ţiakov v 

7 triedach – 61 dievčat, 84 rómskych ţiakov – čo  je 65,1 %. Na II. Stupni 197 ţiakov v 

10 triedach – 92 dievčat, 135 rómskych ţiakov – čo je 68,5 %. Rómskych ţiakov spolu bolo 219, čo 

predstavuje 67,17% z celkového počtu ţiakov.  Naplnenosť tried na I. stupni je 18,42 ţiakov, na II. 
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Stupni 19,7 ţiakov na triedu. V priemere nám vychádza na škole pribliţne 19,17 ţiakov na triedu, 

čo je o 1,5 ţiaka viac, ako v minulom školskom roku. 

Ročník opakuje 6 ţiakov – 4 na I. Stupni, 2 na II. Stupni. V hmotnej núdzi je 169 ţiakov, to je 51,84 

%. Do ŠKD bolo prihlásených 92 ţiakov, ktorí pracujú v 3 oddeleniach.  

Slovenskú národnosť má 327 ţiakov. Rómsku národnosť nemá ani jeden ţiak.. 

V ŠJ sa stravovalo 319 ţiakov, to je 97,8 %. 

 

 

Vedenie základnej školy : 

 

Riaditeľka:                                  Mgr. Jarmila Motúzová  

Zástupkyňa riaditeľky:                Mgr. Jana Smolková  

Hosp. pracovníčka:                     Janka Rogosová 

Výchovná poradkyňa:                 Mgr. Eva Helembaiová 

 

   

     Základná škola v roku 2012 hospodárila s celkovým objemom finančných prostriedkov vo výške 

641 294,41 €.  

     V rámci preneseného výkonu štátnej správy Základná škola v roku 2012 hospodárila 

s finančnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu  v celkovom objeme 545 069,13 €. 

Z tejto čiastky sú normatívne výdavky vo výške 484 838,00 €, dotácia na vzdelávacie poukazy 

v čiastke 9 303,20 €, dopravné pre ţiakov vo výške 21 410,00 €, odchodné vo výške 1 685,00, fin. 

prostriedky na ţiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 16 867,00 €, pre asistentov 

učiteľa 7 200,00 €. Účelovo určené finančné prostriedky boli vo výške 3 237,43 € pre projekt 

Vzdelávanie ped. zamestnancov k inkluzii margin. rómskych komunít a 528,00 € pre projekt Tenis 

do škôl. 

 

     ZŠ bola navýšená dotácia na rok 2012 v čiastke 26 720 € ako nevyčerpané prostriedky z roku 

2011. Z tejto dotácie vo výške 26 720 € bola KŠU v KE vrátená čiastka 1 319,00 € za dopravné 

roku 2011 a zvyšná čiastka 25 401,00 € bola  vyčerpaná do 31.03.2012.  

 

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

dotácia v čiastke 45 408,78 € a školskú druţinu, ktorej bola poskytnutá dotácia v čiastke 25 416 € 

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

 
V roku 2011 a 2012 obec poţiadala Ministerstvo školstva o riešenie havarijnej situácie na pavilóne 

telocvične. Na riešenie havarijnej situácie boli obci poskytnuté finančné prostriedky vo výške 

60.000 €. Na pavilóne telocvične boli vymenené okná, dvere, strecha a pavilón bol zateplený a 

vymaľovaný.  
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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 

31.12.2012 

1518 

Počet muţov 769 

Počet ţien 749 

Počet detí do 15 rokov 233 

Priemerný vek 39,99 
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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. 

 

Štatistický prehľad o matričných udalostiach za rok 2012 

 

Uzavretie manţelstva                       6 

Prijaté delegované sobáše                 1 

Delegované sobáše do RV                1 

Úmrtia                                             15 

Vydané druhopisy                           54 

Potvrdenia z matričnej evidencie    32 

Dodatočné zápisy                             7   

Zápisy do osobitnej matriky             5 

Zmena mena a priezviska                 1 

Vydané doklady                            140     

 

 

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 

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.  

 

     V roku 2012 sa pani učiteľky snaţili zaujať deti v škôlke rôznymi aktivitami. Uţ v januári sa 

vybrali na vychádzku k lesu a tam povešali potravu pre lesné zvieratá čím vytvárali pozitívny vzťah 

detí k prírode, stretli sa s poľovníkmi, ktorí im porozprávali o lese a zvieratkách.  V priebehu roka si 

urobili súťaţ v speve, zorganizovali si karneval, deň veselých zúbkov, navštívili kniţnicu. 

