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Z á p i s n i c a  
z rokovania sedemnásteho riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
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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 sedemnásteho riadneho zasadnutia Obecného 

zastupiteľstva v Lontove zahájil a viedol  starosta obce Mgr. Štefan Kuczman, 

ktorý privítal poslancov zastupiteľstva, členov komisií a ostatných prítomných. 

     Po vykonaní prezentácie konštatoval, že na zasadnutí je prítomná 

nadpolovičná väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, teda zasadnutie je 

uznášania schopné. 

     Za overovateľov zápisnice určil poslancov obecného zastupiteľstva Karola 

Koncziho a Milana Pavkova. 

     Potom oboznámila prítomných s programom rokovania a požiadal poslancov, 

aby sa k programu rokovania vyjadrili, prípadne predložili doplňujúce alebo 

pozmeňujúce návrhy. 

     Poslanci obecného zastupiteľstva predložený program rokovania 

jednomyseľne schválili. 

 

 

2. bod: Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

                 V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil 

obecnému zastupiteľstvu správu o kontrole plnenia vlastných uznesení obecného 

zastupiteľstva.   

    Predložená správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.  

Po ukončení tohto bodu pán starosta vyzval prítomných, ak to považujú za 

potrebné, aby sa  k predmetnému bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa neprihlásil  žiadny poslanec.  

 

 

3. bod: I n t e r p e l á c i a  poslancov 

 

                Do interpelácie sa prihlásil poslanec Peter Tóth,  ktorý sa informoval o 

nákupe traktora a vybudovania zberného dvora. 

     Viac interpelácií nebolo. 

 

 

4. bod: Schválenie rozpočtového opatrenia č. 1/2017 – zmena rozpočtu 

                  obce na rok 2017 

                 - stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu na rok 2017 
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                  V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman 

predložil  obecnému zastupiteľstvu na schválenie rozpočtové opatrenie č. 1/2017  

- zmenu rozpočtu obce na rok 2017. Zdôvodnil nutnosť zmeny rozpočtu 

predovšetkým schválením dvoch žiadostí o nenávratne finančné prostriedky na 

zberný dvor a na likvidáciu nelegálnych skládok odpadov ako aj nutnými 

presunmi medzi jednotlivými kapitolami, tak v príjmovej, ako i vo výdavkovej 

časti rozpočtu.  

     Správa je spracovaná písomne a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

     Hlavná kontrolórka obce Ing. Aneta Toldiová predložila v rámci tohto bodu 

odborné stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu na rok 2017.  

     Odborné stanovisko je spracované písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto 

zápisnice.  

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

k predmetnému bodu vyjadrili. 

      Do rozpravy sa prihlásil poslanec Karol Konczi, ktorý sa informoval o výške 

plánovaných finančných operácií, keď 5%-ná spoluúčasť na projektoch nevydá 

60 tis. € 

 

 

5. bod: Správa o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom 

        poplatku za vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného 

        odpadu. 

 

            Starosta obce Mgr. Štefan Kuczman v tomto bode rokovania predložil 

poslancom správu o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za 

vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vypracovanú 

hlavnou kontrolórkou obce.  

     Predmetná správa je vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.  

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

sa k bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy prihlásil poslanec Karol Konczi, ktorý odporučil exekúcie 

vykonávať včas podľa zákonom daných termínov, aby sa dosiahol väčší efekt  

pri vymáhaní daňových nedoplatkov.  

 

 

6. bod: Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lontov 

            č. 2/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 
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            V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman predložil 

poslancom na schválenie Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2017 

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb. Účelom predmetného VZN je 

umožniť právnickým a fyzickým osobám uplatňovať výkon svojich práv 

a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k obci Lontov elektronicky. 

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

sa k bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa neprihlásil žiadny poslanec.  

 

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

     Do diskusie sa ako prvý prihlásil starosta obce Mgr. Štefan Kuczman, ktorý 

informovala prítomných o zmene dodávateľa na sadovnícke úpravy v parku 

a o možnosti vybudovania v ňom závlahový systém, ktorý odporúča dodávateľ. 

Závlahový systém by stál 3.450,- € a vyzval prítomných, aby sa k tomu 

vyjadrili. Rozprúdila sa diskusia, niektorí podporili vybudovanie systému, 

niektorí boli proti. Nakoniec sa dohodlo, že závlahový systém bude 

vybudovaný. Diskusia sa rozprúdila i na tému exekúcií na miestnych daniach 

a miestnom poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Rozoberali sa otázky 

predovšetkým možnosti exekúcie u občanov na hmotnej núdzi, kde má obec 

značne zviazané ruky. Poslanec Karol Konczi navrhol riešiť možnú 

komunikáciu s občanmi zasielaním správ formou SMS. 

