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P r o g r a m 
z druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lontove, konaného 
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6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2019 

 

7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

 

8. Schválenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu ku dňu 31. 12. 
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9. Vypísanie výberového konania na post hlavného kontrolóra obce 

a určenia dňa voľby hlavného kontrolóra 

 

10.  Prerokovanie žiadosti o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 
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12.  Schválenie uznesenia                                                 

 

13.   Z á v e r  

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Z á p i s n i c a  
z druhého riadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lontove, 

konaného dňa 28. decembra 2018. 

 

 

 

 

 

P r í t o m n í : 

 

 

 

Starosta obce: Karol                          K o n c z i    

   

Poslanci obecného zastupiteľstva: Mgr. Zlatica B a l t a z á r o v á 

 Zuzana B á r á n y o v á 

 Anna 

Mgr. Štefan 

B o s n y á k o v á  

K u c z m a n  

 Erik O s z t e r  

 Peter T ó t h               

 Ladislav S v a n c z á r  

 

 

  

 

Iní prítomní: 

  

Hlavný kontrolór Ing. Aneta                  

Marcel        

T o l d i o v á  

B i t t e r     

 Alžbeta M e d v e o v á 

 Mária 

Eleonóra 

N a g y o v á 

O z s v a l d o v á 

 Melánia  P a z á r o v á 

 Tivadar R o c s k a i      

 Helena   

Alexander 

S m i k n y o v á 

V a l a c h  
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R o k o v a n i e  
 

 

1. bod: O t v o r e n i e  

 

                  Rokovanie druhého riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Lontove zahájil a viedol starosta obce Karol Konczi, ktorý privítal poslancov 

zastupiteľstva, členov komisií a ostatných prítomných. 

     Po vykonaní prezentácie konštatoval, že na zasadnutí sú prítomní všetci 

poslanci obecného zastupiteľstva, teda zasadnutie je uznášania schopné. 

     Potom oboznámil prítomných s rozšíreným programom rokovania a požiadal 

poslancov o schválenie rozšíreného programu. 

     Poslanci obecného zastupiteľstva predložený rozšírený program rokovania 

jednomyseľne schválili. 

      

2. bod: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

                  Starosta obce Karol Konczi  v tomto bode rokovania určil pani 

Melániu Pazárovú za zapisovateľa a poslancov Zuzanu Bárányovú a Ladislava 

Svanczára za overovateľov zápisnice.    

 

3. bod: Interpelácia poslancov         

 

                  Do interpelácie nikto z poslancov sa neprihlásil. 

 

4. bod: Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu za rok 2018 

 

                  V tomto bode rokovania starosta obce Karol Konczi predložil návrh 

na zmenu rozpočtu obce na rok 2018. Návrh zmeny rozpočtu poslanci obdržali 

písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

     Pán starosta vyzval prítomných poslancov, ak to považujú za potrebné, aby 

sa k bodu vyjadrili.                           

     Do rozpravy sa prihlásil poslanec Peter Tóth, ktorý sa informoval, prečo bolo 

potrebné okná na obecnom múzeu vymeniť a preto upravovať rozpočet. Bývalý 

starosta obce Štefan Kuczman vysvetlil, že projektant plánoval, že stačí  staré 

okná opraviť, ale keď ich prezrel majster – stolár zistil, že sú znehodnotené  

a treba ich vymeniť.  

     Poslanci úpravu rozpočtu na rok 2018 jednomyseľne schválili. 

     Stanovisko hlavnej kontrolórky tvorí prílohu č. 3. 
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5. bod: Schválenie rozpočtu na  rok 2019 

 

                  V tomto bode rokovania starosta obce Karol Konczi predložil 

obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019 a informatívne na roky 

2020 a 2021. Konštatoval, že rozpočet na rok 2019 je plánovaný ako vyrovnaný, 

nakoľko príjmy aj výdavky činia 283.080,00 €. Kapitálové príjmy v roku 2019 

neplánujeme, takisto ani kapitálové výdavky.                                

     Finančné operácie na budúci rok neplánujeme.                  

     Pri bežných výdavkoch sme vychádzali z očakávanej skutočnosti roka 2018. 

Výdavky sú rozdelené podľa ekonomickej klasifikácie  610 – mzdy, 620 – 

odvody, 630 – tovary a služby, 640 – dotácie. 

     Návrh rozpočtu poslanci obdržali písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

     Pán starosta vyzval prítomných poslancov, ak to považujú za potrebné, aby 

sa k bodu vyjadrili.  

     Do rozpravy sa neprihlásil nikto a poslanci rozpočet na rok 2019 

jednomyseľne schválili. 

 

6. bod: Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2019 

 

                  V tomto bode rokovania pán starosta Karol Konczi predložil 

obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu 

rozpočtu na rok 2019, ktorý návrh hlavný kontrolór odporučil schváliť.  

     Stanovisko hlavného kontrolóra poslanci obdržali písomne a tvorí prílohu č.  

4 tejto zápisnice.  

 

    7. bod: Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019 

 

                  Starosta obce Karol Konczi v tomto bode rokovania predložil 

poslancom plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. 

     Plán kontrolnej činnosti poslanci obdržali písomne a tvorí prílohu č. 5 tejto 

zápisnice.  

     Pán starosta vyzval poslancov, ak to považujú za potrebné, aby sa k tomuto 

bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec a plán jednomyseľne schválili.  

     

 

 

8. bod: Schválenie inventarizačnej komisie na iventarizáciu ku dňu 31.12.         

 2018 

 

             V tomto bode rokovania starosta obce Karol Konczi predložil 

obecnému zastupiteľstvu na schválenie zloženie inventarizačnej komisie na 
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vykonanie inventarizácie hospodárskych prostriedkov k 31. 12. 2018. 