Kaţdoročne sa pripravujú na prednes prózy a poézie. Pripravili kultúrne podujatie pre svoje 

mamičky a staré mami. Zorganizovali si detskú karaoke párty. Pani učiteľky im pripravili bohatý 

program na MDD. Vyskúšali si školskú olympiádu a zúčastnili sa na projekte – Poznaj svoju obec, 

kde sa oboznámili s minulosťou a prítomnosťou obce, navštívili historické budovy a pamiatky. 

Koniec roka im spríjemnil cirkus a bábkové divadlo – Drevený kabaret. 

 

     Zriaďovateľom MŠ je Obecný úrad v Štítniku.  Zriaďovateľ a vedenie MŠ sa neustále snaţia 

o skrášlenie areálu. V roku 2012 sa riešila havarijná situácia v jednej z tried MŠ. Išlo o výmenu 
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starej podlahy za plávajúcu a vymaľovanie triedy. V letných mesiacoch sa zakúpili nové radiátory 

a previedla sa oprava celého kúrenia v škôlke. Rozšírilo sa internetové pripojenie do všetkých tried 

a zakúpila sa zo štátnych finančných prostriedkov interaktívna tabuľa pre deti.  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 2012 poskytovali tieto sluţby: 

 zdravotnícke 

 predaj potravín 

 reštauračné 

 kadernícke 

 kozmetické 

 ubytovacie 

 pohrebné 

 autoservis 

 predaj rôzneho spotrebného tovaru 

 predaj stavebného materiálu 

 cukráreň 

 pumpa PHM 

 

 

 

 

 



10 

 

 

Obec zabezpečovala 

 vývoz septikov 

 oranie 

 dopravné sluţby – Ávia 

 kopírovacie sluţby 

 vysielanie v miestnom rozhlase 

 prenájom kultúrneho domu 

 prenájom sály v budove radnice  

 vývoz TKO 

 

 
 

    
 
 

Kultúra 
 

     Kultúrne podujatia začali v obci uţ v mesiaci január. Miestny odbor Matice slovenskej v Štítniku 

pripravil Matičný fašiangový bál. Bol to druhý ročník, ktorý bol zasa veľmi úspešný. Do tanca  

hrala hudobná skupina Sako, program bol doplnený o polnočnú tombolu. 

   

 

     V mesiaci február uskutočnili pani učiteľky z MŠ karneval masiek pre deti. Bolo to spestrenie 

nielen pre deti ale aj pre ich rodičov a starých rodičov.  
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V mesiaci marec  sme si Medzinárodný deň ţien oslávili v klube dôchodcov, kde bol starosta obce 

poblahoţelať našim dôchodkyniam k im sviatku. 

 

 

 

     V mesiaci apríl zorganizovala obec Veľkonočnú tanečnú zábavu. Veľký úspech všetkých 

prítomných zoţala hudobná skupina Triton z Košíc, ktorá hrala aţ do skorého rána.  

 

  

 

     V mesiaci máj sa konal ako uţ kaţdoročne Memoriál Kolomana Holécyho, ktorý  pripravili 

a zorganizovali členovia DHZ v Štítniku. 

 

 

 

       12.05.2012 sa uskutočnil tradičný výstup na Birinku. Počasie našťastie prialo nielen 

organizátorom ale hlavne občanom, ktorí po zime vyuţili moţnosť športového vyţitia 

a spríjemnenia si chvíľ pri spoločnom gulášu a posedení. Všetkých čakala hore tombola. O príjemné 

chvíle sa postarali poľovníci, ktorí kaţdý rok varia lepší guláš a sponzor p. Ing. Belák ktorý dodal 

hlavnú ingredienciu do guláša. Účasť na výstupe sa kaţdoročne zvyšuje, čo nás obzvlášť teší.  
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      Štítnický jarmok 22.06. bol akciou, na ktorú sme sa pripravovali dlhší čas. Počasie nevyšlo tak 

ako sme plánovali. No napriek tomu nálada bola dobrá a prispel k tomu aj program, ktorý 

slávnostne otvorila p. zástupkyňa starostu Mgr. Zdechovanová, po nej vystúpila dychová hudba 

SMZ Jelšava, deti z MŠ, ZŠ. Po prvý krát sa uskutočnila súťaţ v jedení syrovej štangle a v pití piva. 