 

     Nakoľko sa do diskusie už nikto neprihlásil, záverom pán starosta zaujal 

stanovisko k niektorým interpelačným a diskusným príspevkom: 

- Nenávratný príspevok na vybudovanie zberného dvora, ako i nákupu 

traktora s príslušenstvom bolo schválené V súčasnosti prebieha 

doplňovanie žiadosti o požadované dokumenty Poľnohospodárskou 

platobnou agentúrou. V momente ak obdržíme súhlas od PPA, pristúpi sa 

k zahájeniu výstavby zberného dvora na nákupu príslušenstva a techniky.  

- Vo veci komunikácie obce formou SMS občanmi sa budem informovať 

a na najbližšom zasadnutí s obsahom jednania oboznámim zastupiteľstvo.  

Po zodpovedaní interpelácií a niektorých diskusných príspevkov starosta obce 

tento bod ukončil. 

 

 

9. bod: Návrh na uznesenie 

 

                  V tomto bode jednania starostu obce pán Mgr. Štefan Kuczman  

predložil poslancom Obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie.  
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K predloženému návrhu neboli zo strany poslancov žiadne pripomienky, 

pozmeňujúce návrhy ani doplnky, návrh poslanci jednomyseľne schválili 

a prijali nasledovné 

 

U z n e s e n i e  číslo 17 
 

I.  

     Sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

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

      správu o kontrole plnenia uznesení obecného zastupiteľstva a  odpovede na  

      dopyty poslancov  

 

II. 

     Sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove  

A. s c h v a ľ u j e   

     zmenu rozpočtu Obce Lontov na rok 2017 nasledovne: 

- príjmy vo výške          512.190,00 € 

- výdavky vo výške       501.185,00 € 

         z toho: 

         bežný rozpočet: 

         - príjmy vo výške              267.190,00 € 

         - výdavky vo výške           246.185,00 € 

         kapitálový rozpočet: 

         - príjmy vo výške              185.000,00 € 

         - výdavky vo výške           255.000,00 € 

         finančné operácie:  

         - príjmy vo výške                60.000,00 € 

         - výdavky vo výške                      0,00 € 

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

     stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu Obce Lontov na rok 2017 

   

III. 

     Sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

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

správu o nedoplatkoch na miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

B. o d p o r ú č a 

     starostovi obce pri vymáhaní daňových a nedaňových pohľadávok 

- užšie spolupracovať a využívať odbornú pomoc právnika, 
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- každoročne zverejniť zoznam daňových dlžníkov v súlade s § 52 ods. 2 

a 3 daňového poriadku, 

- naďalej využívať zákonom dané možnosti – daňové exekučné konanie 

podľa § 88 a nasledovné a výkon daňovej exekúcie podľa § 98 

a nasledovné daňového poriadku. 

 

IV. 

     Sedemnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove  

A. s c h v a ľ u j e 

     Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lontov č. 2/2017 o zavedení 

      a poskytovaní elektronických služieb 

 

 

7. bod: Z á v e r  

 

                 Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu rokovania a viac 

dotazov ani pripomienok nebolo, starosta obce pán Mgr. Štefan Kuczman sa 

poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva vyhlásil za 

skončené.  

 

 

                                                                                 Starosta obce: 

                  Mgr. Štefan Kuczman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

Karol Konczi, poslanec                                   ............................................... 

 

Milan Pavkov, poslanec                                  ............................................... 
 
 

 

 

 



Príloha č. 1 

Kontrola plnenia vlastných uznesení 

 

Vážení prítomní! 

Ostatné riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 20. júna 2017.  

Na tomto zasadnutí neboli prijaté také uznesenia, ktoré by podliehali ku 

kontrole. 

     Vznesené pripomienky poslancov, resp. členov komisií boli riešené 

nasledovne: 

 Chodník v parku bol umiestnený podľa projektovej dokumentácie. 

  Vo veci rekonštrukcie odvodňovacích kanálov nemám bližšie 

informácie. Od Poľnohospodárskej platobnej agentúra Bratislava sme 

obdržali iba potvrdenie o registrácii žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok. 

 Týždenný vývoz TKO v letných mesiacoch má za následok i zvýšenie 

poplatku za vývoz smetí. Do kuka nádoby by sa mali dávať také 

odpady, ktoré nepodliehajú biologickému rozkladu. 