Navrhol, aby inventarizačená komisia pracovala v zložení Mgr. Štefan 

Kuczman ako predseda komisie, Anna Bosnyáková, Eleonóra Ozsvaldová, 

Helena Smiknyová, Melánia Pazárová ako členovia komisie.  

     Pán starosta vyzval prítomných poslancov, ak to považujú za potrebné, 

aby sa k bodu vyjadrili.  

     Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec a inventarizačnú komisiu 

jednomyseľne schválili v horeuvedenom zložení.  

 

      

 

9.bod: Vypísanie výberového konania na post hlavného kontrolóra obce  

                 a určenia dňa voľby hlavného kontrolóra 

 

                  V tomto bode rokovania starosta obce predložil obecnému 

zastupiteľstvu návrh na vypísanie výberového konania na post hlavného 

kontrolóra obce, nakoľko funkčné obdobie terajšieho hlavného kontrolóra končí 

dňa 19. 3. 2019.  Navrhol deň volieb určiť na 1. 3. 2019, úväzok hl. kontrolóra 

stanoviť na 20 %.  

     S predloženým návrhom starostu poslanci jednomyseľne súhlasili.  

 

  

 

10. bod.:  Prerokovanie žiadosti o náhradu platu za nevyčerpanú  

           dovolenku  bývalého starostu obce        

 

                  Starosta obce Karol Konczi v tomto bode rokovania prečítal 

obecnému zastupiteľstvu žiadosť bývalého starostu obce o náhradu platu za 

nevyčerpanú dovolenku. Vyzval poslancov, aby sa k tejto žiadosti vyjadrili. 

Poslanec Ladislav Svanczár žiadal o vysvetlenie, prečo  dovolenka nebola 

čerpaná. Pán Kuczman vysvetlil, že v roku 2018  čerpal dovolenku ešte z roku 

2017 a z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti nemohol čerpať dovolenku z roku 

2018. 

     Po diskusii pán starosta dával hlasovať o vyhovenie žiadosti. 4 poslanci 

hlasovali za , 3 poslanci sa zdržali hlasovania, teda žiadosti bolo vyhovené.  

      

 

 

 

11. bod: D i s k u s i a  

 

                  Do diskusií ako prvá sa prihlásila pracovníčka obce Petra Piatrik, 

ktorá uviedla, že aj teraz sú veľké nedoplatky na poplatkoch TKO a keď budú 



7 

 

zvýšené poplatky, ľudia ešte viac nebudú platiť. P. Baltazárová  žiadala 

pokutovať ľudí, ktorí vytvoria divoké skládky odpadov. P. Smiknyová a p. 

Rocskai sa  informovali, kedy bude potok Jeľšovka vyčistený. P. Ožvaldová 

navrhovala rozložiť kontajnery na smeti po celej dedine, aby sa vyzbierali smeti 

v celej dedine a potom nebudú divoké skládky. Navrhovala tiež naučiť ľudí 

separovať smeti a ako narábať s odpadom. Poslanec Oszter sa informoval 

v akom štádiu je projekt „WIFI pre teba“. Takisto poslanec Tóth sa informoval 

ohľadne múzea v dedine.  

     Starosta obce Karol Konczi informoval poslancov a ostatných prítomných, že 

ako zástupcu starostu vymenoval poslanca Erika Osztera. 

 

 

12. bod: Návrh na uznesenie 

 

                  Starosta obce Karol Konczi predložil ustanovujúcemu zasadnutiu 

obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie. 

     K návrhu na uznesenie zo strany poslancov obecného zastupiteľstva neboli 

žiadne pripomienky a jednomyseľne sa prijalo nasledovné 

 

Uznesenie tvorí prílohu č. 6      

 

 

13. bod : Z á v e r  

 

                    Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania a viac 

dotazov ani pripomienok nebolo, starosta obce pán Karol Konczi poďakoval 

všetkým prítomným za účasť a rokovanie zasadnutia obecného zastupiteľstva 

vyhlásil za skončené.  

 

                                                                       

                                                                                 Starosta obce: 

 

                                                                              Karol   K o n c z i  

Overovatelia zápisnice: 

 

Zuzana Bárányová                         ................................... 

 

Ladislav Svanczár                          ................................... 
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Príloha č.1 

I. Rozpočtové opatrenie   VÝDAVKY 

             

                
NÁZOV   FNC BEŽNÉ VÝDAVKY 

                  

ekonomická 

klasifikácia             

      

610  

Mzdy, 

platy 

610 610 
620 

Poistné 

a 

príspevo

k do 

poisťov

ní 

620 620 

630 Tovary a 

služby 

630 630 

640 

Bežné 

transfer

y 

640 640 
ROZPOČE

T PO 

      

Návrh na 

zmenu 

Rozp. 

po 

úpr. 

Návrh 

na 

zmen

u 

Rozp. 

po 

úpr. 

Návrh 

na 

zmenu 

Rozp. 

po 

úpr. 

Návrh 

na 

zmenu 

Rozp. 

po 

úpr. 

