Výročná správa Obce
Štiavnické Bane
za rok 2011

Predkladá : Stanislav Neuschl
starosta obce

1. Identifikačné údaje:
Názov: Obec Štiavnické Bane
adresa pre poštový styk: Obecný úrad, 969 81Štiavnické Bane č. 1
Tel. a fax: 045/ 69 29 117 045/ 69 29 262
e-mail: obec@stiavnickebane.com
web: www.stiavnickebane.ocu.sk
Okres: Banská Štiavnica
IČO: 00321028
Právna forma: právnická osoba
Deň vzniku: Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Ústavou SR
Rozloha obce: 1016 ha
Počet obyvateľov k 31.12.2011: 820
Základné orgány obce :
a) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách,
ktoré sa konali v roku 2010 na obdobie 4 rokov v počte 7 .
Poslanci obecného zastupiteľstva: Gabriel Ševeček, Dalibor Kališek, Heiler Peter,
Ing.LásloMarián, Marcel Blaško, Bc. Ján Šemoda , Ing. Rudolf Rucker
Obecné zastupiteľstvo rozhodovalo na svojich zasadnutiach o základných otázkach života obce.
Zasadnutia sa konali v dňoch 25.1., 18.4., 16.6., 14.9., 27.10., 14.12. Každé zasadnutie OZ sa
konalo v zasadačke obecného úradu. Pozvánka na zasadnutie bola zverejnená na úradnej tabuli
najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia. Každé zasadnutie bolo verejné.
b) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje
organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce
Hlavný kontrolór
V roku 2011 hlavný kontrolór Bc. Brnáková Janette pracovala v zmysle plánu práce schváleného
obecným zastupiteľstvom.
Komisie
OZ má zriadené komisie:
Komisia výstavby a územného plánovania :
- Komisia finančná :
- Komisia cestovného ruchu a reg. Rozvoja :
- Komisia soc., zdravot. a bytová :
- Komisia verejného poriadku :
- Komisia kultúry :
- Komisia mládeže a športu:

2. Inštitúcie v obci
a) Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Rozpočtová organizácie Obce Štiavnické Bane
Riaditeľ: Mgr. Michal Pavel
Adresa: Štiavnické Bane
Tel. fax č.: 045 / 692 9187
e-mail: zsmhella@pobox.sk

web: zsmhella.edupage.org
Počet žiakov: 105
Jej súčasťou je: Zariadenie školského stravovania, Školské stredisko záujmovej činnosti, školský
klub detí a školská jedáleň (102 stravníkov).
„Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach “, hospodári
s vlastnými finančnými prostriedkami a je napojená na rozpočet obce.
Príjmy
rok 2011
prenesené kompetencie
193 361 €
Z rozpočtu obce
89 658 €
Výdavky r. 2011
283 019 €
b) Farský úrad
Adresa:
Farský úrad Štiavnické Bane č.68
Štiavnické Bane 969 81
Kontakt: 045 692 91 00
správca farnosti: Mgr. Vladimír Vlček
c) Slovenská pošta a.s.
Adresa:
Štiavnické Bane č. 3 , 969 81 Štiavnické Bane

3. Financovanie obce, majetok obce, rozpočet obce
Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, zo štátnych dotácií, ako aj
z ďalších zdrojov. Rozpočet obce na rok 2011 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Štiavnických
Baniach dňa 7.12.2010 unesením číslo 81/2010. V priebehu roka bola schválená úprava rozpočtu
nasledovne:
− dňa 14.9.2011 uznesením č. 47/2011
Príjmy obce k 31.12. 2011 v €
Por.č.

Názov

1
2
3
4
5

Dotácie a granty
Daňové
Nedaňové
Kapitálové príjmy
Finančné operácie
Príjmy spolu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

209841
276808
26300
10000
4000
526949

Skutočnosť

231511
249869
33767
12271
9642
537060

K bodu 1. dotácie a granty
Na ZŠ s MŠ z KŠÚ
228 605 €
Na spoločný stavebný úrad
731 €
Na cestnú dopravu
42 €
Na životné prostredie
83 €
Na výkon prenesenej štátnej správy -matrika
1 790 €
Na register obyvateľov
259 €
Poznámka: uvedené príjmy sú účelovo určené a rozčlenené sú aj vo výdavkovej časti. Dotácie na
školstvo sú zahrnuté vo výdavkoch rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ
K bodu č. 2 daňové príjmy
1. Podielové dane z daňového úradu
2. Dane z nehnuteľnosti