  S občanom Lichým je dohodnuté, že odstráni svoje veci z miestnej 

komunikácie do doby zahájenia prác. 

 Zverejňovanie dlžníkov na miestnych daniach a poplatku upravuje 

daňový poriadok. Správa hlavnej kontrolórky o problematike je 

zaradená do programu na dnešné rokovanie. 

 Bránu a ohradu v cintoríne dáme zrekonštruovať. 

 

 

       Mgr. Štefan Kuczman, 

        starosta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

O B E C  L O N T O V 
Obecný úrad č. 67, 935 75 Ipeľský Sokolec 

 

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017 
(schôdza OZ 28. 09. 2017)  

 
 

Príjmy  Schválený 
rozpočet  
/ v € / 

Upravený 
rozpočet  
/ v €/ 

Návrh na 
úpravu rozp. 
/v €/ 

Rozpočet po 
úprave  
/v €/ 

Bežné príjmy  248 920,00 248 920,00 +18 270,00 267 190,00 
Zo ŠR okrem transf. na úhradu nákladov preneseného 
výkonu štátnej správy   (111 312 001)  

15 050,00 15 050,00 +15 000,00 30 050,00 

Z prenajatých pozemkov (41 212 002) 50,00 50,00 +50,00 100,00 
Z prenajatých budov, priestorov a objektov (41 212 003) 600,00 600,00 +2 400,00 3 000,00 
Za školy a školské zariadenia ( 41 223 002) 80,00 80,00 +220,00 300,00 
Z vratiek (41 292 017) 1 000,00 1 000,00 +600,00 1 600,00 
     

Kapitálové príjmy 50 000,00 50 000,00 +135 000,00  185 000,00 
Zo štátneho účelového fondu (45 312 002) 50 000,00 50 000,00 +135 000,00 185 000,00 
     
Príjmové finančné operácie 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 

       
Bežné príjmy –schválený rozpočet 248 920,00 
Návrh na úpravu bežné príjmy 18 270,00 
Kapitálové príjmy – schválený rozpočet 50 000,00 
Kapitálové príjmy – návrh na úpravu   135 000,00 
Príjmové finančné operácie – schválený rozpočet 60 000,00 
Príjmové finančné operácie - návrh na úpravu 0,00 
Príjem celkom po úprave  512 190,00 
 
 

Výdavky  Schválen
ý 
rozpočet  
/ v € / 

Upravený 
rozpočet 
/ v €/ 

Návrh na 
úpravu 
rozpočtu 
/v €/ 

Rozpočet 
po 
úprave  
  /v €/ 

Bežné výdavky 237 845,00 237 845,00 +8 340,00 246 185,00 
Všeobecné služby (637 004 0510 111) 0,00 0,00 +500,00  
Tarifný plat... ( 611 0620 111) 3 000,00 3 000,00 +3 000,00  
Poistné do VšZP ( 621 0620 111) 150,00 150,00 +200,00  
Poistné do ostatných ZP ( 623 0620 111) 300,00 300,00 +400,00  
Na nemocenské poistenie ( 625 001 0620 111) 70,00 70,00 +85,00  
Na starobné poistenie ( 625 002 0620 111) 700,00 700,00 +840,00  
Na úrazové poistenie (625 003 0620 111) 100,00 100,00 +50,00  