ÚPRAVE 

Správa obce 111 0111 0,00 300,00 300,00 160,00 0,00 160,00 520,00 -70,00 450,00 300,00 

-

300,0

0 0,00 910,00 

Správa obce 41 0111 

42 

500,00 -1 000,00 

41 

500,00 

17 

340,00 

-1 

980,0

0 

15 

360,00 41 980,00 

10 

435,00 

52 

415,00 

2 

700,00 

2 

150,0

0 

4 

850,00 114 125,00 

Finančná oblasť 41 0112 

3 

100,00 350,00 

3 

450,00 1 250,00 

-

50,00 

1 

200,00 3 100,00 

-

900,00 

2 

200,00 0,00 0,00 0,00 6 850,00 

Dávky sociálnej pomoci 

občanom 41 0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700,00 

-1 

200,00 500,00 

1 

600,00 

9 

500,0

0 

11 

100,00 11 600,00 

Ochrana pred požiarmi 41 0320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 

-

300,00 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Údržba miestnych komunikácií 41 0451 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 

-6 

000,00 

1 

000,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

Zvoz a odvoz odpadu 

41,3AA1, 

3AA2 0510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 500,00 

-1 

960,00 

18 

540,00 0,00 0,00 0,00 18 540,00 

Rozvoj obce 111,11H 0620 

4 

500,00 -4 500,00 0,00 1 670,00 

-1 

670,0

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rozvoj obce 3AC1 0620 0,00 5 100,00 

5 

100,00 0,00 

1 

825,0

0 

1 

825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 70,00 6 995,00 

Rozvoj obce 3AC2 0620 0,00 1 000,00 

1 

000,00 0,00 

510,0

0 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 1 530,00 

Rozvoj obce 41 0620 

5 

000,00 

10 

000,00 

15 

000,00 2 130,00 

3 

200,0

5 

330,00 9 500,00 460,00 

9 

960,00 0,00 30,00 30,00 30 320,00 
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0 

Verejné osvetlenie 41 0640 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 

-4 

380,00 

2 

620,00 0,00 0,00 0,00 2 620,00 

Dotácia na šport 41 0810 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 

-

900,00 100,00 500,00 

-

500,0

0 0,00 100,00 

Podpora kultúrnych stredísk, 

podujatí, tanečný krúžok 41 0820 0,00 0,00 0,00 0,00 

410,0

0 410,00 7 000,00 

3 

680,00 

10 

680,00 100,00 

-

100,0

0 0,00 11 090,00 

Cintorín a dom smútku 111 0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

Cintorín a dom smútku 41 0840 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 

-

460,00 

1 

040,00 0,00 0,00 0,00 1 040,00 

Predškolská výchova v MŠ 41 09111 

28 

500,00 -690,00 

27 

810,00 

12 

300,00 

-1 

880,0

0 

10 

420,00 9 000,00 

-2 

365,00 

6 

635,00 500,00 

-

500,0

0 0,00 44 865,00 

Základné vzdelanie 41 09121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

-

250,0

0 250,00 250,00 

Školská jedáleň 41 09601 

5 

500,00 260,00 

5 

760,00 2 200,00 

-

110,0

0 

2 

090,00 2 500,00 

-

180,00 

2 

320,00 100,00 50,00 150,00 10 320,00 

Školská jedáleň 72f 09601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

Sociálna pomoc  111 1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 

-3 

350,00 650,00 500,00 

-

400,0

0 100,00 750,00 

Sociálna pomoc  41 1070 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

000,00 

-1 

900,0

0 100,00 100,00 

      

89 

100,00 

10 

820,00 

99 

920,00 

37 

050,00 

255,0

0 

37 

305,00 116 750,00 

-6 

840,00 

109 

910,00 

8 

800,00 

7 

870,0

0 

16 

670,00 263 805,00 
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I. Rozpočtové opatrenie   VÝDAVKY 

       

          

NÁZOV   FNC KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY   

FINANČNÉ 

OPERÁCIE     

                  SPOLU 

      
  

NÁVRH 

NA   

ROZPOČET 

PO 
    

ROZPOČE

T PO 
ROZPOČET PO 

      

710. 

Obstaranie 

kapitálovýc

h aktivít 

ZMENU ÚPRAVE 

810/820 - Úvery, 

pôžičky/Splácani

e istín 

NÁVRH NA 

ZMENU 
ÚPRAVE ÚPRAVE 

Správa obce 111 0111     0,00     0,00 910,00 

Správa obce 41 0111     0,00     0,00 114 125,00 

Finančná oblasť 41 0112     0,00     0,00 6 850,00 

Dávky sociálnej pomoci občanom 41 0180     0,00     0,00 11 600,00 

Ochrana pred požiarmi 41 0320     0,00     0,00 150,00 

Údržba miestnych komunikácií 41 0451     0,00     0,00 1 000,00 

Zvoz a odvoz odpadu 

41,3AA1

, 3AA2 0510 157 000,00 2 349,56 159 349,56     0,00 177 889,56 

Rozvoj obce 111,11H 0620   540,00 540,00     0,00 540,00 

Rozvoj obce 3AC1 0620     0,00     0,00 6 995,00 

Rozvoj obce 3AC2 0620     0,00     0,00 1 530,00 

Rozvoj obce 41 0620 55 000,00 -545,00 54 455,00     0,00 84 775,00 

Verejné osvetlenie 41 0640     0,00     0,00 2 620,00 

Dotácia na šport 41 0810     0,00     0,00 100,00 

Podpora kultúrnych stredísk, podujatí, 

tanečný krúžok 41 0820 20 000,00 0,00 20 000,00     0,00 31 090,00 

Cintorín a dom smútku 111 0840     0,00     0,00 50,00 

Cintorín a dom smútku 41 0840     0,00     0,00 1 040,00 

Predškolská výchova v MŠ 41 09111     0,00     0,00 44 865,00 
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Základné vzdelanie 41 09121     0,00     0,00 250,00 

Školská jedáleň 41 09601     0,00     0,00 10 320,00 

Školská jedáleň 72f 09601     0,00     0,00 600,00 

Sociálna pomoc  111 1070     0,00     0,00 750,00 

Sociálna pomoc  41 1070     0,00     0,00 100,00 

      232 000,00 2 344,56 234 344,56 0,00 0,00 0,00 498 149,56 

 