Na obed  hrala skupina z Roţňavy – Retro Music Band, vystúpil folklórny súbor Lehoťanka, 

folklórny súbor Dubina, folklórny súbor Gemer. Svoje skúsenosti predviedli súťaţiaci v pečení 

zemiakových placiek. 

Ukončením jarmoku bolo vystúpenie hudobnej skupiny Ščamba, ktorá zoţala úspech a námestie sa 

zaplnilo divákmi nielen zo Štítnika ale aj zo širokého okolia.  

Kaţdé dva roky sa stretávajú štítnický rodáci, ţijúci uţ roky mimo svojho rodiska. Ide o príjemné 

stretnutie s ľuďmi, ktorí sa uţ dlhšiu dobu nevideli a majú veľa spoločných spomienok. Aj tohto 

roku nás poctili svojou návštevou a sme radi, ţe kaţdým rokom je ich viac. Pripravili sme pre nich 

program a Bc. M. Smolko ich zaujal svojim dokumentárnym filmom o Štítniku.  

Na druhý deň v sobotu sa zorganizovala Country bál vo dvore Obecného úradu v Štítniku, kde do 

tanca hrala skupina Betliarske vidly.     
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V auguste sme si uctili pamiatku zosnulých poloţením venca k pamätníku SNP.  

 

     Dňa 7.9. sme v kultúrnom dome pripravili spomienkové dopoludnie, kde sme si pripomenuli 

nášho rodáka Tibora Dornera, ktorého poznáme pod pseudonimom Ctibor Štítnický. Narodil sa 

v Štítniku a bol to slovenský básnik, prekladateľ, publicita a manţel slovenskej spisovateľky 

Jarmily Štítnickej,  rodenej Kafkovej na ktorého sme právom hrdí. Ň 
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     Podujatie v mesiaci september sa nieslo v duchu historickej hudby, ktoré sa uţ niekoľko rokov 

koná v evanjelickom kostole pod názvom ARS Antiqua Europae in Via Gothica.  

 

 

 

      V jedno septembrové nedeľné dopoludnie do našej obce boli pozvaný p. J. Zobolom hostia, 

ktorí svojou prítomnosťou prilákali mnoţstvo divákov na námestie. Námestie sa stalo výstavným 

miestom pre takmer 80 automobilových veteránov. Účastníci zrazu veteránov sa zastavili unás na 

takmer tri hodiny. Za ten čas mali naši občania moţnosť poprezerať si historické autá a motorky.  

 

 

                                  

     Mesiac október je aj mesiacom úcty k starším, ktorý sme oslávili v kruhu klubu dôchodkýň, kde 

sme im zaţelali hlavne veľa zdravia a spokojnosti v ďalších rokoch ich ţivota. 
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     Mikuláša privítali deti z materskej škôlky a poďakovali mu za darčeky 

peknými básničkami a pesničkami v kultúrnom dome. Deti zo základnej školy  privítali Mikuláša 

v škole, kde pre neho pripravili program. 

 

                        
 

 

 

Koniec roka sme zavŕšili ohňostrojom a príjemným prípitkom prevareného vína na námestí 

a privítali sme nový rok v nádeji, ţe bude zasa o niečo bohatší a spokojnejší ako minulý.  

      

                                     
 
 

Šport 
 
Futbal 
 
      Počas tejto dlhej histórie si  futbalový 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 reprezentuje druţstvo dospelých a druţstvo ţiakov v okresnej súťaţi. 

 

     Futbal sa hral na domácom ihrisku a s hráčmi z vlastnej obce. Futbal sa tak uţ druhú sezónu 

preniesol na štítnický trávnik. 

 

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

ihrisku pri základnej škole.    
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Šach    
 
       Činnosť oddielu v roku 2012 tak ako po minulé roky priniesla úspechy a šachisti sa zúčastnili 

viacero súťaţí. Zúčastnili sa šachového turnaja v Betliari, Gemerskej ligy v Bátke, v Roţňave. 