Na invalidné poistenie (625 004 0620 111) 100,00 100,00 +180,00  
Na poistenie v nezamestnanosti (625 005 0620 111 50,00 50,00 +60,00  
Na poistenie do RF solidarity ( 625 007 0620 111) 100,00 100,00 +300,00  
Prevádzkové stroje.. ( 633 004 0620 111) 2 000,00 2 000,00 +1 000,00  
Zahraničné (631 002 0111 41) 100,00 100,00 +60,00  
Knihy, časopisy (633 009 0111 41) 1 500,00 1 500,00 +500,00  
Reprezentačné ( 633 016 0111 41) 200,00 200,00  +200,00  
Prepravné a nájom... ( 634 004 0111 41) 0,00 0,00 +100,00  
 Budov, objektov alebo ich častí (636 001 0111 41) 0,00 0,00 +1 000,00  
Školenia, kurzy...( 637 001 0111 41) 1 000,00 1 000,00  +300,00  
Propagácia, reklama...(637 003 0111 41) 500,00 500,00 +600,00  
Všeobecné služby ( 637 004 0111 41) 1 000,00 1 000,00  +1500,00  
Na starobné poistenie ( 625 002 0112 41) 200,00 200,00 +200,00  
Na poistenie do RF solidarity ( 625 007 0112 41) 100,00 100,00 +100,00  
Pokuty a penále (637 031 0112 41) 0,00 0,00 +60,00  
Jednotlivci ( 642 014 0180 41) 500,00  500,00 +2700,00  
Všeobecný materiál (633 006 0451 41) 0,00 0,00 +400,00  
Budov, objektov alebo ich častí ( 635 006 0451 41) 3 650,00 3 650,00 +1 500,00  
Všeobecný materiál (633 006 0510 41) 0,00 0,00 +50,00  
Tarifný plat...(611 0620 41) 3 000,00 3 000,00 +3 000,00  
Poistné do VšZP ( 621 0620 41) 50,00 50,00 +200,00  
Poistné do ostatných ZP ( 623 0620 41) 30,00 30,00 +400,00  
Na nemocenské poistenie ( 625 001 0620 41) 50,00 50,00 +85,00  
Na starobné poistenie ( 625 002 0620 41) 1 000,00 1 000,00 +840,00  
Na úrazové poistenie (625 003 0620 41) 50,00 50,00 +50,00  
Na invalidné poistenie (625 004 0620 41) 200,00 200,00 +180,00  
Na poistenie v nezamestnanosti (625 005 0620 41) 50,00 50,00 +60,00  
Na poistenie do RF solidarity ( 625 007 0620 41) 105,00 105,00 +300,00  
Servis, údržba...(634 002 0620 41) 0,00 0,00 +100,00  
Špeciálne služby( 637 005 0620 41) 0,00 0,00 +50,00  
Poistné do VšZP ( 621 0820 41) 0,00 0,00 +100,00  
Poistné do ostatných ZP ( 623 0820 41) 0,00 0,00 +230,00  
Na nemocenské poistenie ( 625 001 0820 41) 0,00 0,00 +50,00  
Na starobné poistenie ( 625 002 0820 41) 0,00 0,00 +500,00  
Na úrazové poistenie (625 003 0820 41) 0,00 0,00 +25,00  
Na invalidné poistenie (625 004 0820 41) 0,00 0,00 +100,00  
Na poistenie v nezamestnanosti (625 005 0820 41) 0,00 0,00 +35,00  
Na poistenie do RF solidarity ( 625 007 0820 41) 0,00 0,00 +150,00  
Neziskovej org...(642 002 0820 41) 0,00 0,00 +50,00  
Budov, objektov alebo ich častí (635 006 0830 41) 0,00 0,00 +400,00  
Prevádzkových strojov....(635 004 09111 41) 0,00 0,00 +50,00  
Budov, objektov alebo ich častí (635 006 09111 41) 100,00 100,00 +2 500,00  
Výpočtová technika(633 002 0111 41) 1 000,00 1 000,00 - 500,00  
Prevádzkové stroje....(633 004 0111 41) 2 000,00 2 000,00 -1 500,00  
Všeobecný materiál (633 006 0111 41) 5 000,00 5 000,00 -2 000,00  



Budov, objektov alebo ich častí (635 006 0111 41) 2 000,00 2 000,00 -1 000,00  
Stravovanie (637 014 0111 41) 2 400,00 2 400,00 -1 000,00  
Poplatky a odvody (637 012 0510 41) 10 000,00 10 000,00 -2 000,00  
Odmeny (614 0620 41) 900,00 900,00 -500,00  
Prevádzkových strojov....(633 004 0620 41) 1 000,00 1 000,00 -500,00  
Pracovné odevy...(633 010 0620 41) 1 000,00 1 000,00 -500,00  
Prevádzkových strojov....(635 004 0620 41) 3 000,00 3 000,00 -1 000,00  
Budov, objektov alebo ich častí (635 006 0640 41) 4 000,00 4 000,00 -2 000,00  
Špeciálne služby (637  1 000,00 1 000,00 -500,00  
Prevádzkových strojov....(635 004 09111 41) 1 000,00 1 000,00 -1 000,00  
Budov, objektov alebo ich častí (635 006 09111 41) 3 000,00 3 000,00 -3 000,00  
     
Kapitálové výdavky   112 000,00 112 000,00 +143 000,00  
Rekonštrukcie a modernizácie ( 717 002  0820 41) 31 000,00 31 000,00 -31 000,00  
Realizácia nových stavieb ( 717 001 0840 41) 20 000,00 20 000,00 -20 000,00  
Realizácia nových stavieb (717 001 0510 45) 0,00 0,00 +194 000,00  