 

Príloha č. 2 
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 Rozpočet na rok 2019 

       

 

schválený dňa 28.12.2018 

       

 

PRÍJMY podľa ekonomickej klasifikácie 

       

  
Rozpočet Rozpočet Rozpočet Očakávané Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

   Rozpočet - bežné príjmy 
skutočnosť 

2016 

skutočnosť 

2017 

Schválený 

2018          

plnenie za rok 

2018 2019 v € 2020 v € 2021 v € 

312001 
Zo ŠR okrem transferu na úhradu N pren.výk. ŠS(111, 3AC1, 

3AC2) 14206,04 29727,21 30000,00 36200,00 10000,00 15000,00 15000,00 

312012 

Zo ŠR  na úhradu na úhradu N preneseného výkonu ŠS 

(111) 944,77 735,99 1500,00 1322,00 1500,00 1300,00 1300,00 

111003 výnos dane z príjmov DÚ 163709,42 166938,32 175000,00 185095,00 203500,00 180000,00 180000,00 

121001 daň z pozemkov 39689,77 40101,05 41500,00 32328,00 41500,00 43000,00 43000,00 

121002 dań zo stavieb 4660,10 4790,98 5500,00 4391,00 5500,00 6000,00 6000,00 

133001 daň za psa 388,00 374,00 400,00 395,00 400,00 600,00 600,00 

133013 Za zber prepravu a zneš. TKO 8293,98 8215,55 10500,00 7800,00 10200,00 12000,00 12000,00 

212002 Z prenajatých pozemkov 1149,66 1193,76 100,00 245,00 250,00 200,00 200,00 

212003 z prenajatých budov 1033,25 3008,00 4000,00 2555,00 3000,00 5000,00 5000,00 

212004 z prenajatých strojov, príst. a zar. 5,00 4,00 10,00 0,00 0,00 20,00 20,00 

221004 ostatné poplatky -  správne 2247,10 354,50 500,00 750,00 1000,00 800,00 800,00 

222003 Za porusenie predpisov 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

223001 za predaj výrobkov tovarov a služieb  3800,59 3220,93 1500,00 3058,00 4000,00 3000,00 3000,00 

223002 Za školy a školské zariadenia 69,72 182,60 300,00 55,00 100,00 500,00 500,00 

229005 Za znečisťovanie ovzdušia 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 

243 z účtov finančného hospodárenia 79,61 17,21 50,00 10,00 10,00 50,00 50,00 

292017 Z vratiek 12668,85 2295,53 1600,00 1461,00 2000,00 2000,00 2000,00 

292027 Iné 80,00 1,47 50,00 80,00 120,00 50,00 50,00 

311 Granty 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

312002 Zo štátneho účelového fondu 0,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  SPOLU 253525,86 296221,10 272530,00 275745,00 283080,00 269540,00 269540,00 

   Rozpočet - kapitálové príjmy 
skutočnosť 

2016 

skutočnosť 

2017 

Schválený 

2018          

Očakávané 

plnenie za rok 

2018 2019 v € 2020 v € 2021 v € 

322002 Zo štátneho účelového fondu 0,00 0,00 200000,00 172000,00 0,00 0,00 0,00 

  SPOLU 0,00 0,00 200000,00 172000,00 0,00 0,00 0,00 

   Rozpočet - príjmové finančné operácie 
skutočnosť 

2016 

skutočnosť 

2017 

Schválený 

2018          

Očakávané 

plnenie za rok 

2018 2019 v € 2020 v € 2021 v € 

454001 Z rezervného fondu obce 8000,00 0,00 20000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 

  SPOLU 8000,00 0,00 20000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 

 

SPOLU 261525,86   492530,00 492745,00 283080,00 269540,00 269540,00 
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ROZPOČET  - 

VÝDAVKY     

               schválený dňa 

28.12.2018       

  
        rok 2019           

  

      
                      

  
  

    € € € €                     € € € 
  

NÁZOV FNC 

Skutočnosť Skutočnosť Schválený 
Očakávaná  

skutočnosť 

Bežné výdavky Kapitálové výdavky 

Fina

nčné 

operá

cie 

      
  

    

Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet 

    

ekonomick

á 

klasifikáci

a               

Rozpočet Rozpočet Rozpočet 
  

    na rok  na rok  na rok  na rok  

610 

Mzdy, 

platy... 

620 

Poistné a 

príspevok 

do 

poisťovní 

630 

Tovary a 

služby 

640 

Bežné 

transfery 

650 

Spláca

nie 

úrokov 

spolu 

710 - 

Obstarani

e 

kapitálov

ých 

aktivít 

720 - 

Kpitálo

vé 

transfe

ry 

spolu 

  na rok  na rok  na rok  
  

    

2016 2017 2018 2018 800 2019 2020 2021 
  

Správa obce 0111 117 766,77 91 543,82 105 500,00 112 300,00 50 000,00 17 500,00 43 000,00 5 500,00 0,00 116 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 000,00 

110 

000,00 

110 

000,00   
Finančná oblasť 0112 5 554,13 6 472,32 7 450,00 7 090,00 3 700,00 1 550,00 2 000,00 0,00 0,00 7 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 250,00 6 500,00 6 500,00 

  
Transfery všeobecnej povahy 0180 15 173,56 2 724,45 3 300,00 12 100,00 0,00 0,00 1 000,00 4 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 500,00 2 500,00 2 500,00 

  
Ochrana pred požiarmi 0320 352,88 379,74 450,00 245,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 500,00 500,00 

  
Verejný poriadok a bezpečnosť inde 

neklasifikované 0360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
Údržba miestnych komunikácií 0451 0,00 5 414,58 7 000,00 1 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 21 130,00 0,00 21 130,00 0,00 29 130,00 6 000,00 6 000,00 

