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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 devätnásteho riadneho zasadnutia Obecného 

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

ktorý privítal poslancov zastupiteľstva a členov komisií. 

     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 ako prvý poslanec Peter Tóth, ktorý 

poukázal na  stav futbalového ihriska, kde krtkovia narobili niekoľko sto 

krtincov a navrhol túto situáciu nejakým spôsobom riešiť. Ďalej súril 

dobudovanie zábradlia pri schodoch v parku. Poslanec Karol Konczi upozornil 

na situáciu, že Jaroslav Tomáš, súp. čís. 1, vyviedol splašky z WC a kúpeľne do 

jarku za svojim domom, čím znečisťuje okolie. 

     Viac interpelácií nebolo. 
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4. bod: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017 

 

                                  V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan 

Kuczman predložil obecnému zastupiteľstvu správu hlavného kontrolóra obce za 

rok 2017. Informoval prítomných o kontrolnej činnosti a zistených 

nedostatkoch. 

     Správu 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 žiadny poslanec.  

 

 

5. bod: Informatívna správa o investičných zámeroch obce 

- Rekonštrukcia a údržba odvodňovacích kanálov v obci 

Lontov 

 

                           V tomto bode rokovania starosta obce Mgr. Štefan Kuczman 

predložil informatívnu správu o investičných zámeroch obce – Rekonštrukcia 

a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov, ktorá akcia bude financovaná 

zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a zo 

štátneho rozpočtu.  

     Správa je vypracovaná písomne a tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

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

sa k bodu vyjadrili. 

     Do rozpravy sa zapojilo viacero poslancov i členov komisií a kladne 

hodnotili, že tento náš projekt prešiel, poukázali aj na nutnosť riešenia výrubu 

stromov a kríkov a úpravu koryta potoka Jelšovka.   

 

 

6. bod: Prerokovanie ponuky na odkúpenie domovej nehnuteľnosti 

 

                 Starosta obce Mgr. Štefan Kuczman v tomto bode rokovania predložil 

poslancom ponuku občanov na odkúpenie domovej nehnuteľnosti. Jedná sa 

o rodinný dom súp. čís. 76, 99 a 100. Majiteľ rod. domu súp. č. 76, p. Ondrej 

Kandráč ponúka svoju domovú nehnuteľnosť za 25 tis. eur a p. Mária Nagyová, 

rodinné domy súp. čís. 99 a 100 za 4 tis. eur.  O ponúkané nehnuteľnosti majú 

záujem neprispôsobiví občania z východného Slovenska.  Pán starosta kúpu 

predmetných nehnuteľností neodporučil.  

     Pán starosta vyzval poslancov, aby sa k tomuto bodu vyjadrili. 
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     Do rozpravy sa zapojili viacerí poslanci a vyjadrili svoj nesúhlas s kúpou rod. 

domu súp. čís. 76 z dôvodu vysokej ceny a navrhli prerokovať ponuku  p. 

Nagyovej na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva po vypracovaní znaleckého 

posudku na predmetné nehnuteľnosti. 

 

 

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

     Do diskusie sa ako prvá prihlásila poslankyňa Mgr. Zlatica Baltazárová, 

ktorá oboznámila prítomných že dňa 13. mája sa uskutoční v kultúrnom dome 

Deň matiek, na ktorom vystúpi aj Maroš Bangó, nevidiaci spevák, ktorý má 

veľmi príjemný hlas, vystúpila by aj miestna tanečná skupina PALÓC.  Vyzvala 

prítomné ženy, aby zapojili do prípravy darčekov pre matky. Poslanec Karol 

Konczi navrhol aby z príležitosti májových osláv bol zapálený táborák 

a uskutočnená gulášová party pri budove hostinca. Starosta obce Mgr. Štefan 

Kuczman informoval prítomných o zákonnej povinnosti obce vypracovať 

komunitného plánu do 30. 6. 2018 a s tým súvisiace povinnosti. Ďalej hovoril 

o možnosti čerpania finančných prostriedkov z miestnej akčnej skupiny v rámci 

LIEDER. Poslanec Erik Oszter navrhol upozorniť Slovenskú správu ciest na 

výmenu dopravného zrkadla pri cintoríne, nakoľko je nefunkčné. Členka 

komisie Anna Bosnyáková navrhla zmeniť dopravné značenie z miestnej 

komunikácie na štátnu cestu pri požiarnej zbrojnici z Daj prednosť v jazde (P4) 

na Stop, daj prednosť v jazde (P6) z bezpečnostných dôvodov.  