     
Výdavkové finančné operácie 0,00 0,00 0,00     

 
Celkový rozpočet po úprave:  

I. rozpočtové opatrenie  
 

Príjmy   Poznámka  Výdavky  Poznámka  

Bežný rozpočet  267 190,00  246 185,00  

Kapitálový rozpočet 185 000,00  255 000,00  
Finančné operácie  60 000,00  0,00  
Celkový rozpočet: 512 190,00  501 185,00  

Prebytok : 11 005,00 Eur 
Vypracovala: Melánia Pazárová 
V Lontove, dňa 19. 09. 2017 

Mgr. Kuczman Štefan 
                                                                                                 starosta obce  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Príloha č. 3 

STANOVISKO  

hlavného kontrolóra k návrhu na úpravu rozpočtu Obce Lontov na rok 

2017 podľa rozpočtového opatrenia č. 1/2017 zo dňa 19. 09. 2017  
 

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 2017.  

 

Konštatujem, že: 

Návrh rozpočtu Obce Lontov bol schválený na 14. riadnom zasadnutí obecného 

zastupiteľstva, dňa 13. 12. 2016 uznesením OZ, ako prebytkový v celkovej výške príjmy 358 

920,00 Eur a výdavky  349 845,00 Eur. Prebytok vo  výške 9 075,00 Eur. Do 19. 09. 2017 

nebola vykonaná zmena v rozpočte obce.  

Rozpočet bol zostavený podľa rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR.  

Obci bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu rozhodnutím č. 123368/C4-27/17, 

formou dotácie  vo výške 35 000,00 Eur na činnosť Sanácia miest s nezákonne umiestneným 

odpadom. Jednou podmienkou poskytnutia dotácie bolo preukázanie, že žiadateľ má na 

financovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 5% nákladov z iných zdrojov teda sumu 

1 842,11 Eur.  

Ďalší 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. 

Nakoľko tieto dotácie neboli  rozpočtované je treba zvýšiť rozpočet aj na výdavkovej aj na 

príjmovej časti. Pri rozpočtovaní treba zohľadniť dotáciu aj spoluúčasť. 

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. 1/2017 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      248 920,00 

Návrh na úpravu bežné príjmy         18 270,00 

Kapitálové príjmy            50 000,00 

Návrh na úpravu kapitálových príjmov       135 000,00 

Príjmové finančné operácie           60 000,00 

Návrh na úpravu príjmové finančné operácie                         0,00 



Príjem celkom po úprave      512 190,00 

VÝDAVKY: 

Výdavky –schválený rozpočet     237 845,00 

Návrh na úpravu bežné výdavky           8 340,00 

Kapitálové výdavky – schválený rozpočet    112 000,00 

Návrh na úpravu kapitálové výdavky    143 000,00 

Výdavkové finančné operácie                0,00 

Návrh na úpravu výdavkových finančných operácií              0,00 

Výdavky  celkom po úprave      501 185,00 

 

Prebytok:      11 005,00 € 

  

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. 

1/2017 zo dňa 19. 09. 2017. 

 

 

V Lontove, dňa  19. 09. 2017 

 

    

  Ing. Aneta Toldiová 

          hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4 

SPRÁVA Z KONTROLY č. 5/2017 - B 
 

1.) Oprávnená osoba pre výkon kontroly 

Aneta Toldiová, Ing., Hlavná kontrolórka obce 

 
2.) Povinná osoba pre výkon kontroly 

Obec Lontov, č. 67, 935 75 Ipeľský Sokolec 

 

Na základe požiadavky poslancov obecného zastupiteľstva bol doplnený plán 

kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lontov na II. polrok 2017, o vykonaní 

kontroly plnenia daňových príjmov  do rozpočtu obce za rok 2016 a o 

kontrolu nedoplatkov na daniach, podľa § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších prepisov a podľa základných pravidiel finančnej kontroly 

§20-§22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. Doplnený plán kontrolnej činnosti bol schválený na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva, dňa 20. 06. 2017. 

 
Kontrolované obdobie: rok 2015 a 2016  
Čas vykonania kontroly :  od 01. 08. 2017 do 19. 09. 2017 

 

3.) Cieľ kontroly 

Kontrola miestnych daní a dodržiavanie platného zákona č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady, a platného VZN obce.  
Dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  so zameraním na: 
a) poplatok za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,  

b) daň z nehnuteľností 
 

4.) Dátum doručenia návrhu správy povinnej osobe za účelom oboznámenia sa s 
ňou  

03. 10. 2017 

5.) Podanie námietok povinnou osobou 
V lehote určenej hlavným kontrolórom neboli vznesené námietky   

- považujú sa zistené nedostatky, navrhnuté opatrenia a lehota na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a 
na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy za akceptované.  
 

