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1. Úvodné slovo starostu obce
2. Identifikačné údaje obce
Názov: Štiavnické Bane
Sídlo: 969 81 Štiavnické Bane č. 1
IČO: 00321028
Štatutárny orgán obce: starosta obce
Telefón: 045/692 91 17
Mail: obec@stiavnickebane.com
Webová stránka: www.stiavnickebane.sk

3. Organizačná štruktúra obce a identifikácia vedúcich predstaviteľov
Starosta obce: Stanislav Neuschl
Zástupca starostu obce: Milan Ernek
Hlavný kontrolór obce: Rastislav Ondrejmiška
Obecné zastupiteľstvo: Milan Ernek ml., Gabriel Ševeček, Marcel Blaško, Dalibor Kališek,
RNDr. Zuzana Šušková, Ing. Oldřich Havlík
Kronikár: Mgr. Darina Bodorová
Komisie:
a) Finačná komisia: predseda Gabriel Ševeček, Ing. Denisa Gábrišová Vilmonová,
Mgr. Kristína Baarová
b) Komisia územného plánovania a výstavby: predseda Dalibor Kališek, Ing. Lukáš Lalo,
Gabriel Ševeček, Marián Jány ml.
c) Komisia kultúry, športu a cestovného ruchu: predseda Marcel Blaško, Vladimír Drexler,
Ján Daubner, Mgr. Pavol Michal
d) Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku: predseda RNDr. Zuzana Šušková, Viera
Čierna, Ing. Oldřich Havlík, Bc.
Miroslav Hrubša, Eva Cibuľová
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Obecný úrad:
Zamestnanci k 31. 12. 2015
Administratívni pracovníci:
Mgr. Kristína Baarová – ekonómka obce a účtovníctvo
Alena Henčelová – matrika a administratíva
Michaela Kamenická – dane a poplatky
Marián Jány – vedúci oddelenia služieb
Zlatica Rusková – personalistika, mzdy, sociálna služba
Dohody s UPSVaR: priemerný počet 9 zamestnancov
Rozpočtové organizácie
Názov: Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
Sídlo: 969 81 Štiavnické Bane č. 128
Štatutárny orgán: Mgr. Pavel Michal – riaditeľ školy
Základná činnosť: Základná činnosť školy je zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
pre vzdelávanie žiakov, práca s mládežou na úseku školstva, školské stravovanie
IČO: 37831127
Telefón: Základná škola: 045/6929187
Telefón: Materská škola: 0911633962
e-mail: zsmhella@pobox.sk

4. Poslanie, vízie, ciele
Poslanie obce: Obec Štiavnické Bane je územný samosprávny celok Slovenskej republiky.
Obec združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá
samostatne hospodári s vlastnými príjmami a vlastným majetkom za podmienok ustanovených
zákonom.
Prvoradou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o rozvoj obce a starostlivosť
o potreby jej obyvateľov.
Obec leží v Štiavnických vrchoch pod bájnym vrchom Sitno asi 4,5 km od okresného mesta
Banská Štiavnica, ktorá je pre svoje historické a kultúrne pamiatky zapísaná do svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Obyvatelia obce i návštevníci majú dostatočné možnosti športového a kultúrneho vyžitia.
V obci sa nachádza multifunkčné ihrisko, jazerá.
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Záujem o rozvoj obci ako i dianie v nej stále rastie najmä u mladej generácie, ktorá je
budúcnosťou obce. Záujmom a priložením rúk k dielu prispievajú k zvyšovaniu úrovne života
v obci.
Ciele obce: Hlavným cieľom obce je vybudovanie vodovodu a dokončenie projektu
Rekonštrukcia bašty, zabezpečovanie kultúrnych a spoločenských akcií ako aj iné, aby obec
zvýšila svoju schopnosť rozvíjať sa komplexne so zámerom trvalo udržateľného rozvoja.
Pre dosiahnutie cieľov a plnenie poslania uplatňuje obec Štiavnické Bane tieto zásady:
-

zvýšenie kvality života občanov – prístup voči občanom ako i k ostatným
zainteresovaným stranám,