  
Zvoz a odvoz odpadu 0510 13 950,85 53 304,86 177 500,00 178 345,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 500,00 25 000,00 25 000,00 

  
Rozvoj obce 0620 23 827,38 52 372,42 77 800,00 88 670,00 7 000,00 2 450,00 10 000,00 0,00 0,00 19 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 450,00 15 000,00 15 000,00 

  
Verejné osvetlenie 0640 11 771,48 3 829,12 7 000,00 2 900,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 500,00 7 500,00 7 500,00 

  
Dotácia na šport 0810 1 116,65 367,84 1 500,00 200,00 0,00 0,00 1 500,00 500,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 3 000,00 3 000,00 

  
Podpora kultúrnych stredísk, podujatí, 

tanečný krúžok 0820 15 127,77 12 590,59 27 100,00 35 610,00 0,00 0,00 7 000,00 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500,00 10 000,00 10 000,00   
Vysilatelske a vydavatelske sluzby 0830 0,00 379,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Cintorín a dom smútku 0840 866,48 588,70 1 500,00 1 140,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 4 500,00 4 500,00 

  
Predškolská výchova v MŠ 09111 44 777,46 41 803,75 50 300,00 40 990,00 28 100,00 11 500,00 6 500,00 200,00 0,00 46 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 300,00 47 000,00 47 000,00 

  
Základné vzdelanie 09121 420,00 0,00 500,00 200,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 600,00 600,00 

  
Školská jedáleň 09601 9 218,49 10 569,33 10 300,00 10 240,00 5 800,00 2 300,00 1 800,00 350,00 0,00 10 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 250,00 10 500,00 10 500,00 

  
Sociálna pomoc  1070 939,92 309,56 6 500,00 1 150,00 0,00 0,00 2 500,00 2 000,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500,00 2 500,00 2 500,00 

  

    260 863,82 282 650,28 483 700,00 492 180,00 94 600,00 35 300,00 118 500,00 

13 

550,00 0,00 261 950,00 21 130,00 0,00 21 130,00 0,00 283 080,00 

251 

100,00 

251 

100,00   
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Príloha č.3 

STANOVISKO  

hlavného kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu Obce Lontov na rok 2018 podľa 

rozpočtového opatrenia č. 1/2018 zo dňa 14. 12. 2018  
 

V súlade s § 18f  zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Obecnému 

zastupiteľstvu Obce Lontov stanovisko k návrhu 1. zmeny rozpočtu na rok 2018. 

 

Konštatujem, že: 

Návrh rozpočtu Obce Lontov bol schválený na 18. riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 14. 12. 

2017 uznesením OZ č.18-II/A, ako prebytkový v celkovej výške príjmy 492 530,00 Eur a výdavky  

483 700,00Eur. Prebytok vo  výške 8 830,00 Eur. Do 13. 11. 2018 nebola vykonaná zmena v rozpočte obce.  

Rozpočet bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR.  

Nenávratný finančný príspevok priznaná obci formou dotácie bola schválená rozhodnutím MV SR ako 

sprostredkovateľský orgán pre operačný program ľudské zdroje vo výške maximálne 149 078,86 Eur, pričom 

celkové oprávnené náklady sú vo výške 156 925,12Eur. Názov projektu – Zberný dvor v obci Lontov. 

Rozhodnutie bolo podpísané v Bratislave, dňa 14. 06. 2017. V roku 2017 boli začaté práce, ale dokončenie a  

kolaudácia bola v roku 2018 z toho dôvodu tieto finančné prostriedky boli v rozpočte aj v roku 2018. Po 

dokončení prác bol upravený v rozpočet v súlade s dosiahnutou skutočnosťou. 

V roku 2018 dostala obec dotáciu v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na Rekonštrukciu 

a údržbu odvodňovacích kanálov v celkovej výške 36 958,50 Eur, o tieto prostriedky tiež bol treba zvýšiť 

rozpočet. 

Ďalšie zmeny v rozpočte je  treba realizovať z dôvodu, že v niektorých položkách boli prekročené výdavky ako 

aj príjmy. Tieto skutočnosti je potrebné zohľadniť v rozpočte.  

Návrh úpravy rozpočtu je v súlade s §14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Obec zostavila rozpočtové opatrenie č. 1/2018 podľa ustanovenia §10 ods. 7 zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.  

V zmysle § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. obecné 

zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet a jeho zmeny. Podľa spomínaného zákona obecné zastupiteľstvo schvaľuje 

zmeny rozpočtu v priebehu roka rozpočtovým opatrením v prípade, ak vznikne potreba uhradiť výdaje, ktoré 

neboli v pôvodnom rozpočte uvedené. Zmenu je možné realizovať presunom rozpočtových prostriedkov 

v rámci schváleného rozpočtu alebo prekročením výdajov pri dosiahnutí vyšších príjmov. 

 

Rozpočet po 1. úprave: 

PRÍJMY: 

Príjem –schválený rozpočet      272 530,00 

Návrh na úpravu bežné príjmy         17 200,00 

Kapitálové príjmy          200 000,00 

Návrh na úpravu kapitálových príjmov        -28 000,00 

Príjmové finančné operácie           20 000,00 

Návrh na úpravu príjmové finančné operácie                25 000,00 

Príjem celkom po úprave      506 730,00 

VÝDAVKY: 

Výdavky –schválený rozpočet     251 700,00 

Návrh na úpravu bežné výdavky         12 105,00 

Kapitálové výdavky – schválený rozpočet    232 000,00 

Návrh na úpravu kapitálové výdavky        2 344,56 

Výdavkové finančné operácie                0,00 

Návrh na úpravu výdavkových finančných operácií              0,00 

Výdavky  celkom po úprave      498 149,56 

 

Prebytok:      8 580,44 € 
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Záverom konštatujem, že predložené rozpočtové opatrenie na úpravu rozpočtu je v súlade s § 14 zákona 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 

 

Na základe uvedeného  doporučujem OZ Obce Lontov  schváliť Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 zo dňa 14. 