212 049 €
23 731 €

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Daň za psa
Daň za nevýherné hracie prístroje
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za ubytovanie
Poplatok za dobývací priestor
Poplatok za komunálny odpad

K bodu č. 3 nedaňové príjmy
1.Prenájom pozemkov
2. Prenájom budov
3. Administratívne poplatky
4. Pokuty
5. Predaj tovarov a služieb
6. Za odber podzemnej vody
7. Úroky
8. Z dobropisov, dedičstva
K bodu č. 4 kapitálové príjmy
• Predaj pozemkov
K bodu č. 5 finančné operácie
• Zostatok fin. prostriedkov z roku 2010

362 €
0€
37 €
1 892 €
843 €
10 955 €
0€
2 672 €
5 680 €
0€
6 008 €
18 490 €
14 €
903 €
12 271 €
9 642 €

Výdavky obce k 31.12. 2011 – Bežné výdavky v €
Progra
m
1.1
1.2
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1
9.1
10.1
12.1
13.1
Spolu

Názov výdavku
Obecný úrad
Matrika
Cestovný ruch
Interné služby
Služby občanom
Ochrana pred požiarmi
Nakladanie s odpadmi
Základné vzdelanie
Kultúrne služby
Športové služby
Verejné osvetlenie
Bývanie
Opatrovateľky
Všeobecné služby

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
133635
1800
1000
1000
2066
5200
13300
333154
1400
7400
6100
65978
9600
2000
526949

Skutočnosť
143808
2147
8800
1310
1569
1514
7855
283019
2087
5295
3012
32527
6593
18636
518172

Podrobné členenie výdavkov je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu.
Výdavky obce k 31.12. 2011 – kapitálové výdavky v €
Progra
Názov výdavku
Schválený
Upravený
m
rozpočet
rozpočet
Realizácia nových stavieb- cesty
0
8200
Rekonštrukcia – drôtový rozhlas
Realizácia vrtu
Spolu

0
0

8200

Skutočnosť
12927
665
5096
18688

Výdavkové finančné operácie k 31.12.2011
Rozpočet na rok 2011
0

Skutočnosť k 31.12.2011
200

Finančné prostriedky boli vyplatené ako návratná finančná výpomoc na operáciu očí.
Pohľadávky k 31.12.2011
• daňové
• nedaňové
Spolu:

7 777 €
5 930 €
13 707 €

Záväzky k 31.12.2011:
• voči bankám – úver Dexia banka
• voči dodávateľom
• voči zamestnancom
• voči poisťovniam
• voči daňovému úradu
• iné záväzky
• rezervy na nevyčerpané dovolenky
• ostatné zúčtovanie s rozpočtom obce

97 369 €
3 405 €
6 479 €
3 759 €
2 738 €
440 €
6 015 €
526 €

Spolu:
•

120 731 €

Rekapitulácia majetku tak ako je uvedený v súvahe k 31.12. 2010 a 31.12.2011
Stav k 31.12.2010

Stav k 31.12.2011

031 - Pozemky

542181

540501

021 - Stavby

1223998

1212243

022 – Stroje, prístroje a
zariadenia

14031

13292

032 – Umelecké diela

1271

1271

Poslanie a ciele obce Štiavnické Bane
Poslanie obce
Poslaním našej obce je vytvárať priaznivé podmienky pre jej rozvoj a prosperitu obyvateľov
a poskytovať vysokokvalitné, nebyrokratické a dostupné služby pre všetkých občanov, slúžiť
obyvateľom obce, efektívne a transparentne vynakladať zdroje pre rozvoj obce a prijímať
rozhodnutia smerujúce k jej rozvoju, poskytovať nevyhnutné verejné služby a vytvárať prostredie,
ktoré zabezpečí kvalitné životné podmienky pre obyvateľov obce.
Cieľom obce
Cieľom obce je zvýšiť životnú úroveň všetkých obyvateľov a návštevníkov, rozvíjať kultúrne
dedičstvo a využívať ho k rozvoju cestovného ruchu, chrániť a revitalizovať prírodné bohatstvo,
propagovať obec v regionálnom, celoslovenskom aj medzinárodnom meradle, oživiť lokálnu
ekonomiku podporovaním malého a stredného podnikania, skvalitnením služieb vlastnou aktívnou
prácou, vzdelávaním, spoluprácou s partnermi a všetkými obyvateľmi.