-

podpora podnikateľského prostredia a vytváranie nových pracovných miest,

-

zapájanie občanov do diania v obci,

5. Základná charakteristika konsolidovaného celku
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia
a o potreby jej obyvateľov.
5.1. Geografické údaje
Geografická poloha obce :
Obec leží v Štiavnických vrchoch pod bájnym vrchom Sitno asi 4,5 km od okresného mesta
Banská Štiavnica, ktorá je pre svoje historické a kultúrne pamiatky zapísaná do svetového
kultúrneho dedičstva UNESCO.
Poloha: 48˚ 26` 21“ s.š. a 18˚ 52` 12“ v.š.
Susedné mestá a obce : Banská Štiavnica, Dekýš, Vysoká, Počúvadlo
Celková rozloha obce : 1016 ha
Nadmorská výška : 750 m n.m.
5.2. Demografické údaje
Počet obyvateľov : počet obyvateľov k 31.12.2016 - 815
Národnostná štruktúra : slovenská národnosť
Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : prevažná časť rímsko-katolíci
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Vývoj počtu obyvateľov :
Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Prisťahovaní

21

20

67

Odsťahovaní

8

44

50

Narodení

11

11

4

Umretí

11

10

5

799

815

Počet

obyv. 822

k 31. 12.

5.3. Symboly obce
Erb obce:
Erb Obce Štiavnické Bane tvorí v zelenom štíte strieborné skrížené banícke kladivká –
rozpájacie a bicie na zlatých rukovätiach, sprevádzané v päte štítu strieborným, zlatým
plameňom horiacim baníckym kahancom.
Vlajka obce:
Vlajku Obce Štiavnické Bane tvorí päť pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, zelenej,
bielej a žltej. Je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcim do tretiny listu vlajky.
Pečať obce:
Pečať Obce Štiavnické Bane tvorí erb obce Štiavnické Bane s hrubopisom: „OBEC
ŠTIAVNICKÉ BANE“
5.4. História obce
Štiavnické Bane sa právom označujú za srdce baníctva celého regiónu, za jedno z hlavných
centier technickej, kultúrnej a duchovnej vzdelanosti, ktoré svojim významom prerástlo rámec
Slovenska.
V roku 1948 došlo k premenovaniu obce Piarg na Štiavnické Bane. V roku 1960 došlo k
administratívnemu zlúčeniu s Hornou Rovňou, ktorá dovtedy bola súčasťou Banskej Štiavnice.
Piarg vznikol spojením dvoch pôvodne samostatných susediacich územných celkov a s
pomerne rozlišným stredovekým vývojom: Osada Sigelsberg pôvodne patrila do majetku mesta
B. Štiavnica, pred r. 1352 ju zabral kastelán hradu Šášov. O zábere tejto a okolitých osád je
prvá zmienka z roku 1352, čo je zároveň aj prvý a hodnoverný písomný prameň o existencii
Sigelbergu. Osada, neskôr dedina sa stala súčasťou majetku hradného , od 17.storočia
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komorského panstva Šášov. Druhý celok, z ktorého sa sformovali súčasné Štiavnické Bane
tvorila Vindšachta. K jej vzniku v prvom rade prispel rozvoj baníctva. V časoch tureckého
nebezpečenstva v 17.st. sa na jej ochranu vybudoval rozsiahly fortifikačný systém. Sigelsberg a
Vindšachta ako pôvodné celky, z ktorých vznikli Štiavnické Bane boli nepochybne prioritnými
strediskami baníctva s celoeurópskym významom. Vybudovali sa tu sídla banskej správy,
meračstva a nemocnice. Vysokú technickú vyspelosť tu dosiahla banská technika zásluhou
rodiny Hellovcov, zvlášť Mateja Kornela a Jozefa Karola. Z banských prevádzok vynikala
Horná Bíberová štôlňa, ktorá bola miestom mnohých jedinečných technických vynálezov už od
začiatku 17.st. ( napr. rôznych typov čerpacích strojov). V roku 1627 sa uskutočnil pokus s
využitím pušného prachu na rozpájanie hornín. K ďalším významným banským prevádzkam
patrili šachty Jozef, Karol, Leopold, Magdaléna, Kristína, Konigsegg, Siglesberg. Ako súčasť
vodohospodárskeho systému sa na území dnešných Štiavnických Baní v 18.sto. vybudovali
vodné nádrže – tajchy Dolné a Horné Vindšachtské, Evičkino, Bakomi, Veľké a Malé
Richňavské. Väčšina obyvateľstva sa v minulosti zamestnávala v baníctve, hutníctve a
úpravníctve. Po týchto výrobných odvetviach sa zachovali viaceré sakrálne a svetské stavby. V
polovici 18.st. bol postavený komplex kláštora s kostolom sv. Jozefa, ktorý vznikol za pomoci
banského