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

stanovisko k niektorým interpelačným a diskusným príspevkom: 

- Problém s krtkami a krtincami na futbalovom ihrisku nás už dlhé roky 

trápi. Situáciu sme riešili rôznymi spôsobmi, ale bezvýsledne. Obrátime 

sa znova na odborníka a budeme hľadať riešenie na tento problém.  

- Dobudovanie zábradlia vedľa schodov pri parku v krátkej budúcnosti 

doriešime.  

- Vyzveme majiteľa rod. domu súp. čís. 1 na porušenie zákonných 

predpisov tým že vypúšťa fekálie na voľné priestranstvo do jarku 

a zaviažeme ho, aby si vybudoval žumpu.  

- Slovenskú správu ciest vyzveme na výmenu dopravného zrkadla pri 

cintoríne. 

- Zmenu dopravného označenia budeme riešiť cez Okresné riaditeľstvo 

Policajného zboru – dopravný inšpektorát Levice.  

Po zodpovedaní interpelácií a niektorých diskusných príspevkov starosta obce 

tento bod ukončil. 
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8. bod: Návrh na uznesenie 

 

                  V tomto bode jednania starostu obce pán Mgr. Štefan Kuczman  

predložil poslancom Obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie.  

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 19 
 

I. 

Devätnáste 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. 

   Devätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove  

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

     správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017  

   

III. 

     Devätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

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

informatívnu správu o investičných zámeroch obce – „Rekonštrukcia 

a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov“ 

 

IV. 

     Devätnáste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 

A. o d k l a d á 

prerokovanie ponuky na odkúpenie domovej nehnuteľnosti na najbližšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva 

B. o d p o r ú č a 

starostovi obce dať vyhotoviť úradné ocenenie na domové nehnuteľnosti súp. 

čís. 99 a 100. 

  

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  
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Sa poďakoval všetkým 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 14. decembra 

2017.  Na tomto zasadnutí neboli prijaté uznesenia, ktoré by podliehali ku 

kontrole.  

     Vznesené pripomienky poslancov, resp. členov komisií boli riešené 

nasledovne: 

• Vo veci odstránenia konárov, resp. výrubu tují vedľa chodníka v cintoríne 

bolo jednané s príslušným pracovníkom Spoločného obecného úradu 

v Šahách. Podľa jeho názoru orezanie konárov nie je najšťastnejším riešením, 

nakoľko stromy stratia estetický vzhľad. Totálny výrub stromov a ich 

nahradenie nízko rastúcimi stromami sa môže uskutočniť iba so súhlasom 

vlastníka pozemku. 

• Cestou miestneho rozhlasu boli obyvatelia upozornení na ich povinnosť 

odstraňovania snehu z chodníka pred ich domami. 

• Cestou miestneho rozhlasu boli majitelia psov upozornení na dodržiavanie 

zákazu voľného pohybu psov mimo chovného priestoru.  

 

 

       Mgr. Štefan Kuczman, 

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Príloha č. 2 

O B E C  L O N T O V  

Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lontove 
 

 

 

 

Názov materiálu:  

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lontov za rok 2017 
 

 

 

 

Predkladateľ:    Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka obce 

Spracovateľ:   Ing. Aneta Toldiová – hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

 

 

 Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo v Lontove berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Lontov za rok 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lontove, dňa 16. 01. 2018 

 

Podpis predkladateľa: 

 
 



 

 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Lontov za rok 

2017 
 

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

zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť 

predkladať obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to do 60 

dní po uplynutí kalendárneho roka  

 

Predkladám 

 

Obecnému zastupiteľstvu obce Lontov Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

Lontov za rok 2017, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky za rok 2017. 

Rozsah kontrolnej činnosti bol stanovený plánmi kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. 

a  2. polrok 2017, ktoré boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva, dňa 13. 12. 2016 

a uznesením Obecného zastupiteľstva dňa 20. 06. 2017. Hlavná kontrolórka vykonala v 

priebehu hodnoteného obdobia úlohy, ktoré mu vyplynuli z príslušných ustanovení zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ďalej kontrolná činnosť bola 

vykonaná v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o  finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov.  

Činnosť hlavnej kontrolórky bola zameraná na:  

➢ výkon kontrolnej činnosti  
➢ výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk v súlade so 

zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.  
➢ mimoriadne úlohy na základe uznesení OZ alebo iného podnetu 
➢  vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrolu vybavovania sťažností 

a petícií 
➢ vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami 

podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti v obci Lontov. 