 

1.9. sa uskutočnil  uţ 13. Ročník šachového turnaja „Memoriál Ladislava Kozáka“ v kultúrnom 

dome. Zúčastňuje sa ho stále viac šachistov zo širokého okolia a aj zo zahraničia, čo svedčí o jeho  

kvalite tohto roku sa ho zúčastnilo 47 hráčov. 

     

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

nebola moţná bez podpory z obce, sponzorov a nadšencov tohto športu. Obec poskytuje priestory 

na uskutočnenie týchto aktivít. 

 

   
 

     
                                     

                                             
 
Posilňovňa a viacúčelové ihrisko 
 
     Posilňovňa poskytuje sluţby pre zdokonaľovanie a posilňovanie svalstva postavy tak ako aj po 

minulé roky. 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. 
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Foto 

   
 

 

     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  tieţ vyuţívaná.  

 

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor  
 
 
 

      

     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.          
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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 

 

Tak ako aj po minulé roky aj v roku 2012  členovia DHZ zorganizovali akciu s názvom „ Memoriál 

Kolomana Holéczyho“. Koloman Holéczy /Kálmán báči/ bol jeden z najaktívnejších poţiarníkov 

v našom okrese. V roku 1927 ako 19 ročný sa stal hasičom v čase, keď bol ešte stolárskym učňom. 

Potom sa vyučil za stolárskeho majstra, zaloţil si svoju dielňu a sám vychovával učňov a tovarišov.  

Od roku 1934 bol podveliteľom a potom viac ako polstoročie veliteľom Dobrovoľného 

hasičskéhozboru v Štítniku. Po roku 1989 aţ do januára 1995 bol čestným predsedom.  
       Jeho zásluhou sa dobudovala v Štítniku v roku 1954 nová poţiarna zbrojnica, 

vybavená modernou automatickou striekačkou ERN. Poznali ho všetci poţiarnici 

v okrese a vysoko si ho ctili. Bol pre nich vzorom a príkladom. Práve preto si 

kaţdoročne pripomíname zásluhy všetkým dobrovoľných hasičov a podporujem 

mládeţ v tradícii hasičstva. 

 

 

      Rok 2012 bol pre DHZ aj skúškou, ukázalo sa, ţe naši dobrovoľný hasiči sú pripravený pomôcť 

v kaţdej situácii.  Ţiaľ museli zasahovať pri poţiaroch, ktoré nie vţdy skončili dobre, ako napríklad  

poţiar na Krásnej Hôrke. Pomáhali pri hasení poţiaru na Terhedi, pri poţiari strechy na dome 

v Mlynskej ulici, boli povolaní na pomoc aj do okolitých obcí. Pomáhali v priebehu roka pri 

vyťahovaní vody z pivníc rodinných domov, pri čistení studní. Čiastočne vykonali kontrolu 

komínov v rodinných domoch. Zúčastňovali sa na obecných akciách. Boli obci nápomocný. 

K 01.01.2013 DHZ odstúpil od dohody o spolupráci s obcou Štítnik, ktorá bola uzatvorená 

16.06.2008.  Obec zriadila Obecný hasičský zbor a menovala členov zboru. Obec– OHZ disponujú 

hasičskou technikou, ktorá je kaţdým rokom kontrolovaná a dopĺňaná z obecného rozpočtu.  

 

Nezamestnanosť v obci 

 
     Obec v spolupráci s ÚPSVaR v RV v roku 2012 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. 

  

    

- Od 01.01.2012 – do  30.06.2012 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 

prác pre 3 uchádzačov /50j/ 
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- Od 01.01.2012 – do 30.06.2012 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie aktivačných prác pre 

30 uchádzačov /52/ 

- Od 01.05.2012 – do 30.10.2012 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 

prác pre 2 uchádzačov /50j/ 

- Od 01.07.2012 – do 31.12.2012 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie aktivačných prác pre 

31 uchádzačov /52/ 

-  Od 01.09.2012 – do 28.02.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 

prác pre 2 uchádzačov /50j/ 

- Od 01.11.2012 – do 31.01.2013 obec uzavrela zmluvu na vykonávanie protipovodňových 

prác pre 1 uchádzača /50j/ 

 

 

     Obec zamestnávaním uchádzačov o zamestnanie 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 a počas celého roka udrţiavali poriadok, v letných mesiacoch udrţiavali 

verejné priestranstvá, strihali kríky a stromy na verejných priestranstvách, 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. Vymaľovali sa 

v rámci aktivačných prác vnútorné priestory kultúrneho domu i zdravotného strediska. Týmito 

prácami sme spríjemnili pobyt nielen našim občanom, ale i občanom z okolia a taktieţ pracovníkom 

v prenajatých priestoroch zdravotného strediska.  