eráru,

komorskogrófskeho

úradu

rehoľníkmi

rádu

hieronymitánov.

Na Vindšachte pôsobili jezuiti, ktorí tu postavili v polovici 17.st. kostolík sv. Jozefa, ktorý bol
v 19.st. zbúraný. Stál vedľa kaplnky sv. Jána Nepomuckého . K ďalším dnes zachovaním
objektom môžeme zaradiť bašty, pozostatky opevnenia, budovu najstaršej nemocnice baníkov,
budovu baníckej so slnečnými hodinami, objekt banskej komory ( dnes sídlo obecného úradu ),
banského meračstva, lekárne , ťažného stroja, vzácny objekt kalvárie na Hornej Rovni, Zvonicu
a ďalšie, ktoré sú zapísané v zoznamu kultúrnych a technických pamiatok . Dňa 15.8. 1995
vláda Slovenskej republiky vyhlásila obec Štiavnické Bane za pamiatkovú rezerváciu v
náväznosti na zápis Banskej Štiavnice a okolia do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.
80, rokoch 19.st. pričinením významnej osobnosti miestneho duchovného a kultúrneho života,
rím. Kat. farára Jozefa Záhoru, bola založená škola na výrobu detských hračiek – Rezbárska
škola. Táto vychovala generácie rezbárov, preslávili ju výrobky žiakov na mnohých
medzinárodných výstavách. V roku 1873 z iniciatívy banského radcu Ferdinanda Landerera
založil banský erár továreň na strojovú výrobu drôtených lán. V nej vyrobili prvé strojné
banské ťažné lano na svete. Štiavnické Bane ako stredisko technickej, kultúrnej a duchovnej
vzdelanosti v minulosti, podľa znalca ich bohatej histórie V. Števíka, možno nazvať obcou
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svetových prvenstiev ( Vojtech Števík a Ľudmila Števíková. Štiavnické Bane -Obec svetových
prvenstiev,VydavateľstvoLitera1995)..

5.5. Pamiatky
V dejinách slovenského baníctva a banskej techniky majú Štiavnické Bane svoje
nezastupiteľné miesto. Potvrdilo to vyhlásenie pamiatkovej rezervácie na území obce v roku
1995. V obci sú pripravené na označenie dodnes zachované historické objekty, ktoré sa stanú
súčasťou historicko-náučných chodníkov, realizovaných v rámci projektu Geopark. Pod zemou
ukryté banské diela na povrchu dopĺňajú mnohé stavebné a technické pamiatky. V rozptýlenej
zástavbe prevažne baníckeho osídlenia môžeme ľahko rozlíšiť budovy banských prevádzok. Sú
objemnejšie, dvojpodlažné umiestnené v blízkosti bývalých šácht. K tím najstarším v obci
nepochybne patria banské budovy na Vindšachte. V ich blízkosti sa nachádza barokový
kamenný stĺp so sochou Immaculaty, pravdepodobne dielo tirolského sochára Michala
Rässnera. V čase, keď bane postupne prevzala erár, vznikol komplex barokových budov erárnej
banskej správy. Niektoré z nich pôsobia dodnes reprezentačne. Tou najvýznamnejšou je
budova Banskej komory, postavená v prvej polovici 18.storočia. Dnes v nej sídli OcÚ
Štiavnických Baní. Nemenej dôležitou je oproti stojaca budova banského meračstva, postavená
v

barokovom

slohu

v

druhej

polovici

18.storočia.