6.) Opis zistených nedostatkov,  pri porušení osobitných predpisov označenie 
konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi odporúčaní 
alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich 
vzniku:  



Obec pri výkone samosprávy plní úlohy najmä: ...rozhoduje vo veciach miestnych 
daní a miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad ako 
správca týchto daní a poplatku. 
Obec vyberá daň z nehnuteľnosti, daň za psa,  daň za nevýherné hracie automaty 
a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na základe 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a Všeobecne 
záväzného nariadenia obce Lontov o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Zákon č. 582/2004 Z. z. v §2 ods.  2 
ukladá obci povinnosť vyberať poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. V § 77 – 83 zákon určuje ako postupovať pri vyrubení, odpustení a 
oslobodení od poplatku.  
Obec, ako správca miestnych daní a miestneho poplatku, prostredníctvom svojich 
zamestnancov zabezpečuje riadny výkon správy daní, ktorý vykonáva na základe 
právnych predpisov.  
Základným právnym predpisom, ktorý obec, ako správca miestnych daní a poplatkov, 
využívala pri správe daní, bol do 31. 12. 2011 zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a 
poplatkov v znení neskorších predpisoch. Od 1. 1. 2012 nadobudol účinnosť nový 
procesný právny predpis – zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok). 
Obsahom zákona o správe daní je úprava postupov správcov daní, daňových 
subjektov a iných osôb zúčastnených pri správe daní, ako aj ich práva a povinnosti, 
ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní. 
Pri miestnych daniach sadzby daní, oslobodenie od daní a zníženie daní a taktiež 
sadzby poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ako aj podklady 
pre odpustenie poplatku alebo zníženie poplatku určí príslušná obec vo všeobecne 
záväznom nariadení.  
Vyrubenie dane – obec určila vo VZN platné na roky 2015 a 2016, že daň za 
nehnuteľnosti nižšiu ako 1,- Euro sa nevyrubuje ani nevyberá.  
Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných 
predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. 
Ak daňový subjekt nepodal daňové priznanie, a to ani na výzvu správcu dane, správca 
dane určí daň podľa pomôcok. Ak daňový subjekt po doručení oznámenia o začatí 
určovania dane podľa pomôcok podá daňové priznanie, správca dane ho môže použiť 
ako pomôcku.   
V obci sú prípady kedy daňové priznania neboli podané a správca dane vedel určiť 
daň iba z jemu dostupných údajoch a to staré daňové priznania a informácie 
z katastrálneho portálu. 

Doručovanie § 30 
(1) Správca dane doručuje písomnosť elektronickými prostriedkami. Ak je to účelné a 

možné, písomnosti doručujú zamestnanci správcu dane.  

(2) Ak písomnosť nie je možné doručiť spôsobom podľa odseku 1, správca dane 

doručuje písomnosť prostredníctvom 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-511
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563


a) poskytovateľa poštových služieb,  

b) iného orgánu, ak to ustanovuje osobitný predpis,  

c) verejnej vyhlášky. 

Rozhodnutia v obci roznášajú pracovníci aktivačnej činnosti, prevzatie rozhodnutia 
daňovník potvrdzuje svojim podpisom.  V prípade daňových subjektov, ktorí nemajú 
trvalí pobyt v obci Lontov rozhodnutia sú doručené doporučene prostredníctvom 
poštových služieb.  
Ukladať povinnosti alebo priznávať práva možno len rozhodnutím, ktoré musí byť 
riadne doručené. Len riadne doručená písomnosť môže zakladať právne účinky t. z. 
od doručenia začne plynúť lehota na zaplatenie dane. 
V ojedinelých prípadoch sa stáva, že rozhodnutia nie sú doručené z dôvodu 

neznámeho adresáta v tomto prípade by mala obec využiť zákonné možnosti  - § 35 

Doručovanie verejnou vyhláškou 

Ak nie je správcovi dane známy pobyt alebo sídlo adresáta, doručí písomnosť verejnou 

vyhláškou. Doručovanie verejnou vyhláškou sa považuje za doručenie do vlastných 

rúk. 

 

Daňové nedoplatky 

Pri kontrole sa zistilo, že obec nepostupuje podľa zákona v prípadoch keď daň nie je 

uhradená do určenej lehoty, hlavne nevyrubí úrok z omeškania.  