 

      

  
Rozpočet a jeho plnenie 
 
     Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2012. 

Obec v roku 2012 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 2012.  

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa  14.12.2011 uznesením 

 č. 105/2011. Zmeny  rozpočtu sa vykonali na základe uznesenia schváleného obecným 

zastupiteľstvom : 

- dňa  16.04.2012  uznesením č. 152/2012 

- dňa 11.01.2013 uznesením č. 290/2013. 

     V priebehu roka bol rozpočet upravený len pri dotáciách zo štátneho rozpočtu. 
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Plnenie rozpočtu za rok 2012 

 

Príjmy obce za rok 2012 v €: 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Transfery zo štátneho 

rozpočtu 

457759 727746 727744,29 

Daňové príjmy 389974 398213 388081,77 

Nedaňové príjmy 95280 107483 118287,93 

Bežné príjmy spolu: 943013 1233442 1234113,99 

Kapitálové príjmy 0 7998 8017,54 

Príjmy finančných 

operácií 

32996 93259 60263,28 

 

Celkové príjmy spolu 976009 1334699 1302394,81 

 

Špecifikácia príjmov – skutočnosť 

 

Daňové príjmy : 

 Daňové príjmy 388081,77 

Výnos dane z príjmov FO  326119,96 

Daň  za  pozemky 31294,18 

Daň za  stavby 20802,09 

Daň z bytov a nebytových priestorov 267,01 

Za psa 810,86 

Za nevýherné hracie prístroje 175,15 

Za ubytovanie 16,8 

Za užívanie verejného priestranstva 353,82 
Za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 8241,9 

 

 

Nedaňové príjmy: 

 Nedaňové príjmy 118287,93 

Dividendy 345,9 

Z prenajatých budov, priestorov, objektov 37167,95 

Ostatné správne  poplatky 10983,59 

Pokuty a penále za porušenie predpisov 3995 

Za predaj výrobkov, tovarov a služieb 50432,22 

Za materské školy a školské kluby 1278,06 

Stravné  základná škola, MŠ 5964,13 

Za znečisťovanie ovzdušia 2232,7 

Úroky z vkladov 76,91 

Dobropisy 3334,11 

Vratky 1637,9 

Príjmy z náhrad poist. plnenia 311,46 

Grant pre ZŠ 528 
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Transfery: 

 Transfery 727744,29 

Environmentálny fond – Ochtinská ulica 3500 

Transf. na prenes.výkon ŠS - Základná škola  603221,63 

Transf. na prenes.výkon ŠS - Matrika  4779,25 

Transf. na prenes.výkon ŠS - Stavebný úrad  9913,37 

Transf. na prenes.výkon ŠS - Školský úrad  12501 

Register obyvateľstva 496,98 

KŠÚ - Materská škola 2983 

Úrad práce - aktivačné práce 27073,11 

Úrad práce - osobitný. príjemca 1755,47 

Úrad práce - strava ZŠ,MŠ 48908,35 

Úrad práce – učebné pom. ZŠ, MŠ 11371 

Transf. na prenes.výkon ŠS - voľby  1184,73 

OÚ  Ke -vojnové hroby 56,4 

 

Kapitálové príjmy: 

Kapitálové príjmy 8017,54 

Úrad vlády – dets.ihrisko, Teplická ul. 7850 

Predaj kapitálových aktív -  167,54 

 

 

Finančné operácie: 

 Finannčé operácie 60263,28 

Zostatok prost. z predchádzajúceho roka - ZŠ 26720 

Zostatok prost. z predchádzajúceho roka - obec 20000 

Prevod z rezerv. fondu obce – zostatok na účtoch 13543,28 

 

 

Výdavky obce za rok 2012 v €: 

 