12. 2018. 

 

 

V Lontove, dňa  18. 12. 2018 

 

    

  Ing. Aneta Toldiová 

          hlavná kontrolórka obce 
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Príloha č. 4 
Hlavná kontrolórka Obce Lontov         Ing. Aneta Toldiová 

 

STANOVISKO HLAVNEJ KONTROLÓRKY K NÁVRHU VIACROČNÉHO ROZPOČTU OBCE LONTOV NA 
ROKY 2020-2021 A K NÁVRHU  ROZPOČTU OBCE NA ROK 2019 

 

V zmysle §18f, odsek 1, písmeno c) zákona  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov (ďalej len v z. n .p.) predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce 

na roky 2020 – 2021 a  k návrhu rozpočtu obce na rok 2019. 

Odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu Obce Lontov na roky 2020 – 2021 a k návrhu rozpočtu 

obce na rok 2019 bolo spracované na základe predloženého návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019 – 2021, 

ktorý bol spracovaný v súlade s § 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie. 

 

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA 

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzala z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na roky 2020 

a 2021 a návrhu rozpočtu na rok 2019 (ďalej len „návrh rozpočtu“) z hľadiska zákonnosti, ako aj z hľadiska 

metodickej správnosti a odbornosti jeho zostavenia a predloženia na schválenie obecnému zastupiteľstvu.  

 

1. Zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:  

 č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. 

n. p.,  

 č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p.,  

 ústavného zákona č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti – Čl.5, 12 a 13 ( Výška dlhu SR je  50,9 % 

HDP k 31. decembru 2017 notifikácia z 23.04.2018 (1. sankčné pásmo) 

 

2. Metodická správnosť predloženého návrhu rozpočtu  

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s metodickým usmernením MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 

decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa 

uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020) v znení neskorších predpisov, ktorá je záväzná 

pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky 

rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.    

Návrh rozpočtu výdavkov bol spracovaný podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa 

vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy v platnom znení. 

Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 

2021 č. MF/010302/2018-411 vydaná v súlade s §14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany obce 

Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa  12. 12. 2018 v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli a na webovom 

sídle v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve v 

súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p. 

  

 

B. TVORBA A ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU 

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=3098504&f=3
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Návrh rozpočtu vychádza z vývoja hospodárenia obce v roku 2018. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia 

rozpočtu príjmov, prikročila obec k zostaveniu návrhu rozpočtu.  

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa  9 ods. 1 citovaného 

zákona na: 

a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2019, 

b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2020, 

c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2021. 

Viacročný rozpočet na roky 2020 – 2021 je zostavený v rovnakom členení v akom sa zostavuje rozpočet obce 

na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok je záväzný, rozpočty na nasledujúce 

dva rozpočtové roky nie sú záväzné, majú len orientačný charakter, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších 

rozpočtových rokoch.   

Navrhovaný viacročný rozpočet na roky 2020 - 2021 a rozpočet na rok 2019 v súlade s § 10 ods. 3  zákona o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa vnútorne člení na:  

a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“), 

b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“), 

c) finančné operácie. 

Vo viacročnom rozpočte na roky 2020 – 2021 a rozpočte na rok 2019 sú vyjadrené finančné vzťahy k štátnemu 

rozpočtu v rámci financovania prenesených kompetencií štátu, finančné vzťahy k štátnym fondom, k zriadeným 

a založeným právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým sa 

poskytujú prostriedky z rozpočtu. 

V súlade so zákonom  NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov  § 4 ods. 5 obec Lontov rozhodla nepoužívať 

programový rozpočet. Rozpočet obce musí obsahovať aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov 

rozpočtu (obec s počtom obyvateľov do 2 000 môže rozhodnúť o neuplatňovaní tejto povinnosti) 

Návrh rozpočtu je predložený na schválenie v členení podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie 

tak, ako to určuje §10 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v z . n. p. 

Príjmová časť rozpočtu je spracovaná na základe kvalifikovaného odhadu v členení podľa rozpočtovej 

klasifikácie. 

Návrh bežného rozpočtu  je zostavený ako prebytkový návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako 

schodkový v súlade s §10 ods. 7  zákona  č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

v platnom znení.   

V rozpočte na rok 2019 nie sú plánované žiadne príjmové a výdavkové finančné operácie. 

V príjmovej časti rozpočtu sa vychádzalo z prognóz daňových a nedaňových príjmov, dotácií zo štátneho 

rozpočtu a príjmových operácií.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 obsahuje celkové príjmy spolu 283 080,00 € a celkové výdavky spolu 283 

080,00 €.  

Z hľadiska štruktúry príjmov je zrejmé, že daňové príjmy tvoria najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku 

rozpočtu, pričom rozhodujúci podiel má výnos dane poukazovanej územnej samospráve zo štátu. 

Predpokladaný príjem z miestnych daní a poplatku je zhruba na úrovni predchádzajúcich rokov. 

Predložené stanovisko k návrhu rozpočtu je spracované na základe skutočností známych 

predkladateľovi ku dňu jeho spracovania.  

Predložený návrh rozpočtu v zásade nemení zadlženosť obce a nezvyšuje daňové zaťaženie obyvateľstva.   