Správy o následných finančných kontrolách a stanoviská nie sú súčasťou predkladanej správy. 

Poslanci OZ boli pravidelne informovaní o vykonaných a ukončených následných finančných 

kontrolách na zasadnutiach OZ.  Preložený materiál nemá dopad na rozpočet obce, činnosť 

obecného úradu a orgány samosprávy obce.   

 

Výkon kontrolnej činnosti 

Celkový rámec kontrolnej činnosti bol určený Plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. 

polrok. 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. 

Počet vykonaných kontrol zodpovedá rozsahu pracovného úväzku hlavnej 
kontrolórky. 
  Postavenie, práva a povinnosti hlavného kontrolóra sú upravené v zákone č. 369/1990 



Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje rozsah výkonu 

kontrolnej činnosti, subjekty, ktoré spadajú do jeho kontrolnej činnosti – kontrolované 

subjekty a ďalej sú to úlohy, ktoré hlavný kontrolór pri svojej činnosti plní.    

  Hlavný kontrolór pri vykonávaní kontrolnej činnosti plní úlohy nezávisle a nestranne. 
Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 

pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, 

ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných 

operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne 

záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného 

zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších 

úloh ustanovených osobitnými predpismi.  
Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha: obecný úrad, rozpočtové a 

príspevkové organizácie zriadené obcou, právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú 

účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce 

prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli 

poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné 

finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.  

Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec 

rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a 

právnických osôb. 

 V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2017 vykonaných 9 následných finančných 

kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti hlavnej 

kontrolórky obce. 

Z vykonaných kontrolných akcií kontrolný orgán vypracúva správu alebo čiastkovú správu ak 

sa nezistia nedostatky. Ak sa zistia nedostatky, vypracuje sa návrh správy/návrh čiastkovej 

správy a následne správa/čiastková správa. 

Z vykonaných následných finančných kontrol bola vypracovaná v dvoch prípadoch návrh 

správy a následne správa a v ostatných prípadoch správa o kontroly. 

V súlade s §22 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov ak neboli zistené nedostatky, oprávnená osoba vypracuje len 
správu. V prípade, ak boli zistené nedostatky oprávnená osoba vypracuje návrh správy a 
správu. Podľa §22 ods.6 citovaného zákona kontrola je skončená dňom zaslania správy 
povinnej osobe. 
Na obecnom úrade boli vykonané kontroly:  

 

I.   Výkon následnej finančnej kontroly   

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

neskorších predpisov bola vykonaná: 

 

1. Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku  

dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach obecnej samosprávy. (ku dňu 31. 12. 

2016)  - cieľom kontroly bolo preveriť , či bola inventarizácia vykonaná v súlade 

s príslušnými  –mi § z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, či stav majetku a záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá skutočnosti.  

Proces inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov na Obecnom úrade 

v Lontove k 31.12.2016 bol riadený v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zloženie 

inventarizačnej komisie bola schválená na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, dňa 



13. decembra 2016 uznesením č. 14/IV-A. Obec nemá vypracovaný osobitne vnútorný 

predpis na vykonanie inventarizácie, osobitosti sú vymedzené vo vnútornom predpise – 

Interná smernica na vedenie účtovníctva obce Lontov. 

Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2016 bola vykonaná v zmysle zákona č.431/2002 

Z. z. o účtovníctve § 29, 30. Inventarizačné súpisy a zápis obsahovali všetky náležitosti 

stanovené v §30 ods. 2 a 3.  

Na účte 031 – pozemky bol skutočný stav zistený dokladovou inventúrou vo výške 

294 980,24 Eur, pričom v účtovníctve boli pozemky zachytené iba vo výške 103 497,88Eur. 

Rozdiel v historickej cene vo výške 191 482,36Eur bol zaúčtovaný v účtovníctve účtovnej 

jednotky v roku 2017 interným dokladom č. 5, dňa 21. 02. 2017.  

Interným dokladom č. 1 v roku 2017 bola opravená aj v školskej jedálni zaúčtovaná faktúra 

pri ktorej došlo k rozdielu vo výške 22,71 Eur v priebehu roka v dôsledku zaokrúhlenia. 

V týchto prípadoch došlo k porušeniu §30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z., ktorý hovorí 

inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do účtovného obdobia, za ktoré sa 

inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.  

V ostatných prípadoch neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely a stav zachytený 

v účtovníctve súhlasil so stavom zistenou dokladovou a fyzickou inventúrou. 