 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť 

k 31.12.2012 

Beţné výdavky obce 377839 575444 587936,22 

Beţné výdavky ZŠ 505133 648360 595251,41 

Bežné výdavky spolu: 882972 1223804 1183187,63 

Kapitálové výdavky  77637 95495 45307,96 

Výdavky  fin. operácií 15400 15400 15614,65 

Celkové výdavky 

spolu : 

976009 1334699 1244110,24 

 

 

Špecifikácia výdavkov podľa kapitol – skutočnosť 

 

Bežné výdavky 

Bežné výdavky  1183187,63 

01 116 – Správa úradu 131693,24 

01 12   – Poplatky banke 1673,87 
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01 33   -  Matrika štátne 4779,25 

01 33   -  Matrika vlastné 647,34 

03 20   -  Poţiarna ochrana 5318,53 

04 43   -  Stavebný úrad- štátne 9913,37 

04 43   -  Stavebný úrad –vlastné 7277,62 

04 51   -  Miestne komunikácie 6547,45 

05 10   -  TKO - štátne 19999,46 

05 10   -  TKO-nakladanie s odpad.  9066,66 

06 10   -  Byty ZS 16827,18 

06 20   -  Aktivačné práce 27073,11 

06 20   – Rozvoj obci 65256,28 

06 40   -  Verejné osvetlenie 5154,9 

06 60   – Rozvoj bývania 37925,87 

08 10  –  Telových. jednota, šach 6959,33 

08 20  –  Kultúrny dom 3851,52 

08 205  - Kniţnica - štátne - 

08 205  - Kniţnica - vlastné 1738,63 

08 209  - Ostatná kultúra 7593,38 

08 30   – Obecné noviny 870,56 

08 40   -  Dom smútku - štátne  

08 40   – Dom smútku  - vlastné 3967,32 

09 111 – Materská škôlka 73499,68 

09 111 – Materská škola-štátne 2983 

09 802 – Školský úrad - štátne 12501 

09 802 – Školský úrad - vlastné 812,48 

01 116 – Register obyvateľov- štátne 553,38 

10 701 - Sociálna pomoc ZŠ, MŠ 62034,82 

01 32 –  Voľby– štátne 1184,73 

09121 – Základná škola – štát, vlast 584659,89 

09501 – Školský klub 25416 

09601 – Školská jedáleň 45407,78 

 

Kapitálové výdavky: 

Kapitálové výdavky 45307,96 

04 51   - Cesty -splátka  23914,68 

06 20   - Rozvoj obcí  21393,28 

 

 

Finančné operácie: 

 Finančné operácie 15 614  

06 10 - Splácanie istiny byty ŠFRB 6893,04 

06 60 - Splácanie istiny - úver 8721,61 

 

 

 

Rekapitulácia súvahy k 31.12.2012 v € 
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AKTÍVA 

Názov   ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Neobežný majetok spolu 1971524 1886200,88 

z toho :   

Dlhodobý nehmotný majetok 41442 33138,37 

Dlhodobý hmotný majetok 1613018 1535998,44 

Dlhodobý finančný majetok 317064 317064,07 

Obežný majetok spolu 389089 342350,48 

z toho :   

Zásoby 195 195,09 

Pohľadávky 34499 27493,39 

Finančný majetok 96158 60537,3 

Zúčtovanie transférov 258237 254124,7 

SPOLU 2360613 2228551,36 

 

 

PASÍVA 

Názov ZS  k  1.1.2012 KZ  k  31.12.2012 

Vlastné zdroje krytia majetku 903214 903390,71 

z toho :   

Fondy účtovnej jednotky   

Výsledok hospodárenia 903214 903390,71 

Záväzky 750450 674589,78 

z toho :   

Dlhodobé záväzky 540729 506982,13 

Krátkodobé záväzky 54616 22233,15 

Bankové úvery a ostatné 

prij.výp. 

55893 48999,68 

Rezervy  52492 53524,82 

Zúčtovanie so základnou školou 46720 42850 

Časové rozlíšenie 706949 650570,87 

SPOLU 2360613 2228551,36 
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Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012 

 

v €: 

 Rozpočet  upravený Skutočnosť  

Sumár  príjmov 1334699 1242131,53 

V tom: Beţné príjmy 1233442 1234113,99 

             Kapitálové príjmy 7998 8017,54 

Príjmy finančných operácií 93259 - 

Sumár  výdavkov 1334699 1228495,59 

V tom: Beţné výdavky 1223804 1183187,63 

             Kapitálové výdavky 95495 45307,96 

Výdavky  finan. operácií 15400 - 

Výsledok  hospodárenia: 0 13635,94 

 

     Výsledok rozpočtového  hospodárenia za rok 2012 je prebytok  rozpočtu obce vo výške  

13 635,94 €.  