V nej sa vyhotovovali všetky banské mapy a meračské práce, spojené s baníctvom. Objekt
postavili bez jediného kovového prvku, aby sa nerušilo meranie kompasom s presne
zameraným poludníkom. Banícku školu v obci založili v roku 1735. Jej objekt má dodnes
zachovanú pôvodnú barokovú hmotu a autentický interiér. Banícku nemocnicu zriadili v obci
už v roku 1648, ale až v 18.storočí vybudovali objekt, v ktorom pôsobila do roku 1878, kedy ju
presťahovali do B.Štiavnice. Celému súboru banských budov dominuje kláštorný komplex v
rehole hieronymitov. Pozostáva z rezidencie s vnútorným dvorom a kostolom. S jeho stavbou
začali v roku 1745, vysvätili ho v roku 1754. V 19.storočí, po požiari, postavili k barokovému
kostolu neorománsku vežu. Pod kostolom je krypta, v ktorej sú pochovaní významní banskí
úradníci. Hieronymiti pôsobili na území obce do roku 1786, kedy bol r rozhodnutia Jozefa II.
Kláštor zrušený. V obci tiež stojí klasicistická kaplnka sv. Jána Nepomuckého z roku 1855, s
kľačiacimi

postavami

dvoch

baníkov

v

starých

baníckych

uniformách.

Nemôžeme vynechať unikátny vodohospodársky systém, ktorý nemá na Slovensku obdobu.
Bol vybudovaný v banskoštiavnickom rudnom revíri v 16.,17., ale najmä v prvej polovici
18.storočia. Tvoria ho sústavy umelo vytvorených vodných nádrží, ktoré boli dômyselne
pospájané jarkami a vodnými štôlňami. Využívali sa ako energetické zdroje na pohon banských
9

zariadení

a

na

úpravnícke

procesy.

:

SLÁVNA

REZBÁRSKA

ŠKOLA

V druhej polovici devätnásteho storočia prežívalo baníctvo na Vindšachte krízu. Ťažba rúd
bola stále menej rentabilná. Pomery v baníctve mali veľký vplyv aj na životnú úroveň
baníckeho ľudu. Tunajší kopcovitý terén bol neúrodný, baníci nemali možnosť žiadneho
vedľajšieho zárobku. Niektorí využívali svoj voľný čas vyrezávaním figúrok, betlehemov,
sošiek svätých a iných predmetov z dreva. Tieto ich schopnosti s pozoroval rímskokatolícky
kňaz Jozef Záhora a snažil sa ich využiť na zlepšenie ich finančnej situácie. 14. apríla 1889,
bola v našej obci založená prvá rezbáreň na Slovensku. Jej zakladateľom a správcom sa stal
Jozef Záhora.
5.6. Významné osobnosti obce
V Štiavnických Baniach sa narodili alebo pôsobili významné osobnosti z banskej techniky.
Popri Hellovcoch, k už spomínaním patril aj svetovo uznávaný matematik, vedec, astronóm
Maximilián, je možné spomenúť konštruktérov J. Adriányho, F. Bresslera, E. Broszmana, F.
Felronera , učiteľa na banskej škole S. Mikovínyho. Z oblasti národného života, kultúry a
vzdelaniu tu pôsobili J. Palkovič, J. Palárik, ktorý tu začal vydávať časopis Cyril a Metód, J.
Damborský autor Slovenskej mluvnice, F.R. Osvald, Andrej Radlinský jazykovedec a
náboženský spisovateľ a ďalší. Pôsobil tu aj autor Smrti Jánošíkovej Ján Botto Maginhradský
vo funkcii banského inžiniera, spisovateľ J. Kalinčiak ako vychovávateľ v rodine F. Landerera.