Na schválenie je predložený návrh viacročného rozpočtu obce na roky 2020 – 2021 a  návrhu rozpočtu obce na 

rok 2019:  

Rozpočet celkom:   v Є 

Rozpočtové roky 2019 2020 2021 

Príjmy celkom 283 080,00 269 540,00 269 540,00 

Výdavky celkom 283 080,00 251 100,00 251 100,00 

Hospodárenie obce:                             

vyrovnaný rozpočet 
0,00 

18 440,00 18 440,00 
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ROZPOČET PRÍJMOV A VÝDAVKOV 

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov je v celkovom objeme 283 080,00€, predpokladá sa ich pokles oproti 

schváleným rozpočtov minulých rokov.  

Celkové plnenie príjmov do rozpočtu obce boli nižšie z dôvodu, že obec žiadané dotácie zo štátneho rozpočtu 

nedostala. V roku 2019 nie sú plánované žiadne investičné akcie z dotácií, nakoľko do dňa zostavenia rozpočtu 

neboli podané a ani nie sú pripravované žiadne projekty.    

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 283 080,00 Eur, tu tiež sa predpokladá s 

poklesom výdavkov oproti schváleným rozpočtom predchádzajúcich rokov. 

Finančné vzťahy k rozpočtu obce sa v nasledujúcich rokoch budú realizovať predovšetkým 

prostredníctvom vlastných daňových a nedaňových príjmov.  

 

1. Bežné príjmy 

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s nárastom bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu v roku 2018. 

Daňové príjmy sú tvorené výnosom dane z príjmov fyzických osôb – podielovej dane zo štátneho rozpočtu, 

majetkovými daňami t. j. daňami, ktoré obec vyberie od svojich občanov je to najmä daň z nehnuteľnosti 

a poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. 

Daňové príjmy z hľadiska štruktúry príjmov tvoria najvýznamnejšiu a najstabilnejšiu zložku rozpočtu obce, táto 

skutočnosť sa nemení ani v roku 2019.  

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa pre rok 2019 je  v plánovanom rozpočte na rovnakej 

úrovni ako v predchádzajúcich rokoch, aj napriek tomu, že obec z dosahovaných výnosov nevie pokrývať 

náklady na likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 

U nedaňových príjmov, t. j. príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku, príjmov z administratívnych a iných 

poplatkov, sa neuvažuje so zvyšovaním týchto príjmov. 

Dotácie 
V návrhu rozpočtu sa uvažuje s dotáciami, ktoré budú poskytované obce z rozpočtov jednotlivých 

rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií a s ďalšími dotáciami zo ŠR v celkovej 

výške 11 500,00 Eur. 

Príjmová časť rozpočtu je navrhnutá tak, že finančné objemy uvádzané v jednotlivých ukazovateľoch sú podľa 

môjho názoru reálne a dosiahnuteľné.  

2. Kapitálové príjmy 

Na rok 2019 nie sú plánované žiadne kapitálové príjmy. 

3. Finančné operácie 

V rozpočte na rok 2019 nie sú plánované žiadne príjmové finančné operácie. 

 

1. Bežné výdavky 

Rozpočtovanie bežných výdavkov vychádza z dlhodobých ukazovateľov a možno ho hodnotiť ako primerané. 

Aj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, výrazné zmeny v ňom nie sú možné realizovať. Významnú položku 

výdavkov tvoria mzdy zamestnancov obce, miestne hospodárstvo a odstraňovanie tuhého komunálneho 

odpadu. 

V roku 2019 sa uvažuje s vyššími výdavkami bežného rozpočtu oproti schváleným rozpočtov rokoch 2018 

a 2017. Bežné výdavky sú navrhnuté v celkovej výške 261 950,00 Eur. 

2. Kapitálové výdavky 

Obec plánuje kapitálové výdavky v celkovej výške 21 130,00 Eur z vlastných prostriedkov na vybudovanie 

určitých úsekov chodníkov v obci. 

3. Finančné operácie 

Na rok 2019  nie sú rozpočtované  žiadne výdavkové finančné operácie.  

 

C.  ZÁVER  

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 je spracovaný v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
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pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov je v 

súlade so všeobecne záväznými nariadeniami Obce Lontov. Návrh rozpočtu je spracovaný v požadovanej 

štruktúre a dostatočnom rozsahu.  

Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je zostavený ako vyrovnaný v celkovej výške príjmy 283 080,00€ 

a výdavky 283 080,00€ , pričom bežný rozpočet je prebytkový vo výške 21 130,00€, kapitálový rozpočet  

schodkový celkom vo výške 21 130,00€. 

Návrh rozpočtu bol verejne sprístupnený dňa 12. 12. 2018 spôsobom obvyklým (úradná  

tabuľa a webové sídlo) v zákonom stanovenej lehote, t. j. viac ako 15 dní pred jeho schválením, v súlade s § 9 

ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. 

Odborné stanovisko k návrhom vyššie uvedených rozpočtov (ďalej len „odborné stanovisko") bolo 

spracované na základe predložených návrhov, ktoré boli spracované v súlade s §9 – 10 zákona  č. 583/2004 Z. 

z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Je predpoklad, že nastaveným rozpočtom budú zabezpečené všetky základné funkcie samosprávy.   

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. je obecnému zastupiteľstvu v rámci rozhodovania o základných 

otázkach života obce vyhradené schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností  odporúčam   Obecnému zastupiteľstvu v Lontove predložený 

materiál 

 

Návrh rozpočtu Obce Lontov na rok 2019   

schváliť. 

 

Návrh viacročného rozpočtu na roky  2020 – 2021  

zobrať na vedomie. 