Porušenie §30 ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  
Odporúčanie : pri vykonaní inventarizácie prípadne vzniknuté inventarizačné rozdiely 

zaúčtovať v momente dokončenia procesu inventarizácie do účtovného obdobia ktorého sa 

týkajú, v súlade s §30 ods. 7 z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  

 

 

2. Kontrola účtovných dokladov zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle §10 z. 
č. 431/2002 o účtovníctve v z. n. p. za I. polrok 2017 – cieľom kontroly bolo zistiť 
dodržiavanie a uplatňovanie: 

➢ Z. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. 
➢ Z. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. 
➢ Z. č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 

Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností́ a ich súlad so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na dodržiavanie zákonnosti, 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami. 

Kontrolu neboli zistené porušenia predpisov. Doporučené bolo zo strany hlavného kontrolóra 

aktualizovať existujúci vnútorný predpis na vedenie účtovníctva z roku 2011 a vnútorný 

predpis pre vedenie pokladne z roku 2011. 

 

3. Kontrola stavu záväzkov, pohľadávok a celkového dlhu obce v zmysle ustanovenia § 17 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy k 30. 06. 2017 – 
cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie a uplatňovanie  §17 zákona  č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a overiť objektívny stav kontrolovaných 
skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi so zameraním na 
dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 
finančnými prostriedkami obce. Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky a tak bola 
vypracovaná v súlade s ustanovením § 22 ods. 1 zákona c.̌ 357/2015 Z. z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov len správa z kontroly. 
 



4. Kontrola dodržiavania zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí – prevody vlastníctva 
majetku obce v priebehu I. polroka 2017 – cieľom kontroly bolo preveriť  dodržiavanie 
a uplatňovanie zákona  č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí.  
Obec má vypracované zásady hospodárenia a nakladania s majetkom, ktoré boli schválené 
31. 03. 2011 uznesením č. 2/VI.A-2011. Zásady sú vypracované v zmysle §9 ods. 1 zákona č. 
138/1991 Z. z. o majetku obcí.  V I. polroku 2017 neboli žiadne prevody vlastníctva majetku 
obce. 
 

5. 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 

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 bolo konštatované: kontrolovaný subjekt neukladal 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.  
Ďalej bolo zistené 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 
Odporúčané bolo 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, podľa ktorého obec môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa 
stavu k 31. 12. predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov 
presiahla u fyzickej osoby 160,-Eur a u právnickej osoby 1 600,- Eur.  
 

II.  Výkon pravidelnej následnej  kontroly  
1. Kontrola stavu vybavovania sťažností na Obecnom úrade v Lontove za II. polrok 2016 a 

za I. polrok 2017 v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z. n. p.. 
2. Kontrola stavu vybavovania petícií na Obecnom úrade v Lontove za II. polrok 2016 a za 

I. polrok 2017 v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 
242/1998 Z. z. a zákona č. 112/2010 Z. z. a zákona č. 29/2015  v  z. n. p. 



Cieľom pri uvedených kontrolách bolo: overiť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo vnútorných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu kontroly. 
Skontrolovať dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení 
neskorších predpisov, dodržiavanie vnútorného predpisu na vybavovanie sťažnosti  - Zásady 
pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Lontov a dodržiavanie a uplatňovanie zákona 
č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a z. č. 307/2014 Z. z. o 
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
Overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a to najmä: 
➢ Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o 

sťažnostiach).  
➢ Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Lontov 
➢ Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov 

 
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou za rok 
2016 – V rámci kontrolnej činnosti bolo v roku 2016 vykonaných 10 následných finančných 
kontrol vo všetkých kontrolovaných subjektoch, ktoré patria do kontrolnej pôsobnosti 
hlavnej kontrolórky obce. Z vykonaných následných finančných kontrol bola vypracovaná vo 
všetkých prípadoch správa o kontroly - pri týchto kontrolách neboli zistené porušenia 
právnych predpisov. Z uvedeného dôvodu neboli prijaté žiadne opatrenia, ktorých plnenie by 
bolo potrebné kontrolovať. 
 

III. Ostatné úlohy  

➢ Okrem uvedenej kontrolnej činnosti môžu byť vykonané kontroly o ktoré požiada 
obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením §18 f ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 
369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj kontroly mimo 
plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia a to predovšetkým z 
dôvodu novelizácie právnych predpisov resp. iných podnetov k výkonu kontroly.  

➢ Vypracovanie a predkladanie správ o výsledkoch ukončených kontrol na zasadnutia OZ 
- priebežne.  