     Stav finančných prostriedkov na jednotlivých účtoch  60 338,15 a zostatku v pokladni 3,95 € 

k 31.12.2012 bol v celkovej čiastke 60 342,10  €. Z tejto čiastky je potrebné vylúčiť účelovo 

poskytnuté prostriedky v roku 2012, ktoré prechádzajú do roku 2013 a to : 

        

      - nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky  poskytnuté   

        v predchádzajúcom rozpočtovom roku  vo výške 42 850,00 € a to na :  

1. Normatívne fin. prostriedky vo výške                         39 157,94 € 

2. Dopravné pre ţiakov vo výške                           3 692,06 € 

 

 

 

Náklady podľa účtovnej triedy 5 boli v celkovej čiastke      786 726,47 €  

Výnosy podľa účtovnej triedy 6 boli v celkovej čiastke        789 272,19 €.   

 

Hodnotenie roku 2012 

 
Obec  v roku 2012 podala a  zrealizovala / začala s realizáciou/ týchto projektov: 

 

Názov projektu                                        Podaná žiadosť                   Požadovaná   

                                                                                                                 dotácia             

                                                                                                                                                                                                                     

1. Ţiadosť na individuálne potreby          Ministerstvo financií SR         74.094,50 € zamietnuté - nedost. 

    obce – havarijný stav- Kultúrny dom - strecha                                                         fin. Prostriedkov 

2. Ţiadosť na individuálne potreby          Ministerstvo financií SR          9.833,73 €  zamietnuté - nedost. 

    obce – havarijný stav – MŠ – okná                                                                           fin. Prostriedkov 

3. Počítač. zostava pre čitateľov obec. 

    Kniţnice                                                Ministerstvo kultúry SR          1.440,00 €   zamietnuté - nedost.    

                                                                                                                                        fin. prostriedkov    

4. Zabezpečenie separovaného zberu        Ministerstvo ţivot. Prostr.      91.346,00 €  zamietnuté -   

                                                                                                                                        nedost. f.pr.  

5. Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce          Min.dopr.,vystavby a reg.r.       6.000,00 €  zamietnuté –   

                                                                                                                                        nedost. f. pr. 

6.Ţiadosť na riešenie havarijnej situácie  Ministerstvo školstva SR         60.000,00€   zrealizované 

    Základnej školy -strecha,okná, zateplenie                                                                                                                                     
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7.Oprava. chodníka-Ochtinská ul.        SL.ag.ţivot.prostr. -EF                       3.500 €    zrealizované 

 

8. Výstavba.chodníka-Teplická ul.            Úrad vlády SR                               4.000 €   zrealizované 

 

9. Výstavba oddychovej zóny – dets. 

     Ihrisko                                                  Úrad vlády SR                                3.850 €    zrealizované 

10.  Čiastočné prekrytie skládky TKO        Úrad vlády SR                            20.000 €   zrealizované 

  

11. Regenerácia obce                                  Min. pôdohosp. a rozvoja  

                                                                  vidieka SR                                  291.977,13 €  začalo sa z   

                                                                                                                                            realizáciou   

12. Modernizácia verejného osvetlenia       Minist. Hospodárstva SR- 

                                                                   SIEA                                          262.512,00 € schválený 

                                                                                                                                            projekt    

 

Z vlastných finančných zdrojov obec uskutočnila, zabezpečila: 

 

1. spolufinancovanie chodníka na Ochtinskej ul.             vo výške    12.008,51 € 

2. spolufinancovanie chodníka na Teplickej ul.                vo výške      8.045,08 € 

3. rozšírenie kamerového systému na námestí                  vo výške      3.200,00 € 

4. nainštalovanie bezpečnostného zariadenia na radnici   vo výške      1.114,40 € 

5. v MŠ vymaľovanie triedy + plávajúca podlaha             vo výške     1 611,90 € 