6. Plnenie úloh obce (prenesené kompetencie, originálne kompetencie)
6.1. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje:
-

Základná škola s Materskou školou Maximiliána Hella

Na mimoškolské aktivity je zriadená:
-

Centrum voľného času v Štiavnických Baniach
Na základe analýzy doterajšieho vývoja možno očakávať, že rozvoj vzdelávania sa

bude orientovať na výchovu a vzdelávanie.
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6.2. Zdravotníctvo
Zdravotná starostlivosť sa v obci neposkytuje, nakoľko sa v obci nenachádza zdravotné
stredisko. Zdravotnú starostlivosť poskytujú všeobecní lekári, detskí lekári, zubní lekári a
špecialisti v ambulanciách v Banskej Štiavnici.
6.3. Sociálne zabezpečenie
Sociálne služby obec zabezpečuje cez zariadenia pre seniorov v Banskej Štiavnici, Banskom
Studenci, Prenčove.
Sociálne služby v domácnostiach /donáška stravy/ boli poskytované prostredníctvom
pracovníčky OcÚ.
6.4. Kultúra
Deň matiek,
MDD
Medzinárodný futbalový turnaj 5 krajín žiakov
Rezbársky deň
Umenie na bašte – hviezdy v Štiavnických Baniach
Úcta k starším – Október: mesiac úcty k starším
Ľadové medvede
Uvítanie detí do života
Vianočné trhy a Mikuláš
Vo svojej réžii uskutočňovali ďalšie svoje kultúrne aktivity aj Základná škola s materskou
školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach.
6.5. Hospodárstvo
Najvýznamnejší poskytovatelia služieb v obci :
-

Pošta

-

Živnostníci v oblasti reštauračných a ubytovacích službách, stavebných prácach,
tesárskych prácach a pod.

7. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2016.
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Obec 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. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako prebytkový.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2015 uznesením č. 64/2015
Rozpočet bol zmenený jedenkrát:
-

prvá zmena schválená dňa 15.12.2016 uznesením č. 24/2016

7.1. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov za rok 2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet obce

Schválený
rozpočet

Schválený rozpočet
po poslednej zmene

Skutočné
plnenie príjmov/
čerpanie výdavkov
k 31.12.2016

% plnenia
príjmov/
% čerpania
výdavkov

1 957 612,42

2 379 925,88

1 829 784,04

77%

698 094,00
657 094,75
602 423,67
0,00

890 948,50
829 066,20
659 911,18
0,00

897986,98
612965,79
237 909,51
80 921,76

101%
74%
36%
-

1 954 521,17

2 294 190,88

1 821 307,88

79%

313 400,00
998 865,21
263 855,96
378 400,00

385 163,50
1 172 192,03
263 293,35
473 542,00

408 789,05
541 600,29
245 421,71
625 496,83

106%
46%
93%
132%

3 091,25

85 735,00

8 476,16

-
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7.2. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2016
Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce
kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce
kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu

Skutočnosť k 31.12.2016 v EUR
978 908,74
897 986,98
80 921,76

974 285,85
408 789,05
565 496,83

4 622,89
612 965,79
612 965,79
0,00

601 600,29
541 600,29
60 000,00

11 365,50
15 988,39
16 659,72
-671,33

Príjmové finančné operácie

237 909,51

Výdavkové finančné operácie

245421,71

Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku
Upravené hospodárenie obce

-7 512,20
1 829 784,04
1 821 307,88
8 476,16
16 659,72
- 8 183,56

Prebytok rozpočtu v sume 8 476,16 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je upravený o:
a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v sume
14 508,93 EUR, a to na :
- prenesený výkon v oblasti školstva v sume 6 672,88 EUR
- stravné pre deti v hmotnej núdzi v sume 219,27 EUR
- Bašta 7 616,78 EUR
b) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18
ods.2 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní
v z.n.p. v sume 1 143,75 EUR
c) nevyčerpané prostriedky z účelovo určených darov od JUDr. Dušana Kollára podľa
ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
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samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v sume 960,00 EUR
d) nevyčerpané prostriedky zo ŠR poukázané obci ako osobitnému príjemcovi dávky –
rodinné prídavky, ktorú vypláca určenej osobe v sume 47,04 EUR.
ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona
č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
To znamená, že celkový výsledok hospodárenia je schodok vo výške 8 183,56 EUR.