§57 ods. 10 - Ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej 

správcom dane v rozhodnutí alebo nezaplatí splátku dane vo výške a v lehote určenej 

správcom dane v rozhodnutí, stáva sa splatnou celá suma neuhradenej dane dňom 

pôvodnej splatnosti dane alebo splátky dane. Správca dane zo sumy neuhradenej dane 

vyrubí úrok z omeškania podľa §156. Správca dane je povinný začať daňové exekučné 

konanie do 30 pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane 

zaplatená. 

 

Záložné právo správcu dane vychádza z klasického inštitútu záložného práva, ktorého 

právna úprava je obsiahnutá v ustanoveniach Občianskeho zákonníka a v dvoch 

ustanoveniach daňového poriadku – § 81 a § 82.  

Záložné právo je možné definovať (podľa Občianskeho zákonníka) ako vecné právo 

absolútnej povahy, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že 

záložný veriteľ je oprávnený uspokojiť sa alebo domáhať sa uspokojenia pohľadávky z 

predmetu záložného práva, ak pohľadávka nie je riadne a včas splnená. 

Dôležité je, že záložné právo správcu dane môže vzniknúť za účelom zabezpečenia 

daňového nedoplatku. Daňový nedoplatok je v Daňovom poriadku definovaný ako 

dlžná suma dane po lehote splatnosti dane. Z ustanovenia §81 ďalej vyplýva, že 

záložné právo je možné zriadiť len za predpokladu existencie zálohu, teda existencie 

predmetu záložného práva, ktorý musí byť vo vlastníctve daňového dlžníka. Keďže 

obec, ako správca dane, o zriadení záložného práva rozhoduje, predmet záložného 

práva musí byť v rozhodnutí o zriadení záložného práva jednoznačne 

identifikovaný tak, aby nevznikli pochybnosti ohľadne toho, čo je skutočne 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20160701#paragraf-156
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563#p81
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-563#p82


predmetom záložného práva. Dôležité pritom je, aby nedochádzalo k možnosti vzniku 

zámeny a k neskorším sporom o predmete zálohu. 

Vykonanou kontrolou dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt si v 
kontrolovanom  
období v rokoch 2015 a 2016 zabezpečil svoju pohľadávku v prípadoch ak daňový 
dlžník mal vo vlastníctve majetok, ktorý mohol byť predmetom záložného práva  
zriadením záložného práva.  
 
NEDOPLATKY NA DANIACH OD 2015 do 2016 

 Daň z 
nehnuteľnosti 
a za psa 

Poplatok za komunálny 
odpad a drobný stavebný 
odpad 

Celkom 

2015    

Nedoplatky k 01. 01. 2015 99 642,66 4 218,69 103 861,35 

Predpis 45 482,64 15 207,05  

Inkaso 45 961,22 14 435,39  

2016    

Nedoplatky k 01. 01. 2016 99 164,08 4 990,35 104 154,43 

Predpis 45 761,77 9760,64  

Inkaso 44 737,87 8 291,78  

Nedoplatky k 31. 12. 2016 100 187,98 6 459,21 106 647,19 

Ako vidíme z tabuľky nedoplatky na daniach sú v jednotlivých rokoch stále vyššie za 
sledované dva roky nielen, že sme nevedeli znižovať nedoplatky ale sledujeme nárast 
o 2,68%.   
Ak daňovú pohľadávku nemožno odpísať v zmysle zásady opatrnosti, tvorí účtovná 

jednotka podľa vnútorného predpisu a v súlade s § 15 postupov účtovania opravnú 

položku k rizikovej pohľadávke na ťarchu účtu 391 – Opravná položka k 

pohľadávkam. Opravné položky k pohľadávkam sa tvoria vtedy, ak existuje riziko, že 

ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. Ide o pohľadávky voči dlžníkom v 

konkurznom konaní, sporné pohľadávky voči dlžníkom, s ktorými sa vedie spor o ich 

zaplatenie alebo o ich uznanie. Opravné položky sú tvorené v súlade s § 26 z. č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. z. a p., hlavne na nevymožiteľné pohľadávky 

v danom prípade ide hlavne o pohľadávku vo výške 88 227,36 Eur. Opravná položka 

sa tvorí vždy ku konkrétnej pohľadávke. Spoločnosť voči ktorej evidujeme 

pohľadávku vo výške 88 227,36 Eur, je už dlhé roky v konkurznom konaní do 

dnešného dňa nie je právoplatné uznesenie súdu, na základe ktorého by obec vedela 

odpísať pohľadávku. Opravná položka je tvorená na celkovú sumu na 100%.  