6. v MŠ zakúpenie a výmena radiátorov                           vo  výške     4 200,00 € 

      7.   meny a doplnky č. 2 ÚPN obce                                     vo výške      4 200,00 € 

      8.  vymaľovanie kultúrneho domu /zdnu/ 

      9.  vymaľovanie zdravotného strediska /zdnu/   

 

 

Oprava chodníka na Ochtinskej ulici  
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Výstavba chodníka na Teplickej ulici 
 

 

 

Výstavba Oddychovej zóny – detské ihrisko  
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Prekrytie skládky TKO 

 

    
 

Dom smútku - 

 

 

 

Vyasfaltovanie Záhradnej ulice 
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Vyasfaltovanie Malej ulice 

 

 

Doasfaltovanie Lesnej ulice 

 

Začatie prác na projekte Regenerácia obce: 
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Vymaľovanie kultúrneho domu a zdravotného strediska 
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Kúpa nájomných bytov  

 

     

 

 

Predpokladaný vývoj na rok 2013 

 
     V roku 2013  obec nebude môcť  predkladať projekty tak ako po minulé roky. Finančná situácia 

obce závisí od výšky poskytnutého výnosu dane zo štátu a z plnení si záväzkov daňových a 

nedaňových príjmov občanov a podnikateľov obce. Na rok 2013 je v rozpočte zahrnutý úver na 

realizáciu projektu Regenerácia obce a na projekt Modernizácie verejného osvetlenia v obci vo 

výške 5 % spolufinancovania obce. Hlavnou prioritou bude zabezpečiť zrealizovanie týchto dvoch 

projektov a zabezpečiť ich dofinancovanie z vlastných zdrojov. 

 

  Obec v roku 2012 na základe schváleného uznesenia podpísala zmluvu na kúpu 

zrekonštruovaného bytového domu na Jelšavskej ulici v Štítniku, ktorý má prejsť v roku 2013 do 

vlastníctva obce po schválení finannčých prostriedkov zo ŠFRB a MDV a RR SR. Aj s týmto 

projektom obci vzniknú nemalá finančné náklady, ktoré bude musieť naviac vyčleniť zo 

schváleného rozpočtu.  

 

Ďalším krokom, ktorý  bude potrebné v roku 2013 dokončiť je aj ukončenie procesu obstarávania 

zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce, ako aj riešenie najboľavejšieho problému v obci a to – 

kanalizácie. Tento problém spočíva hlavne v tom, ţe obec nemá spracovaný projekt na vybudovanie 

kanalizácie v obci. Projekty, ktoré boli vypracované v minulosti, nezodpovedajú súčasným 

poţiadavkám na predkladanie ţiadostí o finančnú podporu z fondov. Preto bolo navrhnuté 

poslancom doriešiť odpredaj budov – bývalé Stredisko sluţieb na Ochtinskej ulici a garáţe na 

zdravotnom stredisku. Tieto prostriedky by sa vyuţili na vypracovanie projektu výstavby 

kanalizácie v obci a na základe projektu by obec mohla spracovať ţiadosť o poskytnutie finančných 

prostriedkov z fondov na výstavbu kanalizácie. 

 

     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. 

 

      Starosta obce, predstavitelia obecného zastupiteľstva, zamestnanci obce  ako aj všetci občania 

by sa mali snaţiť o zlepšenie kvality ţivota občanov a sociálnej súdrţnosti spoločnosti, vytvoriť 

podmienky pre tvorbu pracovných príleţitostí a zabezpečiť hospodársky a sociálny rozvoj našej 

obce. 
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Záver 

 
Výročná správa Obce Štítnik je vypracovaná za účtovné obdobie roka 2012. 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 2012 a Poznámky k účtovnej závierke za rok 2012. Všetky účtovné výkazy , záverečný účet, 

poznámky a výročná správa boli predloţené auditorovi obce. 

Pouţité podklady a materiály na vypracovanie výročnej správy sa nachádzajú na Obecnom úrade 

v Štítniku. Fotografie boli pouţité z vlastných zdrojov a internetovej stránky obce, zš a mš. 

 

V Štítniku, dňa 22.03.2013 

 

Vypracoval: Bc. D. Kupcová 

 

 

 

                                                                                               Miloš Gallo Barnák 

                                                                                                     starosta obce 

   

 

 

 