7.3. Rozpočet na roky 2017 - 2019
Skutočnosť
k 31.12.2016

Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy

Rozpočet
na rok 2019

1 486 971,48

818 767,48

818 767,48

897986,98
612965,79
237 909,51
80 921,76

796 767,48
275 104,00
415 100,00
0,00

793 767,48
25 000,00
0,00
0,00

793 767,48
25 000,00
0,00
0,00

Skutočnosť
k 31.12.2016

1 821 307,88

Výdavky RO s právnou
subjektivitou

Rozpočet
na rok 2018

1 829 784,04

Príjmy RO s právnou
subjektivitou

Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové
výdavky
Finančné výdavky

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2017

Rozpočet
na rok 2018

Rozpočet
na rok 2019

1 471 006,68

841 213,32

841 213,32

408 789,05
541 600,29

268 262,68
636 470,00

267 284,32
0,00

267 284,32
0,00

245 421,71
625 496,83

32 774,00
533 500,00

32 774,00
541 155,00

32 774,00
541 155,00

8. Informácia o vývoji obce z pohľadu účtovníctva za konsolidovaný celok
8.1. Majetok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 900 892,81

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 367 648,41

Predpoklad
na rok 2017
3 367 648,41

2 640 439,94

3 228 531,49

3 228 531,49

0,00

9000,00

9000,00

2 478 225,94

3 057 317,49

3 057 317,49

Dlhodobý finančný majetok

162 214,00

162 214,00

162 214,00

Obežný majetok spolu

239 605,38

118 258,08

118 258,08

Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok

z toho :
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Zásoby

188,45

399,14

399,14

Zúčtovanie medzi subjektami VS

473,59

1 054,63

1 054,63

1 426,18

3 827,07

3 827,07

13 715,04

38 347,60

38 347,60

223 802,12

74 629,64

74 629,64

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0,00

0,00

0,00

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0,00

0,00

0,00

20 847,49

20 858,84

20 858,84

Skutočnosť
k 31.12.2015
2 900 892,81

Skutočnosť
k 31.12.2016
3 367 648,41

Predpoklad
na rok 2017
3 367 648,41

949 456,03

1 063 217,15

1 063 217,15

0,00

0,00

0,00

180,80

180,80

180,80

Výsledok hospodárenia

949 275,23

1 063 036,35

1 063 036,35

Záväzky

628 047,21

353 074,51

353 074,51

1 400,00

1 800,00

1 800,00

195 408,28

14 555,97

14 555,97

756,78

16 551,58

16 551,58

Krátkodobé záväzky

116 066,68

171 174,39

171 174,39

Bankové úvery a výpomoci

314 415,47

148 992,57

148 992,57

1 323 389,57

1 951 356,75

1 951 356,75

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty

Časové rozlíšenie

8.2. Zdroje krytia
Názov

Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy

z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky

Časové rozlíšenie

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

prírastkov majetku: investičné akcie – rekonštrukcia Bašty, rozšírenie obecného
vodovodu, zateplenie školy

-

úbytkov majetku: odpisy a vyradenie opotrebovaného majetku

-

predaja dlhodobého majetku: pozemky a budovy na Hornej Rovni

-

prijatých dlhodobých a krátkodobých bankových úverov: prijatý úver na technickú
vybavenosť bytoviek v sume 80 000 €
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8.3. Pohľadávky
Pohľadávky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Pohľadávky do lehoty splatnosti

15 141,22

8 291,74

Pohľadávky po lehote splatnosti

0

33 882,93

8.4. Záväzky
Záväzky

Zostatok
k 31.12 2015

Zostatok
k 31.12 2016

Záväzky do lehoty splatnosti

116 823,46

104 755,79

Záväzky po lehote splatnosti

0

82 970,18

Analýza významných položiek z účtovnej závierky:
-

nárast pohľadávok: nezaplatené dane a poplatky za komunálny odpad a vodu

-

nárast záväzkov: v dôsledku neuhradených faktúr a vrátenia časti poskytnutej dotácie na
Ministerstvo hospodárstva