Po prekontrolovaní zoznamov nedoplatkov sa zistilo, že obec používa zákonom dané 
možnosti, teda exekúciu zrážkami zo mzdy, dôchodku a z iných príjmov a ak je to 
možné zriadením záložného práva.  

http://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=31&p=3446796-3446815&f=2


V prípade dane, ktorá nepodlieha exekúcii obec môže postupovať podľa §81 
daňového poriadku a zriadiť záložné právo na zabezpečenie daňového nedoplatku. Pri 
kontrole sa zistilo, že hlavne pri sociálnych prípadoch nie je možné zabezpečiť 
pohľadávku zriadením záložného práva nakoľko vo väčšine prípadov neexistuje žiadny 
hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý by mohol byť predmetom zálohy.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  

 Evidované pohľadávky po lehote splatnosti znamenajú porušenie povinnosti 
poplatníka uloženej rozhodnutím správcu dane /povinnosť zaplatiť poplatok v 
určenom termíne čím je naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa § 154 
ods. 1 písm. d) zák. č. 563/2009 Z. z. /Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nesplní 
povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane/. 
 
Na základe uvedeného konštatujem: Kontrolovaný subjekt neukladá pokuty v súlade s 
§155 zák. 563/2009 Z .z. Zákon v citovanom § hovorí: Správca dane uloží pokutu. Toto 
ustanovenie zákona nedáva správcovi dane možnosť ale ukladá povinnosť uložiť 
pokutu za porušenie povinností uvedených v §154. 
Správca dane – kontrolovaný subjekt nepostupuje pri správe miestneho poplatku 
v súlade s platnou právnou úpravou.  
 
Konštatujem porušenie § 154 ods. 1 písm. d) – 155 - 156 zák. 563/2009 Z. z. o správe 
daní       (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Obec je v zmysle zákona 369/1990 Zb. §1 ods. 1 o obecnom zriadení právnickou 
osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s 
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, § 1 ods. 2 cit. zákona obci pri výkone 
samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe 
medzinárodnej zmluvy. Mestá a obce môžu robiť len to, čo im ukladá zákon.  
 
Návrh odporúčania: 
 Odporúčam pri vymáhaní daňových a nedaňových pohľadávok s dôrazom na 

ochranu práv a právom chránených záujmov obce užšie spolupracovať a využívať 

odbornú pomoc právnika.  

 Po márnom vyzývaní daňových dlžníkov obec má využiť zákonom dané 
možnosti uvedené v štvrtej hlave daňového poriadku – Daňové exekučné konanie 
§88 a nasledovné a výkon daňovej exekúcie §98 a nasledovné Daňového 
poriadku. 

 Jednou možnosťou môže byť aj zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov 
v súlade §52 ods. 2 a 3 daňového poriadku. 
 

7.) Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na 
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 16. 10. 2017 



 
8.) Prílohy preukazujúce zistené nedostatky, kontrolované doklady: 

 VZN obce Lontov č. 3/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti, o miestnej dani za 

psa a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 

platné na rok 2015 a 2016  

 Nedoplatky – Podrobná zostava k dátumu 31.12. 2016 za zdaňovacie obdobie 

od roku 2005 do 2016 - daň z nehnuteľnosti 

 Nedoplatky – Podrobná zostava k dátumu 31.12. 2016 za zdaňovacie obdobie 

od roku 2005 do 2016 - daň za psa 

 Nedoplatky – Podrobná zostava k dátumu 31.12. 2016 za zdaňovacie obdobie 

od roku 2005 do 2016 - poplatok za TKO 

 Nedoplatky – Podrobná zostava k dátumu 23. 08. 2017, za zdaňovacie obdobie 

od 2006 do 2017  

 FIN 1-12 mesiac zúčtovania 12. 2015 Príjmy bežného rozpočtu 

 FIN 1-12 mesiac zúčtovania 12. 2016 Príjmy bežného rozpočtu 

 Súvaha k 31. 12. 2015  

 Súvaha k 31. 12. 2016 

 Výpočet a tvorba opravných položiek k pohľadávkam 

V zmysle ustanovení §22 ods. 6 zákona o finančnej kontrole sa kontrola končí dňom 
zaslania správy povinnej osobe. 
 
V Lontove, dňa 17. 10. 2017 
 
 

                                                                                               
________________________                                           ____________________  

      Mgr. Štefan Kuczman         Ing. Aneta Toldiová 
                  Starosta obce      Hlavná kontrolórka obce 
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