 

 

V Lontove, dňa  13. 12. 2018                Ing. Aneta Toldiová  

hlavná kontrolórka obce Lontov 
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Príloha č. 5 

Plán kontrolnej činnosti  na I. polrok 2019 
schválený uznesením OZ č.  /2018 

  

V súlade s ustanovením §18f ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.   

Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a pracovný úväzok hlavnej kontrolórky. 

Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a časovej 

náročnosti. 

 

 

A.  KONTROLNÁ ČINNOSŤ   
 

a.) Následné finančné kontroly 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vykonať : 
1. Kontrolu plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou za rok 2018. 

2. Kontrola hospodárenia obce v roku 2018 a zostavenia účtovnej závierky za rok 2018 na 

Obecnom úrade v Lontove.  
3. Kontrola kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov za rok 2018 

 

b.) Ostatné kontroly 
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva a z vlastného podnetu na základe vlastného 

uváženia, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.  

 

B.  STANOVISKÁ A INÉ ČINNOSTI 
  

1. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Lontov za rok 2018 – 
pred jeho schválením v OZ.  

Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
2. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1, písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.  
 

3. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vypracovať a predložiť obecnému zastupiteľstvu Správu o kontrolnej činnosti za rok 2018. 

 

Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle §18f ods. 1 písmena b) zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších zmien, spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej 

tabuli obce Lontov) dňa 16. 10. 2018. 

 

V Lontove, 16. 10. 2018 
 

Spracovala :           Ing. Aneta Toldiová 

                               hlavná kontrolórka  
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Návrh Plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v zmysle §18f ods. 1 písmena b) zákona č. 

369/1990 Zb. v znení neskorších zmien spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli 

obce Lontov) dňa 16. 10. 2018. 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lontov na I. polrok 2019 bol prerokovaný a schválený na 

OZ v Lontove uznesením č.  /2018 dňa 2018. 

Prijatie a schválenie plánu kontrolnej činnosti v obci Lontov je zároveň poverením na výkon kontroly. 
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Príloha č. 6 

U Z N E S E N I E 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lontov 

zo dňa 28. decembra 2018 

 

Obecné zastupiteľstvo v Lontove na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 
1. Rozpočtové opatrenia – úprava rozpočtu za rok 2018 

2. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2019 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019. 

4. Schválenie inventarizačnej komisie na inventarizáciu ku dňu 31.12.2018. 

5. Vypísanie výberového konania na post hlavného kontrolóra obce a určenia dňa voľby hlavného 

kontrolóra 

6. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcemu starostovi. 

 

1. Úprava rozpočtu obce na rok 2018 

Uznesenie č. 2/I. 

 Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 
A. s c h v a ľ u j e      

úpravu schváleného rozpočtu obce na rok 2018 presunmi finančných prostriedkov medzi 

jednotlivými oddielmi a kapitolami 

 
PRÍJMY: 

Príjem –schválený rozpočet      272 530,00 

Návrh na úpravu bežné príjmy         17 200,00 

Kapitálové príjmy          200 000,00 

Návrh na úpravu kapitálových príjmov        -28 000,00 

Príjmové finančné operácie           20 000,00 

Návrh na úpravu príjmové finančné operácie                25 000,00 

Príjem celkom po úprave      506 730,00 

VÝDAVKY: 

Výdavky –schválený rozpočet     251 700,00 

Návrh na úpravu bežné výdavky         12 105,00 

Kapitálové výdavky – schválený rozpočet    232 000,00 

Návrh na úpravu kapitálové výdavky        2 344,56 

Výdavkové finančné operácie                0,00 

Návrh na úpravu výdavkových finančných operácií              0,00 

Výdavky  celkom po úprave      498 149,56 

 

2. Rozpočet na rok 2019 

Uznesenie č. 2/II. 

Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. s c h v a ľ u j e   

     a/ rozpočet Obce Lontov na rok 2019 nasledovne: 

- príjmy vo výške          283 080,00 € 

- výdavky vo výške       283 080,00 € 

         z toho: 

         bežný rozpočet: 

         - príjmy vo výške              283 080,00 € 
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         - výdavky vo výške           283 080,00 € 

         kapitálový rozpočet: 

         - príjmy vo výške              0,00 € 

         - výdavky vo výške           0,00 € 

         finančné operácie:  

         - príjmy vo výške                0,00 € 

         - výdavky vo výške             0,00 € 

B. b e r i e  n a v e d o m i e 

     a/ návrh rozpočtu obce Lontov na roky 2020 a 2021 

     b/ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 

 

3. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky 

Uznesenie č. 2/III. 

Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove  

A. s c h v a ľ u j e 

  plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 

 

 

4. S chválenie inventarizačnej komisie.  

Uznesenie č. 2/IV. 

     Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

C. v o l í 

 Komisiu na inventarizácie obecného majetku ku dňu 31.12.2018 nasledovne: 

- Mgr. Štefana Kuczmana ako predsedu komisie 

- Annu Bosnyákovú ako členku komisie 

- Eleonóru Ozsvaldovú ako členku komisie 

- Helenu Smiknyovú  ako členku komisie 

- Melniu Pazárovú ako členku komisie 

 

5. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra. 

Uznesenie č. 2/V. 

     Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. u r č u j e  

Na základe  § 18a odsek 2  zákona č369/1990Zb o obecnom zriadení  obecné zastupiteľstvo 

určuje deň voľby hlavného kontrolóra na  1.3.2019. 

 

6. Určenie poslanca na zastupovanie starostu 

Uznesenie č. 2/VI. 

Druhé riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. b e r i e  n a  v e d o m i e 

že starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 zákona čís. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom 

znení poveril poslanca Erika Osztera  zastupovaním starostu v rozsahu určenom starostom 

s účinnosťou od 10. decembra. 2018 

 

         Starosta obce: 

           Karol Konczi 