9. Hospodársky výsledok

za 2016 - vývoj nákladov a výnosov za

konsolidovaný celok
Názov

Skutočnosť
k 31.12.2015

Skutočnosť
k 31.12.2016

Predpoklad
rok 2017

Náklady

834 895,18

1 038 884,33

1 038 884,33

50 – Spotrebované nákupy

158 622,12

184 614,61

184 614,61

72 112,25

160 329,53

160 329,53

495 499,30

596 112,07

596 112,07

572,92

1 097,00

1 097,00

7 008,16

17 783,33

17 783,33

86 499,48

63 287,22

63 287,22

5 840,60

6 508,08

6 508,08

0,00

0,00

0,00

7 982,88

9 076,51

9 076,51

757,47

75,98

75,98

51 – Služby
52 – Osobné náklady
53 – Dane a poplatky
54 – Ostatné náklady na
prevádzkovú činnosť
55 – Odpisy, rezervy a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
56 – Finančné náklady
57 – Mimoriadne náklady
58 – Náklady na transfery
a náklady z odvodov príjmov
59 – Dane z príjmov
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Výnosy
60 – Tržby za vlastné výkony a
tovar
61 – Zmena stavu
vnútroorganizačných služieb
62 – Aktivácia
63 – Daňové a colné výnosy
a výnosy z poplatkov
64 – Ostatné výnosy
65 – Zúčtovanie rezerv a OP
z prevádzkovej a finančnej
činnosti a zúčtovanie časového
rozlíšenia
66 – Finančné výnosy
67 – Mimoriadne výnosy
69 – Výnosy z transferov
a rozpočtových príjmov
v obciach, VÚC a v RO a PO
zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok
/+ kladný HV, - záporný HV/

807 143,74

1 096 456,00

1 096 456,00

52 465,25

60 861,85

60 861,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350 967,18

414 939,10

414 939,10

15 562,28

22 665,97

22 665,97

3 399,04

0,00

0,00

124,60

1,26

1,26

0,00

0,00

0,00

384 625,39

597 987,82

597 987,82

- 27 751,44

57 571,67

57 571,67

Hospodársky výsledok v sume 57 571,67 EUR bol zúčtovaný na účet 428 – Nevysporiadaný
výsledok hospodárenia minulých rokov.
Analýza nákladov a výnosov v porovnaní s minulým rokom a s vysvetlením významných
rozdielov: V porovnaní s rokom 2015 obec zaznamenala nárast nákladov na služby a mzdy. Je
to v dôsledku prebiehania rôznych projektov, ktoré obec realizovala a účtovala výdavky na
účtoch 51** a 52**. Ide najmä o opravu verejného osvetlenia ( nové káble), výskumy na
kláštor hieronymitánov, rekonštrukcia Bašty (bežné výdavky), Sanácia zatopeného územia. Čo
sa týka miezd, obec v roku 2016 bola zapojená do čerpania finančných prostriedkov na mzdy
pre zamestnancov zamestnaných cez UPSVaR na jednotlivé paragrafy, napr. §54 a pod. Nárast
vo výnosoch je najmä na účtoch 63** a 69**. Obec v roku 2016 vybrala od daňovníkov väčšiu
sumu za dane a poplatky v dôsledku upomienok. Na základe zapojenia sa do projektov
financovaných zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu z EÚ, obec zúčtovala tieto transfery
z účtu 357 na účty 69**. V roku 2016 už bola zúčtovaná do výnosov aj dotácia na
rekonštrukciu Bašty na základe kolaudačného rozhodnutia a zaradenia do majetku.
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10. Ostatné dôležité informácie
10.1. Prijaté granty a transfery
V roku 2016 obec a rozpočtová organizácia prijala nasledovné granty a transfery:
Poskytovateľ dotácie
Krajský školský úrad
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo financií
Ministerstvo vnútra
Fond na podporu umenia
UPSVaR
UPSVaR
ŠR-Modrá škola
Úrad vlády – Nórske fondy
UPSVaR
CVČ z iných obcí
VÚC
Krajský školský úrad
UPSVaR
Obvodný úrad
Obvodný úrad
ŠR-učebnice
ŠR-voľby
Ministerstvo vnútra
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Krajský školský úrad
Ostatné
Dary
Ministerstvo hospodárstva
Envirofond
Ministerstvo dopravy
Úrad vlády-Nórske fondy