➢ Zúčastňovať sa podľa časových možností a potreby zasadnutí jednotlivých komisií OZ.  
➢ Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a 

školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR a organizovaných inými 
vzdelávacími inštitúciami  

➢ Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 
kontrolórka  dozvedela  pri výkone svojej činnosti. 

 

IV.  Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov  
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov boli vypracované a predložené OZ nasledovné stanoviská, plány 
a správy: 
Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Lontov za rok 2016 – pred jeho schválením 

v OZ.  

Kontrola súladu návrhu záverečného účtu obce s platnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Stanovisko bolo predložené spolu  so záverečným účtom za rok 2016 dňa 20. 06. 



2017 kedy sa konalo riadne zasadnutie OZ. Poslanci stanovisko k záverečnému účtu brali na 
vedomie a záverečný účet obce za rok 2016 schválili uznesením. 

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

v znení neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená obecnému zastupiteľstvu Návrh 

plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a na I. polrok 2018.  

 
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov bola vypracovaná a predložená obecnému zastupiteľstvu Správa 
o kontrolnej činnosti za rok 2016. Ročná správa bola predložená na riadnom zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. Správu hlavnej kontrolórky poslanci OZ brali na vedomie.   
 
Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých 

opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, 

preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

v obci Lontov. 

 

Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu obce Lontov na roky 2018 – 2020.  

Stanovisko hlavnej kontrolórky bolo predložené spolu s viacročným rozpočtom na roky 2019 

až 2020. Rozpočet bol schválený uznesením OZ, dňa 14. 12. 2017. Stanovisko hlavnej 

kontrolórky poslanci brali na vedomie. 

 

Vykonané kontroly boli zamerané predovšetkým na kontrolu dodržiavania: 
➢ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
➢ zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 
➢ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
➢ opatrení MF SR, ktorým sa ustanovujú postupy účtovania pre obce, jednotná 

ekonomická klasifikácia  a výkazníctvo obcí. 
 

Na zasadnutiach obecného zastupiteľstva boli poslanci oboznámené zo správami 

o výsledkoch kontrolnej činnosti. 

 

Záver: 

V rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádzať vzniku kontrolných 

zistení, hlavná kontrolórka v rámci ukončených kontrol a v prípade záujmu zo strany 

kontrolovaných subjektov: 

➢ poskytuje pre nich metodiku k predmetu vykonanej kontroly, 

➢ upozorňuje ich na prijatie nových všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. na 

ich novelizáciu, najmä ak sa týkajú výkonu ich činností. 

 

Pri kontrolách neboli zistené závažné nedostatky, drobné nedostatky sú odstraňované 

priebežne pokiaľ to povaha kontrolného zistenia dovoľuje počas kontroly. 

 

Ing. Aneta Toldiová, hlavná kontrolórka obce 



Príloha č. 3 

Informatívna správa o investičných zámeroch obce – „Rekonštrukcia 

a údržba odvodňovacích kanálov v obci Lontov“ 

 

Vážení prítomní! 

     Dňa 21. 03. 2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku č. 072NR130107 ktorú obec uzavrela 

s Poľnohospodárskou platobnou agentúrou na rekonštrukciu a údržbu 

odvodňovacích kanálov v obci Lontov t.j. na tzv. Suchý potok. 

     Celková výška oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu je 

36 958,50 €, čo predstavuje 100 % z celkových oprávnených výdavkov na 

realizáciu aktivít projektu. Z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka obdržíme 75 % finančných prostriedkov, čo predstavuje 27 718,87 € 

a zo štátneho rozpočtu 25 % finančných prostriedkov, čo predstavuje 9 239,63 €. 

Samotná rekonštrukcia odvodňovacieho kanála bude stáť 33 598,80 €, 

poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti vrátane 

štúdia uskutočniteľnosti 2 620,70 € a poplatky projektantom a konzultantom za 

projektovú dokumentáciu 739,- €. Neoprávnené výdavky sú vyčíslené 

v celkovej sume 6 689,- €, ktoré výdavky budú hradené z rozpočtu obce. 

     V rámci verejného obstarávania túto zákazku vyhrala firma Staviteľstvo 

Zajíček, s.r.o. Šurany. S konateľom spoločnosti je dojednaný termín na budúci 

týždeň, kedy dohodneme  termín zahájenia prác. Termín realizácie projektu je 

najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t.j. do 21. 03. 2022.  

 

 

 

        Starosta obce: 

        Mgr. Štefan Kuczman 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