1. Významné investičné akcie v roku 2011
Obec v roku 2011 realizovala :
- vybudovanie novej cesty Cigánsky plac a Prieloh
- rekonštrukcia a vymaľovanie kultúrneho domu – Spolok
- oprava strechy na budove kino
- oprava strechy a komína na kultúrnom dome Horná Roveň
- oprava a maľovanie chodieb obecného úradu
- odvodnenie budovy Požiarnej zbrojnice
- oprava chodníka a cesty pod Kalváriou pri pani Benkovej
- pokračovanie vo výstavbe vrtu, šachtice
- údržba cesty k p. Pastierovi
- rozšírenie bezdrôtového rozhlasu
- vybudovanie detského ihriska pri tenisovom ihrisku
2. Významné spoločenské, kultúrne a športové akcie v roku 2011
Obec v roku 2011 usporiadala : Fašiangový sprievod , stavanie mája , Deň matiek, Deň rodiny,
Futbal štyroch krajín, Rezbársky deň, posedenie pri príležitosti úcty k starším, Piargské letokruhy,
Mikulášske posedenie , Vianočné trhy slávnostné posedenie s jubilantmi . Fotografie z uvedených
akcií sú zverejnené na webovej stránke obce.
Rok 2011 bol pre obec pracovne náročný . Nájsť optimálny model fungovania samosprávy, ktorý sa
má opierať o skúsenosti a prax ešte chvíľu potrvá. Napriek tomu sú viditeľné výsledky.
V rámci legislatívy samospráva schválila Štatút obce, všeobecne záväzné nariadenia obce ,
prevádzkový poriadok ihriska a prevádzkový poriadok pohrebiska.
V rámci finančnej politiky bol schválený programový rozpočet s vytýčenými cieľmi, merateľnými
ukazovateľmi, ktorý bude k 30.6.2012 vyhodnotený v monitorovacej správe a k 31.12.2012
vyhodnotený v hodnotiacej správe.
V rámci grantovej politiky obec reagovala na výzvu Enviromentálneho fondu a podala projekt na
výstavbu vodovodu a ČOV. Vypracovala projekt na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, ktorý bol
zrealizovaný. Podala projekt do Nadácie Dexia banky na grantový program Zelené obce, žiaľ nebol
podporený. Z ESF boli podporené podané projekty financované prostredníctvom Úradu práce na
protipovodňové opatrenia a na aktivačnú činnosť obce. Druhý krát bola podaná žiadosť na MŽP na
separovaný zber obce, ktorý tiež nebol podporený.
Obec zvýšila informovanosť verejnosti prostredníctvom:
a) internetovej stránky obce, kde sú zverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia, Zásady,
tlačivá potrebné na podanie rôznych žiadostí, uznesenia OZ
b) úradnej tabule umiestnenej vo vestibule obecného úradu a na Hornej Rovni
c) vydávaním obecného občasníka Piargské zvesti
Toto krátke zhrnutie udalostí sa udialo okolo nás a pri práci, ktorá nás obklopuje sme si to ani
neuvedomili. Veľa vykonaných úloh bolo poskladaných z práce všetkých zamestnancov obce,
poslancov a občanov ochotných pomôcť. Poďakovanie patrí všetkým občanom, podnikateľom a
dobrým ľuďom, ktorí svojou ochotou, obetavosťou a množstvom práce dennodenne tvoria túto
obec.

3. Plánované investičné akcie na rok 2012
a) kúpa bytu do vlastníctva obce ( byt p. Kráľa)
b) vysporiadanie pozemkov- zámena s BSK potrebných na zabezpečenie realizácie výstavby
obecnej bytovky
Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011. Účtovná
závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Žiari nad Hronom
v písomnej aj elektronickej forme v termíne stanovenom v zákone.
Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo
potrebné uviesť v tejto výročnej správe.

V Štiavnických Baniach dňa 28.4.2012