Suma v EUR
7 672,20
12 000,00
10 800,00
2 000,00
3 000,00
827,97
493,92
1 436,86
14 476,00
37 515,93
3 826,20
500,00
312 693,00
5 211,79
1 898,82
275,88
560,00
665,92
832,20
5 256,00
3 987,00
1 904,00
2 713,00
17 384,00
100,00
1 121,00
224 903,00
199 999,99
6 300,00
144 377,20
Spolu 1 024 731,88

Účel
škol.pom.,škola v prír.,lyž.,odch.
Kláštor hieronymitánov
Verejné osvetlenie
Zásahové odevy a obuv-DHZ
Umenie na bašte – festival
§52
Rodinné príd.-osob.príjemca
Transfer pre ZŠ
Transfer pre ZŠ
§54
Príspevok na CVČ
Rezbársky deň
Normatívne fin.prostriedky
Strava pre deti v HN
matrika
regob
Účelový transfer pre ZŠ
Voľby do NRSR
Spoločný stavebný úrad
Cestovné pre žiakov
Vzdelávacie poukazy
Deti v HN
Výchova MŠ
Asistenti učiteľov
Od CEEV Živica-ZŠ
Asfalt. ciest,obnova kult.ded.
Rekonštrukcia ver.osvetlenia
Rozšírenie obecného vodovodu
Územný plán
Rekonštrukcia Bašty

Popis najvýznamnejších prijatých grantov a transferov:
a) obec
- 224 903,00 € Rekonštrukcia ver.osvetlenia
- 199 999,99 € Rozšírenie obecného vodovodu
- 144 377,20 € Rekonštrukcia Bašty
b) rozpočtová organizácia
- Úrad vlády – Nórske fondy 14 476,00 € transfer na tropickú záhradu
- 312 693,00 € Normatívne fin.prostriedky
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10.2. Poskytnuté dotácie
V roku 2016 obec poskytla zo svojho rozpočtu dotácie v zmysle VZN č. 4/2014 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu obce:
Prijímateľ
dotácie

TJ Baník

Účelové určenie dotácie

Suma poskytnutých
prostriedkov v EUR

Úhrada faktúr za rozhodcov, nákup nových 4 140,00
hráčov

DHZ Št. Bane

Nákup výstroje pre hasičov

3 200,00

Tatiar

Dotácia na kúpu majetku+elektrická prípojka

1 286,51

Združenie

Propagácia, údržba turistických lyž. a peších 350,00

turistov

trás

10.3. Významné investičné akcie v roku 2016
Najvýznamnejšie investičné akcie realizované v roku 2016:
a) obec
- rozšírenie obecného vodovodu
- rekonštrukcia Bašty
- technická vybavenosť obecných bytoviek
b) rozpočtová organizácia
- zateplenie obvodového plášťa
10.4. Predpokladaný budúci vývoj činnosti
Predpokladané investičné akcie realizované v budúcich rokoch:
a) obec
- rekonštrukcia kláštora hieronymitánov
- rekonštrukcia hasičskej zbrojnice
- vybudovanie miestnych komunikácií
b) rozpočtová organizácia
- zateplenie strešného plášťa
10.5. Udalosti osobitného významu po skončení účtovného obdobia
Obec nezaznamenala žiadnu udalosť osobitného významu po skončení účtovného obdobia.
10.6. Významné riziká a neistoty, ktorým je účtovná jednotka vystavená
Obec nevedie súdny spor.
Vypracoval:

Schválil:

Mgr. Kristína Baarová, ekonómka

Stanislav Neuschl, starosta obce

V Štiavnických Baniach dňa 31.3.2017
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Prílohy:
 Konsolidovaná účtovná závierka: Konsolidovaná Súvaha, Konsolidovaný Výkaz ziskov
a strát, Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky
 Výrok audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke
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